
  

  :اإلجابة، أشير إلى بعض المالحظات قبل عرض عناصر-

سأكتفي بوضع عناصر اإلجابة، على أن المطلوب هو كتابة موضوع في فقرات وبلغة -1

  .بسيطة وسلسلة وبتعبير خاص بكل طالب

ة قد تكون كن للسؤال، بل هناك تصاميم مختلفتصميم الذي سأضعه ليس الوحيد الممال-2

  .الطلبة، لكن شرط عدم الخروج عن الموضوعمقبولة حسب اجتهادات 

عناصر اإلجابة التي سأضعها تم اعتمادها في التنقيط، وهي موجودة كلها في -3

  .المحاضرات والكتاب

ميز الفقه الدستوري في إطار دراسته ألساليب وضع الدساتير، بين الجمعية  :السؤال األول

سيسية المعدومة السيادة، ما هي المعايير التأسيسية المنتخبة ذات السيادة، والجمعية التأ

  المعتمدة في التمييز؟ وما طبيعة المنهجية المعتمدة في وضع الدستور التونسي الجديد؟

  :مقدمة

  ....ميالد دولة جديدة، انقالب، ثورة: السياقات التي تفرض وضع الدساتير-

أشكال متعددة  الصراع حول سلطة وضع الدساتير ألنها سلطة سامية، يؤدي إلى بروز-

  .حسب الظروف وموازين القوى

ما المقصود بأساليب وضع الدساتير؟ هي مجموعة من األساليب التي استنتجها الفقه من -

المنحة، التعاقد، الجمعية التأسيسية المنتخبة، : التجارب المتعددة لوضع الدساتير وهي 

  .واالستفتاء



تونس عن طريق انتخاب المجلس التأسيسي، بعد الثورة، تم وضع دستور جديد ب: اإلشكالية-

ما طبيعة هذه الجمعية بناء على التمييز الذي قام به الفقه بين الجمعية التأسيسية ذات 

  السيادة، والجمعية التأسيسية المعدومة السيادة؟

  :التصميم-

 التمييز بين الجمعية التأسيسية المنتخبة ذات السيادة والجمعية التأسيسية المعدومة -1

  السيادة

  .طبيعة الجمعية التأسيسية المتعمدة في وضع الدستور التونسي الجديد-2

  

التمييز بين الجمعية التأسيسية المنتخبة ذات السيادة والجمعية التأسيسية  -1

  .المعدومة السيادة

هي طريقة لوضع الدساتير تصنف ضمن األساليب : المقصود بالجمعية التأسيسية المنتخبة-

  . و مجلسا ينوب عنه في وضع الدستورحيث ينتخب الشعب جمعية أمقراطية، الدي

  :التمييز بين الجمعيتين-

الجمعية التأسيسية المنتخبة ذات السيادة، تنتخب من الشعب لوضع الدستور، ومشروع -

الدستور الذي تضعه ال يحتاج إلى موافقة الشعب عبر االستفتاء، ألنها تملك المشروعية 

  .االنتخابية

ية التأسيسية المعدومة السيادة، تنتخب هي األخرى من طرف الشعب، لكنها تكتفي الجمع-

فقط بوضع مشروع الدستور الذي يعرض بعد ذلك على االستفتاء للموفقة عليه من طرف 

  الشعب



المعيار في التمييز هو مدى امتالك الجمعية لكامل السلطة في وضع والموافقة على -

  .الدستور

  التأسيسية المعتمدة في وضع الدستور التونسي الجديدطبيعة الجمعية -2

انتخاب التونسيون بعد الثورة لمجلس تأسيسي تم منحه مهمة وضع الدستور إضافة إلى -

  .المهام التشريعية والرقابية

تمت الهيمنة على المجلس من طرف تيارات معينة، وبسبب الصراع داخله لم يتمكن من -

  .ل المحددة سلفاوضع مشروع الدستور في اآلجا

بسبب الضغط االجتماعي القوي على المجلس، تم التوافق على عقد لقاءات الحوار الوطني -

  .من أجل التوافق على البنود محل الخالف، وهو ما تم بالفعل

بعد التوافق بين األطراف عرض المشروع على المجلس التأسيسي الذي صادق عليه -

  .باالجتماع

ت السيادة حيث لم يعرض لمجلس هو جمعية تأسيسية منتخبة ذاالنظرية، اإذن من الناحية -

تم التوافق خارجه  هالمشروع على االستفتاء، لكن واقعيا لم يكن المجلس سيد قراراه باعتبار أن

  .على البنود التي كانت محل الخالف

  

  

  

  



قضائية والرقابة في إطار رقابة دستورية القوانين، ميزنا بين الرقابة ال :السؤال الثاني

  إلى اليوم؟ 1962السياسية، ما طبيعة الرقابة الدستورية في المغرب منذ دستور 

  :مقدمة

مبدأ سمو الدستور يتطلب ضمان عدم خرقه من طرف المؤسسات السياسية، : السياق العام-

   .لتحقيق هذا الهدف ظهرت الرقابة الدستورية

  الرقابة الدستورية، الرقابة القضائية، الرقابة السياسية: المفاهيم التالية تحديد-

بناء على االعتبارات التي جعلت الفقه الدستوري يميز بين الرقابة والقضائية : اإلشكالية-

  والرقابة السياسية، ما طبيعة الرقابة الدستورية في المغرب؟ 

  :التصميم-

  .ة المختلطة سياسية قضائيةتجربة الغرفة الدستورية والطبي-1

  المجلس الدستوري وتغلب الجانب السياسي-2

  .المحكمة الدستورية واألخذ بمميزات الرقابة القضائية-3

  .ة المختلطة سياسية قضائيةعتجربة الغرفة الدستورية والطبي-1

عضائها معينون من طرف المؤسسات السياسية نقال الغرفة الدستورية هي سياسية ألن أ-

  التجربة الفرنسية، وسياسية ألن جل قراراتها كانت ذلت منحى سياسيعن 

هي قضائية ألنها غرفة ضمن المجلس األعلى، رئيسها هو قاض رئيس المجلس، -

  .والمساطر التي تتبع أمامها المساطر القضائية العادية

  ب الجانب السياسييالمجلس الدستوري وتغل-2



سة مستقلة عن المجلس األعلى انتفت تلك ، كمؤس1992مع خلق المجلس في دستور -

  الصفة القضائية التي كانت في الماضي

هي رقابة سياسية ألن أعضاء المجلس معينون من طرف المؤسسات السياسية، وهي -

  .سياسية بحكم طبيعة قراراتها التي كانت ذات منحى سياسي

  .المحكمة الدستورية واألخذ بمميزات الرقابة القضائية-3

تم خلق المحكمة الدستورية التي بقيت كهيأة سياسية بحكم طبيعة  2011ور مع دست-

  .أعضائها المعينون أو المنتخبون من طرف المؤسسات السياسية

كاشتراط الكفاءة والخبرة القانونية في أعضائها، : مع أخذها ببعض مميزات الرقابة القضائية-

  القضائية، في إطار رقابة االمتناع أو الدفعأخذها بالرقابة الالحقة كما هو الشأن في الرقابة 

  

 


