مركز كارتر يحث البرلمان التونسي والمجلس األعلى للقضاء على اإلسراع في تعيين
أعضاء المحكمة الدستورية
تونس  ،تونس ( 6ماي  – )2021على الرغم من نجاح انتخابات  2019في ضمان انتقال سلمي للسلطة  ،فشل المسؤولون
المنتخبون حديثًا في معالجة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكبيرة في البالد.
كان التصويت يوم أمس إللغاء إعتراض الرئيس وتمرير تعديالت قانون المحكمة الدستورية خطوة واعدة لتنشيط عملية اإلصالح
الديمقراطي في البالد .اآلن وبعد إقرار القانون المؤسس آلليات التصويت للمحكمة الدستورية  ،يجب على البرلمان والمجلس
األعلى للقضاء المضي قد ًما واإلسراع في تعيين أعضاء المحكمة األربعة المخصصين لكل منهما بموجب الدستور .ستلعب
دورا حيويًا في النظر في دستورية القوانين ومواءمة اإلطار القانوني للبالد مع دستور  ،2014ولذلك يجب أن
المحكمة الجديدة ً
تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن.
منذ االنتخابات  ،أعاقت الخالفات السياسية داخل البرلمان وبين رأسي السلطة التنفيذية التحول الديمقراطي في البالد  ،مما أدى
إلى جمود سياسي عرقل التقدم في إيجاد حلول للتحديات االجتماعية واالقتصادية المستمرة في البالد والتي كانت السبب الجذري
الضطرابات عام  2011في تونس.
إن الوقت عامل جوهري ،وعلى جميع القوى السياسية إيجاد حل وسط ومعالجة األولويات العاجلة .باإلضافة إلى تعيين أعضاء
المحكمة الدستورية  ،يحث مركز كارتر القادة السياسيين التونسيين على التعاون في تعيين الوزراء والبدء فوراً في المفاوضات
بشأن الحوار الوطني المقترح .ستتطلب كل واحدة من هذه األولويات تغلب القادة السياسيين على خالفاتهم األيديولوجية والسياسية
من أجل مصلحة البالد والدخول في حوار هادف بروح إيجاد حل وسط.
بسبب عدم قدرته على التسوية ،فشل البرلمان في المضي قد ًما ال فقط في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ولكن أيضًا في
إرساء هيئات دستورية مستقلة أخرى .،وتشمل هذه الهيئات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وهيئة االتصال السمعي البصري
والهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق اإلنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة.
برزت الحاجة إلى المحكمة الدستورية من خالل الخالف السياسي الحالي بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة حول رفض رئيس الجمهورية أداء القسم للوزراء المعينين حديثًا .وقد رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين طلبا ً من رئيس الوزراء إلبداء رأيها في النزاع بدعوى عدم االختصاص .وقالت الهيئة الوقتية أن المحكمة الدستورية
هي الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في النزاع .وقد حالت هذه المواجهة دون تولي الوزراء المعينين حديثًا مناصبهم.
يتمثل جوهر الخالف في تأويل الفصل  89من الدستور المتعلق باإلجراء الذي يتم من خالله تسمية الحكومة والموافقة عليها.
عيّن رئيس الوزراء  11وزيرا جديدا ،وافق عليهم البرلمان فى تصويتات منفصلة فى  26جانفي .وحصل كل من الوزراء
المعينين حديثا على أكثر من أغلبية  109أصوات المطلوبة .ينص الفصل  89في فقرته الخامسة على أنه بمجرد حصول
الحكومة على ثقة البرلمان ،يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها ويؤدون اليمين أمامه .وقد رفض
الرئيس ذلك ،حيث اعترض على العديد من الوزراء المرشحين بسبب شبهات تضارب المصالح التي تحوم حولهم.
ُؤول رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب الفصل  89في فقرته الخامسة على أنه يعني أنه ال خيار أمام رئيس الجمهورية
ي ّ
يصر رئيس
سوى قبول أداء اليمين أمامه من طرف الوزراء الذين يُرشحهم رئيس الحكومة ويوافق عليهم مجلس نواب الشعب.
ّ
نص الدستور ال يُلزمه بقبول أداء اليمين من قبل الوزراء الجدد ،وقد طلب من رئيس الحكومة بالقيام
الجمهورية على أن
ّ
صة في هذا المجال ،تظل مثل هذه الخالفات
بتسميات جديدة الستبدال الوزراء الذين يعترض عليهم .في ظل غياب محكمة مخت ّ

بين رأسي السلطة التنفيذية دون حل ،مما يؤدي إلى جمود سياسي يؤ ّخر بدوره في مسار معالجة القضايا ال ُملحّة التي تواجه
صة يعوق عملية مواءمة القانون التونسي مع الدستور ،وبالتالي حرمان
البالد .باإلضافة إلى ذلك ،فإن غياب محكمة مخت ّ
المواطنين من الحقوق المنصوص عليها فيه.
على نطاق أوسع ،أ ّد ى فشل المسؤولين المنتخبين في التوصل إلى حل وسط من خالل مناقشة هادفة إلى تجديد الدعوة للحوار
الوطني كوسيلة للمضي قد ًما .ومع ذلك ،وبسبب الخالفات السياسية الحالية ،لم تبدأ المحادثات بشأن جدول أعمال الحوار والطرق
المعتمدة إلجرائه .يجب أن يعتمد أي حوار منظم على تفويض صارم مع جدول زمني سريع ،كما يجب أن يكون شامالً ،حيث
أن البالد في مواجهة قضايا ملحة ،وأن يشمل جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك المجتمع المدني.
تسببت جائحة كورونا في تأخير وتعطيل الوظائف العادية للحكومات في جميع أنحاء العالم ،بينما ساهمت في تونس في تعميق
أزمة اجتماعية واقتصادية متزايدة وسلطت الضوء على حاجة ملحة إلى القيادة والتسوية واالستقرار السياسي .إن السعي وراء
الصالح العام في ظل ديمقراطية تعددية ال يمكن أن يكون بدون حل وسط .أدى كل من أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية
يمينا لخدمة الوطن والسعي لتحقيق الصالح العام ،وهو ما يعني ضرورة تغيير طريقة تفكيرهم من التركيز على الحمالت
االنتخابية إلى الحكم لصالح الدولة ومواطنيها .يجب أن تقع المسؤولية النهائية إليجاد أرضية مشتركة لدفع البالد إلى األمام على
عاتق أعضاء البرلمان المنتخبين.
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بتونس ،دون بيسون don.bisson@cartercenter.org

مركز كارتر
"نشر السالم .مكافحة األمراض .بناء األمل".
ساهم مركز كارتر باعتباره ّ
منظمة غير حكوميّة وغير ربحيّة في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 70
بلدا من خالل ح ّل الّنزاعات وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية ،ومكافحة األمراض،
وتطوير العناية بالصحة النفسية .وقد قام الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزالين بتأسيس
مركز كارتر سنة 1982بال ّ
شراكة مع جامعة إيموري بهدف نشر السالم وتحسين مستوى الصحة في العالم.
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