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 سيادة الدستور  
 دراسة مقارنة

 د.الداه دمحم ابراىيم 
 بين وليدكلية القانون - القانون العام -أستاذ:

 جامعة الزيتونة
        مقدمة

أو تفضال من احلكام على احملكومُت وإمنا كان نتيجة  مل يكن ظهور الدساتَت صدفة، والمنة، 
 -الغربية خاصة -لنضاالت سياسية شاقة وطويلة للعديد من القوى الوطنية احلية من سلتلف الشعوب

للحد من السلطات ادلطلقة للملوك واألمراء ادلتحالفُت مث ، التخلص من استبدادىم وطغياهنم، ومن 
 الشرور النابعة من أعماذلم .

والثقافية واالقتصادية واالجتماعية الطريق  – 15منذ أواخر القرن  -فقد مهدت أورواب بثوراهتا السياسية
جلميع الشعوب يف ادلطالبة ْتقها يف أن تشارك يف شلارسة السلطة السياسية، وعدم احتكارىا يف فئة 

كانت مالذا أمنا لكل   –قاً رغم ما جنتو على مستعمرهتا ال ح –قليلة من اجملتمع . بل أن أورواب ىذه 
 أبناء العامل الثالث ادلطالبُت ابلدديقراطية وحقوق اإلنسان، وابدلساواة ، والعدالة .

( كانت أول من اخًتع وابتدع ظاىرة اإلعالانت 20، و19فالثورات األوروبية اليت نضجت يف القرنُت)
ها من رفض إىل حُت . وكان من أىم تلك احلقوقية والدساتَت احلديثة ،فتأثر هبا من أتثر وقبلها، ورفض

، 1789، وإعالن استقالل الوالايت ادلتحدة األمريكية لعام 1776إعالن فرجينيا لعام  اإلعالانت
 .1789مث اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان وادلواطن  حلقوق الصادر يف عام 

بحث عن سبل ووسائل حديثة ىذه اإلعالانت والدساتَت انبعة من فكر انضج وفلسفة علمية واضحة ت
لبناء الدولة واجملتمع، على أسس قوية اثبتة وراسخة لضمان حياة مشًتكة يتساوى اجلميع يف ظلها 

 ْتقوقو، وإبمكانية شلارستها دون دتييز .بسبب اجلنس ، او الدين ، أو ألون ، أو الوضع االجتماعي.

                                                 
     صللًتا سابقة على مجيع األنظمة السياسية ادلعاصرة يف رلال التطور السياسي فهي ادلعهد التارخيي لنشأة النظام الربدلاين إكانت

 . 1689، وقانون احلقوق لعام  1215...  ومن الواثئق: ادلاجناكارتة 
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ىيم ابلغة األمهية ، مثل: دولة القانون، طرق ولذلك كان الفكر األوريب احلديث  السباق يف اشاعة مفا
الفصل بُت السلطات، األحزاب السياسية، الرقابة على دستورية القوانُت  -الدديقراطية -إسناد السلطة

.... وىي كلها من مشتمالت الدستور نفسو الذي تعزز دوره إىل حد  أن أصبح مطلب أي رلتمع 
 سياسي يف العصر احلديث.

لدستور يف بداية طرحها وادلطالبة بو زلل قبول أو إعجاب، وإمنا لقيت مقاومة واعًتاضاً ومل تكن فكرة ا
من مجيع األنظمة السياسية احلاكمة، إال أن إصرار القوى الثورية ورجال الفكر والسياسية على كسر 
جدار احتكار السلطة، وحتويلو من فضاء خاص ومغلق إىل آخر عام ومفتوح، بدأت ىذه األنظمة 
تتدافع يف األخذ ابلواثئق الدستورية والتنازل مبقتضاىا عن بعض سلطاهتا، وذلك من خالل دساتَت 

 ادلنحة اليت تعترب النواة األوىل أو ادلقدمة لظهور الدساتَت ادلكتوبة أو اجلامدة .
أساسية ودلا كانت الثورات األوروبية قد صلم عنها أن توىل بعض الثوار السلطة، فإهنم قد أرسو قواعد 

لنظام سياسي جديد يراعى ما ديكن للشعب أن يقوم بو يف ىذا الشأن وحتملو مسئولية قواعد النظام 
 الذي يعيش يف ظلو، ابعتباره صاحب السيادة األصيل، أو مالكها وحسب الدستور نفسو .

للتعبَت عن  تعد اليوم أحد مظاىر الدديقراطية احلديثة ورمزاً  –أو الواثئق األساسية  -وىذه الدساتَت
السلطة السياسية، وذلك ما ساىم يف أن يكون القائمون على  (1)اإلرادة الشعبية، وسندًا دلشروعية

احلكم يقومون بوظائف زلددة واختصاصات دستورية وليسو أصحاب امتيازات أو حقوق شخصية، 
ادلواطنون خدمة فهذه الوظائف واالختصاصات ىي من صميم زلاور الدستور اليت جيب أن يشارك فيها 

 للصاٌف العام .

حتتل مكانو متميزة عند معظم الشعوب وحكامها، ألهنا القوانُت  –اليوم  -ولذلك فإن الدساتَت
األساسية اليت تنظم قواعد احلكم، فتوزع السلطات، وحتدد اختصاصاهتا وتضع الضماانت األساسية 

 حلقوق األفراد وحرايهتم العامة  وذلك ما
 –ستور تسود وتعلو على مجيع القوانُت األخرى يف الدولة، وأن تكون ىذه األخَتة جعل قواعد الد 

 متطابقة مع الدستور وأال ختالف أحكامو مهما كانت . -القوانُت

                                                 
ركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت د. غسان سالمة: ضلو عقد اجتماعي عريب جديد)دراسة يف الشرعية الدستورية(، م   (1) 

 . 31، ص 1987
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ويعد مبدأ سيادة الدستور أكثر جدية يف األنظمة الدديقراطية، وأشد احًتاما حىت من قبل ادللكية منها، 
و، فال جيوز أن يلغيو، أو يعدل فيو، ما دام حائزًا على قبول ورضا ذلك أنو يعلو على ادللك نفس

  . (1)الشعب 
إال أن وجود الدستور والتمسك بو من قبل نظام سياسي معُت ال يعٍت يف كل األحوال أنو 
دديقراطي، بل العكس فكم من دولة يف العامل تعتمد دستورًا وىي أبعد ما تكون عن الدديقراطية وعن 

 حقوق اإلنسان .محاية 

ونظرًا ألمهية الدستور يف السياسة ادلعاصرة للدولة احلديثة فإن غالبية الدول تعتمد الدساتَت  
ادلكتوبة أو اجلامدة، ابستثناء اصللًتا ذات الدستور العريف، ومع ذلك فإهنا وصلت إىل درجة عالية وراقية 

 مكتوب . من الدديقراطية جعلتها ال حتتاج إىل حد اآلن إىل دستور
ودلا كانت سيادة الدستور مبدأ دديقراطي فإنو ال ديكن أن يثار بصورة جدية يف ظل األنظمة  

السياسية االستبدادية والديكتاتورية ذلك أهنا قائمة أصال على العنف واالستئثار ابلسلطة، وعدم احًتام 
 القانون والدستور نفسو إن وجد  .

األنشطة القانونية اليت تباشرىا الدولة، ومن مث فإنو يسموا ويعلو فالدستور يعد األصل جلميع    
. لذلك فإن الدولة  (2)على تلك األنشطة، فهو سندىا الشرعي، والقاعدة األساسية لنظامها القانوين

احلديثة توصف أبهنا دولة دستورية ألهنا جعلت من الدستور قانوهنا األعلى الذي جيب مراعاة أحكامو 
واحملكومُت، ففي إطار مبادئو تتحدد النظرية العامة للقانون اليت حتكم عالقات احلكام من احلكام 
 واحملكومُت .
وخضوع الدولة للدستور يشمل مجيع أنشطتها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية  

ر وإن  حىت تتحقق محاية األفراد من تسلط وحتكم السلطة القائمة. فخضوع السلطة التشريعية للدستو 
 -كان أمرًا مسلما بو فإنو مرتبط من حيث التطبيق بتقسيم الدساتَت إىل مرنة. وجامدة، فاألوىل جيوز

أن تعدل فيها وفقًا لإلجراءات ادلتبعة يف تعديل القوانُت العادية، ألن نشأهتا تعود  -للسلطة التشريعية

                                                 
د. غسان سالمة: ضلو عقد اجتماعي عريب جديد)دراسة يف الشرعية الدستورية(، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت    (1) 

 . 31، ص 1987
 . 671ص  1978السيد الباز: الرقابة على دستورية القوانُت ، دار النهضة العربية    (2) 

 . 13 12ص  1996مصطفى عفيفي: الرقابة الدستورية يف مصر والدول األجنبية، شركة سعيد رأفت للطباعة، د. 
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لك جتاوزاً على الدستور، أو خروجاً إىل العرف، ومن مث من ادلوارد أن تعدل عن طريقو دون أن يكون ذ
 على مبدأ ادلشروعية .

فإن تعديلها خيضع إلجراءات أكثر تعقيدًا من تلك  -الدساتَت اجلامدة -أما الثانية 
اإلجراءات ادلتبعة يف تعديل القوانُت العادية، وىو ما جعلها تكتسب قدسية واستقرارا، ْتيث ال جيوز 

 ومبادئها .للقوانُت اخلروج على أحكامها، 
أما خضوع السلطة التنفيذية للدستور فيتمثل يف سلاطبتو لإلدارة بتنفيذ أوامر معينة، كعدم  

 منع أي مواطن من التنقل واإلقامة يف أي مكان من وطنو ما مل يقرر القانون غَت ذلك .
جيوز ذلا أن كما ختضع السلطة التنفيذية للدستور ابعتبارىا ىي ادلعنية بتنفيذ القوانُت، إذ ال  

تقوم بعمل يؤدي إىل تعطيل القوانُت، أو اإلعفاء من تنفيذىا، أو احلد من أحكامها، إال يف احلاالت 
 االستثنائية ومبوجب الدستور نفسو . 

فسيادة الدستور ابدلعٌت السابق تعٍت التسليم مببدأ ادلشروعية القائم على خضوع احلكام واحملكومُت  
 الفتهم ألحكامو يف التصرفات اليت يقومون هبا .ألحكام القانون وعدم سل

احًتام  -من ابب أوىل -وما دام مبدأ ادلشروعية يفًتض احًتام القانون، فإن ذلك حيتم 
على القوانُت أو التشريعات الصادرة من  ن األعلى يف الدولة ومن مث يسموالدستور ابعتباره القانو 

لكل قاعدة قانونية أدىن منها، شلا يعٍت أن ىذه األخَتة وغَتىا الربدلان، فالقاعدة الدستورية تعد مصدراً 
من القرارات التنظيمية ال جيوز أن ختالف أحكامها ، وبذلك تتبُت احلكمة من تدرج التشريع، ووجوب 

 . (1)حىت ينسجم البناء القانوين للدولةريع األدىن ابلتشريع األعلى تقيد التش
القوانُت األخرى يعد أحد الدعامات األساسية للدولة القانونية، فسيادة الدستور ومسوه على  

ذلك أنو ال ديكن قيام دولة ختضع للقانون إذا مل تكن نصوص الدستور يف منزلة أعلى من احلكام 
 دتنعهم من الشطط يف استعمال السلطة .

. يقرون  (2)ودلا كان الدستور مسلٌم بسيادتو ومسوه على مجيع القوانُت، فإن بعض الفقهاء  
بوجود قانون أعلى ظهر قبل الدولة نفسها، وأن مجيع القوانُت مبا يف ذلك الدستور جيب أن ختضع لو، 

                                                 
 . 112، 111،ص  1969د. دمحم كامل ليلة: القانون الدستوري  دار الفكر العريب،   (1) 
 (2)  Duguit . tr.de dr. const … p.sut 548  
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ال ابعتباره انبع من إرادة ادلشرع، وإمنا ابعتباره من ابتكار وخلق النظام االجتماعي، وعلى السلطات 
 أن تتقيد بو كما تتقيد ابلقوانُت اليت وضعتها بنفسها .

اً ألمهية الدستور يف ظل الدولة احلديثة وادلطالبة بو من فئات غَت قليلة من سلتلف أضلاء العامل، فإننا ونظر 
قد اخًتان مبدأ سيادة الدستور ليكون زلل ىذا البحث مشَتين يف ذلك إىل الدستورين التونسي 

 وادلوريتاين .
حلقائق العلمية مث حيللها ويستخلص وقد اتبعنا يف تناولو ادلنهج الوصفي ادلقارن الذي يركز على ا

 نتائجها العلمية .
 كما قسمناه إىل ادلطلبُت التاليُت:

 السيادة الشكلية للدستور . املطلب األول:
 السيادة ادلادية للدستور .املطلب الثاين: 

 
 ادلطلب األول: السيادة الشكلية للدستور .

، والدستور   Constutition soupleتنقسم الدساتَت إىل نوعُت: الدستور ادلرن
، فاألول أتخذ بو إصللًتا فقط دون غَتىا من دول العامل،   Constutition Regideاجلامد

 والثاين ىو السائد يف أضلاء دول العامل. 
 . (1)ولذلك فإن السيادة الشكلية ال تثار يف ظل الدساتَت ادلرنة، وإمنا ترتبط أساساً ابلدساتَت اجلامدة 

سيتبُت لنا من خالل احلديث عن مجود الدستور، وعن التمييز بينو وبُت القوانُت األخرى، مث وذلك ما 
 النتائج ادلًتتبة على ذلك التمييز .

 أواًل: مجود الدستور: 
من ادلعروف أن الدستور ادلرن ىو ذلك الذي تعدل أحكامو ابلطريقة اليت تعدل هبا القوانُت العادية، 

بوضع التشريع جيوز ذلا أن تعدل يف ىذا النوع من الدساتَت، ومثال ذلك أي أن السلطة ادلختصة 

                                                 
، ص 2002والنظم السياسة، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت،  د. دمحم سرحال: القانون الدستوري   (1) 

180 . 
 . 11 10، ص 2008د. ماجد راغب احللو: القانون الدستوري، دار ادلطبوعات اجلامعية ، اإلسكندرية   
 . 84 83، ص 2001د. طعمية اجلرف: النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية،   
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الدستور االصلليزي، فهو دستور عريف نشأت أحكامو عن طريق العرف، ومن مث يستطيع ادلشرع العادي 
أن يعدل يف أحكامو ابلطرق واإلجراءات التشريعية العادية . وىذه ادلرونة ىي اليت جعلتو يستجيب 

سياسية ومواكبتها، واخلروج من األزمات دون أن تؤثر فيو أو عليو، إال أنو معرض للخطر للتطورات ال
 والضياع عند قيام أي اضطراابت سياسية عنيفة، أو ثورات وانقالابت قوية .

وعلى ذلك فإن السيادة ذلذا النوع من الدساتَت على القانون العادي، ألن ىذا األخَت إبمكانو أن 
 يف أحكامو بنفس الطرق و اإلجراءات ادلتبعة لتعديل القوانُت العادية .يعدل يف قواعده و 

ينص ىو  -أما الدستور اجلامد فإنو ذلك الذي تضعو سلطة أتسيسية، وتتبع يف تعديلو إجراءات خاصة
 أكثر تعقيداً من تلك ادلتبعة يف تعديل الدستور ادلرن والقوانُت العادية . –عليها 

أن يكون مكتواًب يف وثيقة، وأن يقرر أسلوب وإجراءات تعديلو، ومن مث فإن فالدستور اجلامد البد 
 السيادة ال تثار ّتدية إال يف ظل ىذا النوع من الدساتَت.

 لكن ما ىي ىذه السيادة؟  
يقصد بسيادة الدستور أن تكون قواعده وأحكامو تعلو وتسمو على مجيع القواعد القانونية األخرى 

أن تنال االحًتام من مجيع السلطات، فال تتخذ أي إجراء خيالفها سواء من حيث السائدة يف البلد، و 
 الشكل أو ادلضمون .

وأساس سيادة الدستور متأتية من كونو القانون األعلى يف الدولة الذي حيدد وينظم شلارسة السلطة 
 واحلرمات العامة . فيها، فيبُت اختصاصاهتا والعالقة القائمة بينهما .... وىو ضمانة أساسية للحقوق

لذا فإنو يتميز ابالستقرار، واالستمرار يف اجملتمعات الدديقراطية، وشبو الدديقراطية، وىو مرغوب من 
معظم الشعوب الساعية إىل حتقيق مبدأ تبادل السلطة بطرق سلمية ومشروعة، ذلك أنو يعترب الوسيلة 

معون يف السلطة، وادلالذ الذي يرجع إليو عند والفيصل الذي حيتكم إليو ادلتنافسون يف السياسية والطا
 جتاوز احلكام حلدودىم الواردة يف أحكامو ومبادئو .

فهذه األمهية اليت حيظى هبا انبعة من سيادتو على القوانُت األخرى حيث ال جيوز أن تعدل يف أحكامو 
 إال ابختاذ اإلجراءات، وإتباع الشروط الواردة يف متنو .

م األحوال تعديلو دير بثالث مراحل ىي: مرحلة اقًتاح التعديل، ومرحلة مناقشة وعليو و إن يف معظ
(، والدستور 2014التعديل، مث مرحلة إقرار التعديل، وىي ادلراحل الواردة يف الدستور التونسي لعام )

 . 1991ادلوريتاين الصادر يف عام 



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

641 

 وسنقف ىنا على ىذه ادلراحل بصورة موجزة على النحو التايل:
 مرحلة اقرتاح التعديل: - أ

مرحلة االقًتاح ىي اخلطوة أو اإلجراء األول ضلو التعديل، فالدستور نفسو ىو الذي حيدد من جيوز ذلم 
 حق اقًتاح التعديل، سواء كان رئيس الدولة، أو رئيس الوزراء أو نسبة زلددة من أعضاء الربدلان .

ادلواد ادلراد تعديلها، مث األسباب الدافعة إىل  وكل طلب  يتعلق إبقًتاح تعديل الدستور جيب أن يتضمن
 ىذا التعديل .

 مرحلة مناقشة التعديل: - ب
إذا كان طلب التعديل قد استوىف شروط صحتو اليت حيددىا الدستور ، فإنو يعرض على اجلهة ادلعنية 

 دلناقشة مبدأ التعديل، وإصدار قرار بشأن ذلك بنسبة زلددة وفقاً لنص الدستور.
ىذه اجلهة رفض التعديل فإنو ال جيوز إعادة طلب التعديل إال بعد مضى فًتة زمنية حيددىا  وإذا قررت

 الدستور ، ويف حالة موافقة تلك اجلهة على التعديل، فإنو تبدأ مرحلة إقراره .
 إقرار التعديل : -ج 
، فإن بعض الدساتَت ادلعنية على إقرار التعديل -رئيس الدولة، أو الربدلان مثالً  -عندما توافق اجلهات 

ادلعاصرة كالدستور الفرنسي وادلوريتاين تقضي بعرضو على الشعب من خالل استفتاء عام، فإن وافق 
 عليو اعترب انفذاً من اتريخ إعالن نتائج االستفتاء، وإن رفض فال يعتد بو .

لدستورين التونسي وستتبُت لنا ىذه ادلراحل بصورة أوضح عند تناولنا ال حقا لطرق أو أساليب تعديل ا
 وادلوريتاين .

( منو تقضي 5من أقدم الدساتَت اجلامدة، فإن ادلادة ) 1787ومبا أن الدستور األمريكي الصادر عام 
أبن  يكون تعديلو بناء على اقًتاح)ثلثي( أعضاء رللس الشيوخ والنواب، أو اقًتاح مؤدترات يدعو 

الس التشريعية للوالايت، أو مبوافقة مؤدترات تعقد يف الكنغرس إىل انعقاده بناء على اقًتاح)ثلثي( اجمل
 ثالثة أرابع الوالايت ادلكونة للدولة االحتادية .

وىذا التشدد والتعقيد الذي ميز تعديل الدستور األمريكي أتثرت بو العديد من الدول اليت تعتمد 
، الذي بينت ادلادة   1958الدساتَت اجلامدة، ومن أمثلتها فرنسا يف مجيع دساتَتىا خاصة دستور 

بناء على اقًتاح رئيس رللس  -منو طريقة تعديلو، فنصت على  أن) ... لكل من رئيس اجلمهورية 89
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وأعضاء الربدلان اقًتاح تعديل الدستور . وجيب أن يوافق رللسى الربدلان على مشروع التعديل،  –الوزراء 
 ء شعيب .ويكون التعديل هنائياً بعد ادلوافقة عليو يف استفتا

ومع ذلك فإن مشروع التعديل ال يعرض على االستفتاء إذا قرر رئيس اجلمهورية عرضو على الربدلان 
رلتمعا يف ىيئة مؤدتر، ويف ىذه احلالة جيب ادلوافقة على مشروع التعديل أبغلبية ثالث أمخاس األصوات 

اختاذ أو متابعة أية إجراءات ادلعطاة . ويكون مكتب ادلؤدتر ىو مكتب اجلمعية الوطنية، وال ديكن 
 .ن الشكل اجلمهوري زلال للتعديل (تعديل يف حالة ادلساس بسالمة إقليم الدولة، كما ال ديكن أن يكو 

فهذه ادلادة حددت طريقة تعديل الدستور الفرنسي، وجعلتو دير بثالث مراحل ىي : اقًتاح التعديل، 
دلراحل اليت سبقت اإلشارة . وىي ا (1)ة إقرار التعديلومناقشة اقًتاح التعديل والتصويت عليو، مث مرحل

 .إليها 
  (2)فالنص السابق أجاز لرئيس اجلمهورية وأعضاء الربدلان طلب تعديل الدستور

أي أن كل تعديل مقدما من اجلهات السابقة جيب أن يعرض على الربدلان حىت يتأكد من أمهيتو  
 وجدواه، ومالءمتو لظروف الدولة .

فإذا أقر اجمللسان )اجلمعية الوطنية ورللس الشيوخ( التعديل كل منهما يف جلسة مستقلة عرض على 
ْتالة واحدة ال يعرض  -89-الشعب لالستفتاء عليو، ومبوافقتو يكون هنائياً. وقد أقرت ادلادة السابقة 

ان منعقدًا ابلكامل يف فيها تعديل الدستور لالستفتاء، وىي أن يقرر رئيس اجلمهورية عرضو على الربدل
 ىيئة مشًتكة، وأن يوافق على التعديل بنسبة )ثالثة أمخاس 

 
 (على األقل من أعضائو .

 
 مجود الدستورين التونسي واملوريتاين: -ىـ

ال شك أن ىذين الدستورين يندرجان يف إطار الدساتَت اجلامدة،الن  كال منهما مكتوب يف وثيقة 
رمسية يطلق عليها الدستور كما أن إجراءات تعديلهما تتسم بنوع من التعقيد، أكثر من تلك 

 . 1958اإلجراءات ادلتبعة يف تعديل القوانُت العادية،أسوة ابلدستور، الفرنسي الصادر عام 

                                                 
 . 195، ص 1983ماجد راغب احللو: االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية، دار ادلطبوعات اجلامعية اإلسكندرية،    (1) 
 . 103/ ص 1993د. جابر جاد نصار: االستفتاء الشعيب والدديقراطي، دار النهضة العربية    (2) 
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على أن ) لرئيس اجلمهورية أو  2014( من الدستور التونسي الصادر عام 143قد نص الفصل)ف
لثلث أعضاء رللس نواب الشعب حق ادلبادرة ابقًتاح تعديل الدستور ودلبادرة رئيس اجلمهورية أولوية 

 النظر ( .
حق رئيس اجلمهورية الذي جعلو من   )فهذا النص يقر ابإلجراء األول لتعديل الدستور، وىو )االقًتاح

اجمللس النيايب، مث أعطى ىذا الدستور األولوية للمبادرة ادلقدمة من رئيس الدولة يف التعديل،  )ثلث  (و
 على تلك ادلقدمة من رللس النواب .

(، وىي ادلناقشة والتصويت، 144وأشار ىذا الدستور إىل ادلرحلة الثانية لتعديل الدستور يف الفصل )
ينظر رللس نواب الشعب يف مبادرة التعديل للموافقة ابألغلبية ادلطلقة على مبدأ فقرر أبنو )... 

التعديل ...(، وتعٍت ىذه الفقرة أن أي مبادرة ترمي إىل تعديل الدستور جيب أن تكون حائزة على 
لدخول يف موافقة األغلبية ادلطلقة ألعضاء الربدلان التونسي، أما إذا مل تنل موافقة تلك النسبة فال جيوز ا

 مناقشة االقًتاح وال التصويت عليو .
حيث)... يتم    ادلرحلة األخَتة لتعديل الدستور وىي: )اإلقرار( -144 –كما ورد يف ىذا الفصل 

 تعديل الدستور مبوافقة ثلثي أعضاء رللس نواب الشعب ...(، وعندئذ يصبح التعديل مشروعاً .
التعديل على االستفتاء، فإن ىذا اإلجراء مشروط  وإذا كان رئيس اجلمهورية جيوز لو أن يعرض

مبوافقة)ثلثي( أعضاء الربدلان، ويف نفس الوقت أن ينال أغلبية أصوات ادلقًتعُت من الشعب، وذلك 
الذي يقضي أبنو)... وديكن لرئيس اجلمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء اجمللس  144طبقاً لنص الفصل

 ويتم قبولو يف ىذه احلالة أبغلبية ادلقًتعُت( .أن يعرض التعديل على االستفتاء، 
فإنو يندرج يف إطار  الدساتَت اجلامدة ألنو دستور  1991أما الدستور ادلوريتاين الصادر يف عام 

مكتوب ، كما أنو ينص أيضا على الطرق واإلجراءات اليت جيب إتباعها يف تعديلو أو مراجعتو  وذلك 
 ( .1011100199يف ادلواد)
( على أنو ) ديلك كل من رئيس اجلمهورية وأعضاء الربدلان مبادرة مراجعة 99ت ادلادة)فقد نص

 الدستور. ال يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف الربدلانيُت  إال إذا وقعو على األقل ثلث 

 
 

 *أعضاء إحدى الغرفتُت .
                                                 

يتكون الربدلان ادلوريتاين من رللسُت مها ، اجلمعية الوطنية ورللس الشيخ ، ولكن ادلشرع الدستوري أطلق عليها أحياان الغرف ،  *
 فنقول غرفة اجلمعية الوطنية ، وغرفة رللس الشيوخ.
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 ال يصادق على مشروع مراجعة إال إذا صوت عليو ثلثا 

 
 الوطنية، وثلثا أعضاء اجلمعية  

 
أعضاء  

 رللس الشيوخ ليتسٌت تقدديو لالستفتاء ( .
وىذا النص يعطي لكل من رئيس الدولة والربدلان احلق يف طلب تعديل الدستور، أي أنو يقر أبول 

 –إجراء لتعديل الدستور وىو ) االقًتاح( لكل من رئيس الدولة والربدلان . إال أن طلب ادلراجعة 
ثلث أعضاء أحد  –أو توقيع  –ادلقدم من الربدلان جيب أن يكون قد حاز على موافقة  –االقًتاح 

 رللسي ىذا الربدلان .
فإهنا ختضع أيضًا للتصويت، ومن  -وىي ادلرحلة الثانية يف التعديل –أما مناقشة التعديل يف حد ذاهتا 

اء اجلمعية الوطنية، وثلثي مث فإن النص زلل التعديل جيب أن يكون قد وافق عليو ثلثي كل من أعض
( من الدستور اليت تقضي ابنو 100أعضاء رللس الشيوخ، مث يقدم لإلستفتاء حسب نص ادلادة)

 )تعترب مراجعة الدستور هنائية إذا انلت األغلبية البسيطة من األصوات ادلعرب عنها يف االستفتاء( .
) اإلقرار( ، الذي ال ديكن أن يتم إال إذا  وىذه ادلادة تناولت ادلرحلة األخَتة لتعديل الدستور، وىي

 وافقت عليو األغلبية البسيطة للمصوتُت، وعندئذ تكون ادلراجعة هنائية .
( اليت تقضي أبنو) ال يقدم مشروع ادلراجعة الستفتاء إذا قرر 101يضاف إىل ما سبق نص ادلادة)

ىذه احلالة ال يصادق على مشروع رئيس اجلمهورية أن يعرضو على الربدلان رلتمعًا يف مؤدتر، ويف 
 ادلراجعة ما مل حيصل على أغلبية ثالثة أمخاس 

 
أصوات ادلعرب عنها....(، وىذا النص يقضي بعدم   

عرض تعديل الدستور على الشعب يف استفتاء عام، إذا قرر رئيس اجلمهورية عرضو على الربدلان يف 
( ادلشار "إليها سابقاً ، 101زلددة أشارت إليها )م جلسة مشًتكة، مث يوافق على التعديل ادلقًتح بنسبة

 وىي ثالثة أمخاس ادلصوتُت.
وىكذا يتضح من اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف تعديل الدستور األمريكي، و الفرنسي، ومن أتثر 
هبذا األخَت كالدستور التونسي وادلوريتاين مدى تعقيد تلك اإلجراءات، والتشدد فيها، على خالف 

 تعديل القوانُت العادية .طرق 
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وىذا التشدد يف إجراءات تعديل الدساتَت اجلامدة انبع من كوهنا تتمتع ابلسيادة والعلو على القوانُت 
العادية، ومن مث حرص ادلشرع الدستوري على حتصينها بتلك اإلجراءات حىت ال تكون زلل تالعب، أو 

 جتاذابت للراغبُت يف السلطة .
 القوانني الدستورية والقوانني األخرى : اثنيا: التمييز بني

إذا كانت القوانُت السائدة يف بلد ما دتثل حزمة من التشريعات فإهنا يف كل األحوال غَت متساوية يف 
 القيمة القانونية ، وإمنا تتفاوة يف ذلك .

 الدستور والقوانني األساسية : - أ
ة القواعد القانونية الواردة يف الوثيقة أبنو رلموع -حسب ادلعيار الشكلي -يعرف القانون الدستوري

ادلسماة ابلدستور . فكل قاعدة تضمنها الدستور يف متنو تعد قاعدة دستورية، وأي قاعدة مل ترد يف 
 . 1نصوصو ال تعترب دستورية 

وأتيت القواعد الدستورية على قمة مجيع القواعد القانونية األخرى، كما تعد ادلصدر األول للقاعدة 
الدستورية يف الدول اليت أتخذ ابلدساتَت ادلكتوبة، لكنها ليست ادلصدر الوحيد، إذ توجد إىل جانبها 

انُت تسمى)ابلقوانُت قوانُت أخرى تتكفل بتنظيم بعض ادلواضيع ذات الطبيعية الدستورية، ىذه القو 
 (، أو القوانُت النظامية كما تسمى أحياانً .Les lois organi quesاألساسية 

فهذه القوانُت تعد مصدرا للدستور كلما كانت تتعلق بنظام احلكم فقط، ذلك أن الدستور قد يتضمن 
عادية، ومثاذلا ما ورد أحياانً أحكاماً ليست دستورية بطبيعتها أو يف جوىرىا، كتلك اليت تنظم بقوانُت 

 الفرنسي اليت تلغي عقوبة اإلعدام يف اجلرائم السياسية . 1946( من دستور 5يف ادلادة)
فهذا التوضيح ادلقتضب أو ادلوجز للعالقة بُت الدستور والقوانُت األساسية يسمح لنا ابحلديث عن ىذه 

 .ساتَت سواء كانت جامدة أو مكتوبةلدالقوانُت، فنبُت وضعها من القوانُت األخرى، مث قيمتها يف ظل ا
 القوانني األساسية: - ب

القوانُت األساسية ىي تلك القوانُت اليت يضفي عليها الدستور ىذا الوصف، ويعطيها ىذه الصفة، وما 
 . وىذه القوانُت تصدر من السلطة التشريعية كغَتىا من القوانُت العادية . 2عداىا فإنو قوانُت عادية

                                                 
 . 40ص  1989د. دمحم عبداحلميد أبوزيد: سيادة الدستور وضمان تطبيقو دار النهضة العربية   (1) 
 وما بعدىا . 14ت، ص  د. حيِت اجلمل: النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية، د  
 . 217ت، ص  د. عبداحلميد متويل) وآخرين( القانون الدستوري والنظم السياسية، د  (2) 
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عندما فرق  1958يف ظل دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة لعام  -القوانُتىذه  -وقد ظهرت
ادلشرع الدستوري بُت القوانُت الصادرة عن الربدلان، ومل يساوي بينها ال من حيث إجراءات التعديل، 

 وال من حيث شلارسة الرقابة الدستورية عليها .
أتيت يف مرتبة وسطى من حيث التدرج بُت  –األساسية  -وذلك ما جعل الفقو يقر أبن ىذه القوانُت

 . 1وثيقة الدستور والقوانُت العادية 
فهذه القوانُت ختضع من حيث التعديل والتصويت إلجراءات خاصة ختتلف عن تلك اإلجراءات ادلقررة 

، اليت تقضي أبن) 1958( من دستور فرنسا لعام 46للقوانُت العادية، وذلك ما يتضح من نص ادلادة)
نُت اليت يضفي عليها الدستور صفة القوانُت األساسية جيري التصويت عليها وتعديلها وفقا القوا

 لألوضاع التالية :
ال يعرض ادلشروع أو االقًتاح للمناقشة والتصويت عليو يف اجمللس الذي قدم إليو أواًل إال بعد مضى 

من الدستور،  45ا يف ادلادة يوما من إيداعو . وتطبق يف ىذه احلالة اإلجراءات ادلنصوص عليه 15
ومع ذلك فإنو يف حالة عدم االتفاق بُت  اجمللسُت فإن النص ال يكون إقراره من اجلمعية الوطنية يف 
ادلداولة األخَتة إال ابألغلبية ادلطلقة إلعضائها . والقوانُت األساسية اليت تتعلق مبجلس الشيوخ جيب أن 

 .يتم،  إقرارىا بنفس النص يف اجمللسُت 
 وال جيوز إصدار القوانُت األساسية إال بعد أن يقرر اجمللس الدستوري مطابقتها للدستور ( .

فهذا النص يقر أبن القوانُت األساسية ال ديكن عرض مشروعات قوانينها، أو عرضها للمناقشة 
 ( يوما من إيداعها .15والتصويت عليها يف اجمللس النيايب الذي قدمت إليو إال بعد مضى)

وإذا مل يتفق اجمللسُت النيابيُت حول النص زلل اخلالف يكون إقراره من اجلمعية الوطنية يف آخر مداولة، 
 ومبوافقة األغلبية ادلطلقة جلميع أعضائها .

كما أن القوانُت األساسية جيب أن تعرض على اجمللس الدستوري قبل صدورىا للتأكيد من مطابقتها 
رئيس الدولة إبصدارىا، وإذا كانت على عكس ذلك ال ديكن أن للدستور، فإذا كانت كذلك قام 

 تصدر، ألن قرارات اجمللس هنائية وملزمة جلميع السلطات .

                                                                                                                         

 . 68، ص 1992د. دمحم حسنُت عبدالعال: القانون الدستوري، دار النهضة العربية،  
 .  82نُت عبدالعال : القانون الدستوري مرجع سابق، ص د. دمحم حس   (1) 
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أما القوانُت العادية فإن عرضها على اجمللس الدستوري ليس إلزاميا كالقوانُت األساسية وإمنا ىو جوازي، 
 . 1رئيس أي من اجمللسُت التشريعيُت  يتوقف على رغبة رئيس اجلمهورية أو رئيس الوزراء، أو

وديكن التمييز بُت نوعُت من القوانُت األساسية : النوع األول وىو الصادر عن السلطة التشريعية من 
 2تلقاء نفسها دون أن يطلب منها ذلك ادلشرع الدستوري، ومثاذلا يف فرنسا القانون الصادر يف 

اخلاص  1875نوفمرب  30والقانون الصادر يف ادلتعلق ابنتخاب رللس النواب،  1875أغسطس 
 ابنتخاب رللس الشيوخ .

والنوع الثاين من القوانُت األساسية يصدر من الربدلان بناء على تكليف من ادلشرع الدستوري، وذلك 
أبن حييل الدستور نفسو بعض ادلسائل ادلتعلقة بتنظيم السلطات العامة إىل قوانُت أساسية صادرة من 

، الذي أحال إىل القانون 1958شريعية، كما ذىب إىل ذلك الدستور الفرنسي لعام السلطة الت
 . 2األساسي العديد من األمور لتنظيمها

( من الدستور اليت حتيل إىل قانون أساسي تنظم الربدلان، وتطبيقا ذلذه ادلادة 25ومثال ذلك ادلادة)
دد لوظائف السلطة التشريعية، احمل 1958نوفمرب عام  17يف  1100صدر القانون األساسي رقم 

منو إىل قانون أساسي ينظيم اختصاصات اجمللس الدستوري، مث صدر  63وأحال الدستور يف ادلادة
... ويوجد العديد  1958نوفمرب عام  17على أساس ذلك، القانون األساسي ادلنظم ذلذا اجمللس يف 

 من ىذه القوانُت ال يسمح ادلقام بذكرىا .
 
 
 :  األساسية  ي الدستورين التونسي واملوريتاينالقوانني -جـ

ال شك أن ادلشرع الدستوري التونسي وادلوريتاين قد أتثري ابدلشرع الدستوري الفرنسي، وذلك من 
( من 64حيث إحالة بعض ادلسائل إىل قوانُت أساسية لتتكفل بتنظيمها، ومن ذلك ما ورد يف الفصل)

ءات اخلاصة ابلقوانُت األساسية، فنص على أنو) يصادق رللس الدستور التونسي الذي يتعلق ابإلجرا
نواب الشعب ابألغلبية ادلطلقة ألعضائو على مشاريع القوانُت األساسية.... وال يعرض مشروع القانون 

                                                 
 . 218د. عبد احلميد متويل) وآخرين( القانون الدستوري والنظم السياسية مرجع سبق ذكره، ص    (1) 
 . 220، ص 1983د. رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية    (2) 
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األساسي على مداولة اجللسة العامة جمللس نواب الشعب إال بعد مضى مخسة عشر يوما من إحالتو 
 على اللجنة ادلختصة( .

فهذا النص يعاًف طرق ادلصادقة على القوانُت األساسية واإلجراءات اليت ينبغي إتباعها.  ومن شروط 
ىذه ادلصادقة أن يوافق الربدلان أبغلبية مطلقة على القانون األساسي، وأن يكون قد مر على إيداعو 

ساسي بعض األمور ( يوما ... كما أحال الدستور التونسي إىل القانون األ15لدى اللجنة ادلختصة)
 من أجل تنظيمها، ومن ذلك ما يلي :

( الذي ينص على أنو) ... ويضبط القانون االنتخايب صيغ إجراءات االستفتاء ...( 82الفصل ) -
) ... يضبط القانون  ( ادلتعلق ابجمللس األعلى للقضاء، الذي يقضي أبنو112، والفصل )

( 124اإلجراءات ادلتبعة أمامو ...(، والفصل)اختصاص كل ىيكل من ىذه اذلياكل األربعة ... و 
ادلتعلق ابحملكمة الدستورية الذي ينص على أن )... يضبط القانون تنظيم احملكمة الدستورية...( . 
تلك أمثلة على بعض ادلسائل اليت تنظم بقوانُت أساسية تبُت لنا أمهية ىذه القوانُت ، وأهنا ابلفعل 

 يث القيمة القانونية يف ادلرتبة الثانية بعد الدستور .تستحق أن توصف أبهنا أتيت من ح
، فقد أقر ابلقوانُت األساسية، واطلق عليها تسمية القوانُت 1991أما الدستور ادلوريتاين الصادر عام 

( منو اليت تنص على أن) القوانُت اليت يضفي عليها الدستور صفة القوانُت 67النظامية وذلك يف ادلادة)
يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: ال يقدم ادلشروع أو االقًتاح إىل  -ساسيةاأل -النظامية

 ( يوما بعد إيداعو .15مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إال بعد انقضاء مدة)
، إال أنو يف غياب االتفاق بُت الغرفتُت ال تصادق 66تطبق يف ىذه احلالة اإلجراءات احملددة يف ادلادة 

 ية الوطنية على النص يف قراءة أخَتة إال ابألغلبية ادلطلقة ألعضائها .اجلمع
 يصادق على القوانُت النظامية ادلتعلقة مبجلس الشيوخ من طرف الغرفتُت حسب نفس الصيغة .

 ال تصدر القوانُت النظامية إال بعد أن يعلن اجمللس الدستوري عن دستوريتها ( .
الفرنسي اليت أشران إليها ( من الدستور 46ىذه ادلادة تضمنت نفس اإلجراءات الواردة يف ادلادة)

ال  -النظامية -أي أهنا تقضي أبن القوانُت اليت يضفي عليها الدستور صفة القوانُت األساسيةسابقاً. 
( 15ها إال بعد مضى)احملال إلي -اجمللس النيايب–ديكن أن تكون زلل  مداولة أو تصويت أمام الغرفة 

 يوما على إيداعها .
 مث بعد ذلك يبدأ الربدلان يف الدخول يف اإلجراءات ادلوالية كادلداولة أو التصويت .
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حول النص زلل اخلالف يكون إقراره يف  –اجمللسُت النيابيُت  –ويف حالة عدم االتفاق بُت الغرفتُت 
 ادلطلقة جلميع أعضائها . األخَت من قبل اجلمعية الوطنية مبوافقة األغلبية

بعد إقرارىا من الربدلان، وقبل أن  -النظامية -( على ضرورة عرض القوانُت األساسية67وأكدت ادلادة)
يصدرىا رئيس الدولة، على اجمللس الدستوري للتأكد من مطابقتها للدستور، فإذا كانت كذلك 

إصدارىا أبدا ألن قرارات اجمللس أصبحت مؤىلة للصدور، وإن كانت سلالفة لنصوصو ال جيوز 
 الدستوري هنائية وملزمة جلميع السلطات، ومن مث ال ديكن ألي جهة الطعن فيها .

لتتكفل بتنظيمها، ومن  -النظامية -كما أحال الدستور ادلوريتاين بعض ادلسائل إىل القوانُت األساسية
أنو ) حيدد قانون نظامي شروط  ( من الدستور اليت تنص على48ما تقضى بو ادلادة) -مثالً  -ذلك

( 88انتخاب أعضاء الربدلان ... وعددىم ... كما حيدد نظام عدم القابلية والتعارض ...( ، وادلادة )
( اليت 92اليت تنص على أنو) حيدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسَت اجمللس الدستوري...(، وادلادة )

 العدل السامية وقواعد سَتىا ...( . تقضى أبنو )... حيدد قانون نظامي تشكيل زلكمة
تلك أمثلة تدل على أن ادلشرع التونسي وادلوريتاين قد أحال بعض األمور مبوجب الدستور إىل القوانُت 

لتتوىل تنظيمها، ولذا تكون ىذه القوانُت حتتل مكانو وسط بُت الدستور  –أو التنظيمية  -األساسية
 حد مصادر القواعد الدستورية يف ىذين البلدين .والقوانُت األخرى . وعليو فإهنا تعد أ

 اثلثا: قيمة القوانني األساسية :
تعد القوانُت األساسية مصدرا للقواعد الدستورية بغض النظر عندما إذا كانت قد صدرت من السلطة 
التشريعية من تلقاء نفسها، أم كان صدورىا بناء على توجيو من  الدستور نفسو،  وذلك ما يثَت 

 ؤال التايل : ما ىي القيمة القانونية ذلذه القوانُت.الس
 واإلجابة عن ىذا السؤال ختتلف عنما إذا كان الدستور مران، أو جامدا .

 قيمة القوانني األساسية  ي ظل الدستور املرن: - أ
ىو ذلك الذي تعدل قواعده وأحكامو بنفس الطرق واإلجراءات اليت تعدل هبا القوانُت الدستور املرن: 

 ، أي أهنا ال تتطلب إجراءات خاصة ومعقدة كتلك اليت يتطلبها تعديل الدستور اجلامد . (1)عاديةال
ويف ظل ىذا النوع من الدساتَت تستطيع القوانُت األساسية أن تعدل يف أحكامو وقواعده ما دامت 

 . (1)ديكن أن تعدل بنفس اإلجراءات ادلتبعة يف تعديل القواعد القانونية العادية
                                                 

 . 49د. دمحم عبداحلميد أبوزيد: سيادة الدستور وضمان تطبيقو، ادلرجع سابق، ص    (1) 
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وعليو فال ديكن التمييز من حيث ادلعيار ادلوضوعي بُت الدستور ادلرن والقوانُت األساسية، فكل منهما 
حيتل مكانة األخر ابعتباره مصدرا للنظام الدستوري، ومن مث تكون ىذه القوانُت دتتع بقيمة الدستور 

ائلو ادلرتبطة بنظام احلكم ادلرن، فتستطيع أن تعدل يف النظام الدستوري للدولة، وأن تغَت يف بعض مس
 ولو كان ذلك سلالفاً للدستور .

 قيمة القوانني األساسية  ي ظل الدستور اجلامد :  - ب
الدستور اجلامد : ىو ذلك الذي يتطلب تعديلو إجراءات خاصة أكثر تعقيدًا من تلك اإلجراءات 

يقة اليت ينبغي إتباعها يف تعديل ادلتبعة يف تعديل القوانُت العادية ،وعادة حتدد الوثيقة الدستورية الطر 
أحكامها توخيا لثباهتا واستقرارىا ومبا أن القاعدة القانونية أتخذ قيمتها ومنزلتها من اجلهة الصادرة 
عنها، فإن القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية جيب أن تكون أقل قوة من تلك الواردة يف منت 

 ية تسمو وتعلو على مجيع السلطات الواردة يف الدستور.الدستور، ألن ىذا األخَت تضعو سلطة أتسيس
يقوم على ىذا األساس، أي اعتبار القوانُت األساسية  1958ولذلك كان الوضع يف فرنسا قبل دستور 

أي القوانُت  –يف مرتبة القوانُت العادية، شلا يعٍت أن للسلطة التشريعية احلق يف أن تعدل أحكامها 
 ية ، وإبتباع اإلجراءات والطرق العادية لتعديل القوانُت العادية .بقوانُت عاد –األساسية 

، الذي أحال تنظيم العديد من األمور إىل القوانُت 1958إال أن الوضع تغَت بعد ظهور دستور
 األساسية . 

 
حيس بتغَت وضع القوانُت األساسية عندما كانت عليو قبل ىذا  (2)وىو ما جعل الفقو الفرنسي

 الدستور.
وقد تعزز ىذا اإلحساس بكون ادلشرع الدستوري أقر إبجراءات معينة إلنشاء وتعديل ىذه القوانُت 
ختتلف عن تلك ادلتبعة يف القوانُت العادية، إال أهنا يف الوقت ذاتو ال ترقى إىل اإلجراءات اليت جيب أن 

 . (3)تتحقق لنشأة الدستور أو تعديلو 

                                                                                                                         
 . 227د. رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري ادلرجع السابق ص    (1) 
 .228د. رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، ادلرجع السابق، ص    (2) 
 . 8، ص 2008: القانون الدستوري ادلبادئ الدستورية العامة، دار اجلامعة اجلديدة د. دمحم رفعت عبدالوىاب    
 (3)   Burdeau : droit  consti… et institu … poli …p. 64 65  
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اسية حتتل مكانة وسط بُت القواعد الدستورية الواردة يف منت الدستور انطالقا شلا سبق فإن القوانُت األس
وتلك اليت تنص عليها القوانُت العادية، وذلك ما ينطبق على القوانُت األساسية اليت حييل إليها 

 الدستورين التونسي وادلوريتاين .
 رابعاً: القوانُت الدستورية والقوانُت العادية :

 ية عن القوانُت العادية يف أمور متعددة من أمهها:تتميز القوانُت الدستور 
 من حيث ادلوضوع: -1

الدستور ىو الوثيقة األساسية اليت تبُت نظام احلكم يف الدولة، وينظم السلطات العامة فيها، كما حيدد 
اختصاص ىذه السلطات ،العالقة القائمة بينهما ، مث أنو يعد من الضماانت األساسية حلقوق األفراد 

 هتم األساسية .وحراي
أما القواعد القانونية العادية فإهنا تتناول مواضيع ختتلف من حيث األمهية عن تلك اليت يتناوذلا 
الدستور، وذلك ما جعل ىذا األخَت يسود ويعلو على مجيع القوانُت األخرى سواء كانت قوانُت عادية 

 أو أساسية .
 من حيث الشكل: -2

لعل من ادلفيد التذكَت ابلتمييز بُت الدستور ادلرن والدستور اجلامد حىت يتسٌت لنا معرفة التمايزات 
 الشكلية بُت القوانُت الدستورية والقوانُت العادية. 

جيوز أن يعدل ابلطرق واإلجراءات اليت تعدل هبا القوانُت العادية ،  -كما ىو معروف  –فالدستور ادلرن 
دلان يتمتع بسلطة تعديل القواعد الدستورية، كما يعدل القوانُت العادية ، دون أن يكون شلا يعٍت أن الرب 

 يف ذلك جتاوزا على اختصاص سلطة أخرى .
وعليو فال ختتلف القوانُت الدستورية عن القوانُت العادية إال من انحية ادلوضوع ما دام تعديلها يتم 

 بطريقة واحدة .
ن تتبع يف تعديلو إجراءات وطرق خاصة أكثر تعقيدا من تلك ادلتبعة يف أما الدستور اجلامد فالبد أ

أنو ابعتباره العمل األساسي ادلعرب عن إرادة الشعب صاحب السيادة ىو  أيتعديل القوانُت العادية ، 
الذي ينشئ السلطات العامة يف الدولة، وينظمها، ويضع لكل منها حدودا، خاصة السلطة التنفيذية 

يف قوانُت أساسية ،  أووالتشريعية . وعليو تكون القواعد الدستورية ىي تلك الواردة يف منت الدستور ، 
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يف وضعها إجراءات خاصة ينص عليها الدستور.يف حُت تكون القوانُت ىي تلك اليت تضعها وتتبع 
 السلطة التشريعية حسب اإلجراءات العادية.

 خامسا: نتائج التفرقة بُت القوانُت الدستورية والقوانُت العادية: 
 دية ما يلي :من أىم النتائج ادلًتتبة على التفرقة بُت القوانُت الدستورية والقوانُت العا

 خضوع القانون العادي للدستور: -1
حيتل الدستور مكانة متميزة يف الدولة احلديثة فقواعده وأحكامو تسمو وتعلو على مجيع التشريعات 
األخرى، وعليو فال جيوز ذلذه األخَتة أن ختالف أحكامو أو خترج عليها، وإال اعتربت غَت دستورية، 

 وسلالفة للشرعية .
امل جلميع جوانبو الشكلية وادلوضوعية، فمن الناحية الشكلية، ألنو صادر عن سلطة فسمو الدستور ش

أتسيسو أعلى من مجيع السلطات اليت أنشأىا الدستور نفسو .ومن الناحية ادلوضوعية فألن الدستور 
 ىو مصدر مجيع األنشطة القانونية، وأعلى منها ما دامت تستمد وجودىا منو .

 ية :ثبات القوانني الدستور  -2
فإن أحكامها أيضا ال   )إذا كانت الدساتَت ادلكتوبة تضعها ىيئات خاصة تسمى) السلطة التأسيسية

تعدل إال وفقا إلجراءات وطرق أكثر تعقيدا من تلك ادلتبعة يف تعديل القوانُت العادية، وذلك ما 
 ية .يعطيها نوعا من احلصانة، ومن مث الثبات يف وجو السلطتُت التشريعية والتنفيذ

 إلغاء الدستور مبثلو: -3
مبا أن القواعد الدستورية تسمو على القوانُت العادية، فإهنا ال تلغي أو تعدل إال بقوانُت من نفس 

 .(1)الدرجة أو القوة، فال جيوز أن تلغي بقوانُت عادية، وإن كانت جيوز أن تسقط ابلثورة 
 

 : ادلطلب الثاين: السيادة ادلادية للدستور
القانون األعلى واألساسي يف الدولة، فهو الذي حيدد فلسفتها السياسية واالقتصادية،  يعد الدستور

 والسند الشرعي للسلطات احلاكمة فيها .

                                                 
 .  845د. رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري، ادلرجع السابق، ص    (1)

 . 71وضمان تطبيقاتو، ادلرجع سابق، ص  د. دمحم عبداحلميد أبوزيد: سيادة الدستور
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كما أنو يتضمن األحكام ادلنشئة للسلطات العامة، فيبُت اختصاصاهتا والعالقة القائمة بينها، وبُت 
 سائدة يف الدولة .األفراد، وبذلك فإنو يعلو على القوانُت األخرى ال

 وسنتحدث ىنا عن مسات السيادة ادلادية للدستور مث نتائجها ، وذلك على النحو التايل:
 أوال: مسات السيادة ادلادية:

من مسات سيادة الدستور ادلادية أنو القاعدة القانونية األعلى يف الدولة، وإليو يرجع حتديد األشخاص 
ا، فاحلكام يقومون بوظائف معينة أسندىا الدستور إليهم، أو اذليئات اليت تتصرف ابمسها وحلساهب

فحدد طرق الوصول إىل السلطة ، وحدود شلارسة تلك االختصاصات، وبذلك يكون ىو أساس 
 السلطة، ففي ضوئو تكون شلارسة السلطة شخصية ال تفويضية .

 وىذا بيان ذلك .
 الدستور أساس السلطة : - أ

ة، أو دولة مؤسسات، ألهنا جعلت من الدستور القاعدة القانونية توصف الدولة احلديثة أبهنا دستوري
األساس يف شلارسة السلطة، فهو الذي يوزع السلطات بُت أجهزة الدولة، فيسند للسلطة التشريعية 
مهمة وضع القواعد القانونية، وللسلطة التنفيذية تنفيذ تلك القوانُت، وللقضاء الفصل يف ادلنازعات اليت 

، مث رقابة التصرفات اليت تقوم هبا السلطات العامة يف حدود وظائفو، مبا يضمن سيادة تعرض أمامو 
الدستور ومسوه على القوانُت األخرى حىت تظل ادلنظومة القانونية متوازنة، مث توقيع العقوابت على كل 

 من يتجاوز أو خيالف القانون .
دود وظيفتها، وأن ال تتجاوزه، إال على فالدستور يؤسس لكل سلطة اختصاصاً زلددا جيب أن تتقيد ْت

 سبيل االستثناء، ومبقتضى الدستور نفسو . 
 املمارسة الشخصية لالختصاص:  - ب

وحيدد اختصاصاهتا،فإن احلكام جيب أن  إذا كان الدستور ىو الذي ينشئ السلطات العامة يف الدولة،
ديارسوا تلك االختصاصات بصورة شخصية، ألهنا ليست امتيازات خاصة هبم ، وإمنا ىي وظائف 

 حددىا الدستور، وعلى كل ىيئة أو سلطة شلارستها بنفسها، وعدم التخلي عنها لغَتىا .
وز لو أن يتنازل عنو أو يفوضو فاألصل ىو أن االختصاص شخصي ديارسو احلاكم بنفسو، ومن مث ال جي

 لغَته  ،إال يف حدود ما يقره الدستور.
 اثنيا: نتائج السيادة ادلادة:
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لطة مث االلتزام مببدأ من أىم النتائج اليت تًتتب على السيادة ادلادية للدستور، عدم تفويض الس
 .ادلشروعية

 عدم تفويض السلطة: - أ
لة وادلصدر األول لسلطاهتا العامة، فإن احلاكم فيها ال إذا كان الدستور ىو القانون األعلى يف الدو 

ديارس سلطاتو كحق ذايت أو امتياز شخصي، وإمنا ديارسها ابعتبارىا وظيفة، حدد الدستور شروطها، 
 وأبعادىا، ومن مث ال ديكن أن يتنصل شلا أقره الدستور .

ة ابمسها وحلساهبا يف حدود فاحلاكم يعد مفوضا من قبل الشعب أو األمة ديارس وظائفو يف الدول
اختصاصاتو الدستورية . وىذا ما ينطبق على السلطات األخرى، فكل منهما يقوم بوظيفة دستورية ال 
جيوز أن تفوضها إىل سلطة أو ىيئة أخرى، إال يف حدود ما يقره الدستور، ألن األصل ىو عدم 

 تفويض السلطة .
وىو الذي  –ظل يف أضيق نطاق، ذلك أن الربدلان وحىت لو أجاز الدستور التفويض فإنو جيب أن ي

مفوض من قبل األمة أو الشعب صاحب السيادة، وىو ادلختص  –يفوض أصال السلطة التنفيذية 
 -الربدلان -ابلتفويض دون الربدلان، وذلك ما يًتتب عليو عدم إمكانية تفويض ىذا األخَت

 الختصاصاتو إال مبقتضى الدستور .
الذي شهدتو الدولة منذ أوائل القرن العشرين من توسع يف أنشطتها، وتعدد يف اخلدمات إال أن التطور 

هبا أدى إىل ضرورة عدم تقييد السلطة التنفيذية إىل درجة كبَتة، وإمنا ختويلها ادلزيد من  (1)اليت تقوم
ية، فكانت السلطات للتدخل يف بعض ادلسائل ادللحة اليت يعجز الربدلان عن حلها ابلقوانُت العاد

الوسيلة إىل ذلك ىو اإلقرار ابلتعويض أو التوسع فيو، أي أن يفوض ادلشرع السلطة التنفيذية يف إصدار 
 تشريعات نيابة عنو تتمتع بقوة القانون .

اليت أجازت التفويض،  1958( من الدستور الفرنسي احلايل الصادر عام 38ومثال ذلك ادلادة)
وز للحكومة لتنفيذ برانرلها أن تطلب من الربدلان أن أيذن ذلا دلدة وحددتو على النحو التايل: ) جي

زلددة إبصدار أوامر إبجراءات تدخل عادة يف نطاق القانون وتصدر ىذه األوامر يف رللس الوزراء بعد 
أخذ رأي رللس الدولة. وتكون انفذة ادلفعول من اتريخ نشرىا، على أهنا تصبح الغية إذا مل يعرض 

ون اخلاص إبقرارىا على الربدلان قبل هناية ادلدة احملددة يف قانون التفويض، وبعد انتهاء ادلدة مشروع القان
                                                 

 . 116د. دمحم عبداحلميد أبوزيد: سيادة الدستور وضمان تطبيقو، ادلرجع سابق، ص   (1) 
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ادلذكورة يف الفقرة األوىل من ىذه ادلادة ال جيوز تعديل األوامر إال بقانون، وذلك يف ادلواد اليت تدخل يف 
 النطاق التشريعي( .

ْتق التفويض، حيث جيوز للربدلان تفويض بعض وبذلك يكون دستور اجلمهورية اخلامسة قد اعًتف 
 اختصاصاتو التشريعية للسلطة التنفيذية . 

 ، نذكر منها ما يلي :(1)( ادلذكورة أعاله وجو ذلا العديد من االنتقادات38إال أن ادلادة)
أن ىذه ادلادة تتعارض مع نصوص الدستور، ألهنا أعطت للحكومة اختصاصات  تشريعية  -1

القانون، وذلك ما يتعارض مع مبدأ الفصل ادلرن بُت السلطات، ومبدأ مسو حقيقية يف رلال 
 . 1958الدستور اللذان يعتربان من ادلبادئ األساسية لدستور 

عندما حدد ادلشرع الدستوري نطاق القانون على سبيل احلصر، وأطلق نطاق الالئحة يف ميدان  -2
تنظم موضوعات القوانُت  عن طريق األوامر التشريع، فإن ادلنطق يقضي بعدم السماح لإلدارة أبن 

 التشريعية .
أن ىذه ادلادة تضمنت عبارات حتمل أكثر من معٌت خاصة عبارة ) لتنفيذ برانرلها( اليت تسهل  -3

من عملية التفويض حيث ديكن للحكومة شلارستو نيابة عن الربدلان يف اجملال ادلخصص للقانون 
 عن طريق األوامر التفويضية .

ادلادة مل تشًتط حتقيق الظروف االستثنائية حىت يلجأ إىل تطبيقها، وإمنا اكتفت بًتديد أن ىذه  -4
عبارة).. لتنفيذ برانرلها.( دون أن حتدد طبيعة ذلك الربانمج، وىو ما يتيح للحكومة أن تلجأ إىل 
استخدامها حسب إرادهتا ادلنفردة يف أي وقت تشاء . وقد أتثر كال من الدستور التونسي 

وريتاين ابلدستور الفرنسي، فقرري األخذ مببدأ تفويض السلطة يف حاالت زلددة، لكن ادلبدأ وادل
 العام يظل قائما وىو عدم التفويض .

 عدم تفويض السلطة  ي الدستور التونسي : - ب
أشران يف موضع سابق من ىذا البحث أن التفويض يعد أحد مظاىر مشاركة السلطة التنفيذية للسلطة 
التشريعية يف وظيفتها التشريعية خالل ظروف معينة، بل إنو يف بعض األحوال قد تتنازل السلطة 

                                                 
 . 149د. عبدالعظيم عبدالسالم: الدور التشريعي لرئيس الدولة، ادلرجع السابق، ص    (1) 
  Burdeau: droit cons…et insti…politique.1977 p.610 . 

Ebrard:L'aricle38 de la constitution 40 ctober 1958.R.D.P.1969.P274 etsui  
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قانون التشريعية عن بعض اختصاصها التشريعي دلدة زلددة للسلطة التنفيذية مبقتضى قانون يسمى 
( من الدستور التونسي، الذي نص على أنو).. ديكن جمللس 70التفويض، وذلك ما يعنيو الفصل )

نواب الشعب بثالثة أمخاس أعضائو أن يفوض بقانون دلدة زلددة ال تتجاوز الشهرين ولغرض معُت إىل 
ة على مصادقة رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف رلال القانون تعرض حال انقضاء ادلدة ادلذكور 

 اجمللس ( .
 وىذا النص نستفيد منو ادلسائل التالية:

أن للربدلان التونسي احلق يف تفويض السلطة التنفيذية، بشرط موافقة)ثالثة أمخاس( أعضائو على  -
 ذلك التفويض .

 )شهرين (أن يكون التفويض دلدة زلددة ال تتجاوز  -
 اجملال ادلخصص للسلطة التشريعية.أن يكون رلال األمور التفويضية داخلة أصال يف  -
إذا أهنت مدة التفويض فإن ادلراسيم التفويضية جيب أن تعرض على الربدلان ليقرىا، أو يتخذ  -

 بشأهنا ما يراه . 
 عدم تفويض السلطة  ي الدستور املوريتاين: - ج

تفويض ال شك أن الدستور ادلوريتاين كان أتثره ابلدستور الفرنسي  واضحًا مبا يف ذلك األخذ ب
( منو اليت تقر أبن ) للحكومة بعد وفاق رئيس اجلمهورية ومن أجل تنفيذ 60السلطة، وذلك يف ادلادة)

برانرلها أن تستأذن الربدلان يف إصدار أمر قانوين، خالل أجل مسمى يقضى ابختاذ إجراءات من العادة 
 أن تكون يف رلال القانون .

وتتطلب وفاق رئيس اجلمهورية الذي يوقعها ، تدخل األوامر  يتخذ ىذه األوامر القانونية رللس الوزراء
القانونية حيز التنفيذ فور نشرىا، غَت أهنا تصبح الغية إذا مل يتسلم الربدلان مشروع قانون التصديق قبل 
التاريخ الذي حيدده قانون التأىيل، وابنقضاء األجل ادلذكور يف الفقرة األوىل من ىذه ادلادة تصبح ىذه 

مر القانونية غَت قابلة للتعديل إال مبوجب القانون يف ادلواضيع اخلاصة ابجملال التشريعي يصبح قانون األوا
 التأىيل الغيا إذا حلت اجلمعية الوطنية(.

( من الدستور الفرنسي ادلذكورة 38يتفق من حيث اجلوىر مع ادلادة) -رغم رداءة أسلوبو –وىذا النص 
( من الدستور ادلوريتاين تضمنت شروطا لتطبيقها، من 60ادلادة ) سابقاً، ومن مث ديكن القول أبن

 أمهها:



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

658 

 أن تطلب احلكومة من الربدلان اإلذن يف إصدار اللوائح أو األوامر التفويضية : -
أو  -ويقضي ىذا الشرط أن احلكومة ملزمة أبن تطلب من الربدلان أن يسمح ذلا إبصدار أوامر تفويضية

انمج معُت، بغض النظر عنما إذا كان ىذا التنفيذ يف الظروف العادية، أو لتنفيذ بر  -لوائح تفويضية
 االستثنائية .

 أن تكون ىذه األوامر تتناول مواضيع تدخل أصال يف اجملال احملدد للقانون .  -
 أن تصدر األوامر التفويضية من رللس الوزراء، وأن يوافق عليها رئيس اجلمهورية. -
( شلا 60ل مسمى، أي خالل فًتة معينة، مل حيددىا نص ادلادة)أن يكون صدور األوامر خال أج -

 يعٍت أن للحكومة احلرية يف حتديد الفًتة الزمنية اليت يستغرقها تطبيق ىذه األوامر .
 
 االلتزام مببدأ املشروعية :  - د

العامة، كما يعد مبدأ ادلشروعية يف العصر احلديثة من أىم الضماانت األساسية حلقوق األفراد وحرايهتم 
أنو يعرب بشكل واضح عنما أحرزتو الشعوب يف نضاالهتا ضد االستبداد، والطغيان، وما حتقق من 
نشر، وترسيخ لألفكار الدديقراطية اليت سامهت يف اإلطاحة أبنظمة ديكتاتورية، وتنازل األخر عن 

 كمو بطرق دديقراطية .العديد من سلطاتو، واشًتاك الشعب يف شلارسة السلطة عن طريق اختيار من حي
حول مبدأ ادلشروعية، فغالبيتو تقر أبن ىذا ادلبدأ يعٍت سيادة القانون، وأنو ال فرق  (1)وقد اختلف الفقو

أخر ابلتفرقة بُت مبدأ سيادة القانون،  (2)بُت ىذا األخَت، ومبدأ ادلشروعية، يف حُت يقول جانب فقهي
 ومبدأ خضوع الدولة للقانون .

للقانون يعٍت أن ختضع كل السلطات فيها للقانون، وىو مبدأ قانوين عام، ىدفو محاية فخضوع الدولة 
 مصاٌف األفراد وحقوقهم ضد حتكم السلطة، وإخضاعها للقوانُت واللوائح .

                                                 
 . 12، ص 2003د. سامي مجال الدين: القضاء اإلداري ، منشأة ادلعارف،   (1) 
 وما بعدىا . 7، ص 2001د. ابراىيم عبدالعزيز شيحا: القضاء اإلداري  
 . 14ت،   رات اإلدارية دد. سليمان دمحم الطماوي، النظرية العامة للقرا 
 . 171، ص 1989د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية،    (2) 
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بناء على التمييز السابق بُت مبدأ ادلشروعية وسيادة القانون، يكون ادلبدأ األخَت انبع من فكرة سياسية 
السلطات العامة يف الدولة، وجعل السلطة التنفيذية يف مركز أدىن من السلطة التشريعية تتعلق بتنظيم 

 ،وذلك ما يًتتب عليو أن يكون مبدأ سيادة القانون أضيق نطاقا من مبدأ ادلشروعية .
وال شك أن أقوال الفقهاء مهمة ألهنا توضح العديد من ادلالبسات اليت تعًتي بعض ادلبادئ القانونية ، 

بُت مقاصد ادلشرع منها، وىو ما ينطبق على مبدأ ) سيادة القانون، ومبدأ ادلشروعية( لكن الذي وت
 –يهمنا يف ىذا ادلقام ىو التزام السلطات العامة يف الدولة مببدأ ادلشروعية، الذي يتكون من عناصر 

ُت األساسية والقوانُت تتمثل يف الوثيقة الدستورية، وادلواثيق وإعالانت احلقوق، والقوان -أولو مصادر
 العادية ، مث العرف الدستوري، وادلبادئ القانونية .

وىذه العناصر أو مصادر ادلشروعية أييت يف مقدمتها الدستور، الذي جيب أن تتطابق مع أحكامو مجيع 
 القوانُت األخرى، واللوائح، ألنو يسمو ويسود عليها، كما وضحنا سابقاً .

كما أن سيادة الدستور تقضى أبن ما تضعو السلطة التشريعية من قوانُت أو أعمال بردلانية جيب أن 
تتطابق مع الدستور، وأحكامو، وإال وصفت بعدم الشرعية ،وكذلك احلال ابلنسبة للسلطة التنفيذية 

لى ما تقرره قواعد الدستور فعليها االلتزام مببدأ ادلشروعية أثناء تطبيقها للقانون، فال جيوز ذلا أن خترج ع
 موريتانيا. أو،سواء كان ذلك يف تونس 
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 اخلادتة :
... بناء على ىذا العرض تتجلى لنا أمهية سيادة الدستور ابعتباره القاعدة القانونية األعلى يف الدولة 

 اليت تبُت فلسفتها يف احلكم واالقتصاد ويضمن حقوق األفراد وحرايهتم األساسية. 
ادئ أسسها من مب –سواء كان عامًا أو خاصًا  -كما تستمد مجيع فروع القانون السائدة يف البلد

 الدستور .
فالدستور ىو الذي ينشئ السلطات الثالثة يف الدولة، مث يوزع االختصاص بينها، فيسند لكل سلطة 
مهمة زلددة ال تتجاوز حدودىا إال بناءا على الدستور نفسو، أو على القوانُت النافذة .كما أن 

ألي منهما أن  الوظائفهمالدستور يعد ادلرجع األساسي لكل السلطات أثناء شلارستهما إذ ال جيوز 
تقوم بعمل خيالف أحكامو أو مبادئو ابعتباره يعلو على مجيع القوانُت وادلصدر األول جلميع سلطات 

 الدولة .
الدولتُت ال زاليت تتلمسان  أنموريتانيا ، ذلك  أوو ىذا ما توخاه ادلشرع الدستوري سواء  يف تونس 

لشعبية واحًتام حقوق  األفراد وحرايهتم األساسية ، األمر طريق  الدديقراطية القائمة على السيادة  ا
 الذي يستوجب خضوع الدولة بسلطاهتا وىيئاهتا لسيادة أحكام ومبادئ الدستور.

حتقيقها هبا يف ذلك الشعبُت التونسي وادلوريتاين  ىي  إىلفدولة القانون اليت يسعي كثَت من الشعوب 
نون ابدلعٌت الشامل، ويف مقدمتها القواعد الدستورية ابعتباره تلك اليت تعلى من شأن مبدأ سيادة القا

 تلك اليت ترغب ابللحاق هبا . أودولة دديقراطية ،  أيالقانون األعلى يف 
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ىو الذي يضع القواعد وادلبادئ العليا  –مبا يف ذلك التونسي وادلوريتاين  –فالدستور بصفة عامة 
ي حلرايت األفراد ، وبذلك فإن أحكامو تعلو على قرارات ادلنظمة لسلطات الدولة ، والضامن األساس

 السلطة التنفيذية ، كما تعلو على القوانُت اليت تقرىا السلطة التشريعية.
 
 
 
 
 

 أىم قائمة املراجع العلمية
 املراجع العربية : -أوال
 .. إبراىيم عبد العزيز شيحا: القضاء اإلداري ، د. ت1
 .1978دستورية القوانُت ، دار النهضة العربية  . السيد الباز : الرقابة على2
 .1983.رمزي طو الشاعر : النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية 3
 .سليمان دمحم الطماوى: النظرية العامة للقرارات اإلدارية ، د.ت.4
 .2003.سامي مجال الدين : القضاء اإلداري ، منشاة ادلعارف 5
 متويل: القانون الدستوري  والنظم السياسية د.ت. عبد احلميد 6
 .1996.عبد العظيم عبد السالم : الدور التشريعي لرئيس الدولة ، دار النهضة العربية ، 7
.غسان سالمة : ضلو عقد اجتماعي عريب جديد ) دارسة يف الشرعية الدستورية ( مركز دراسات 8

 .1987الوحدة العربية، 
 لدستوري ادلصري ، د.ت..زلسن خليل : النظام ا9

، ستورية يف مصر والدولة األجنبية، شركة سعيد رأفت للطباعة. مصطفي عفيفي: رقابة الد10
1996. 

 .1969.دمحم كامل ليلة: القانون الدستوري دار الفكر العريب ، 11
 .2002القانون الدستورى، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،  -دمحم سرحال. 12
 .2008.ماجد راغب احللو : القانون الدستوري ، دار ادلطبوعات اجلامعية ، 13



 8102يناير   العدد احلادي عشر  جملة البحوث األكادميية

 

661 

 .1983.ماجد راغب احللو : االستفتاء الشعيب والشريعة اإلسالمية ، 14
 . 2001.طعيمة احلرف : النظرية العامة للقانون الدستوري ، دار النهضة العربية 15
 النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية ، د.ت . احلمل : .حيِت16

 -ادلراجع الفرنسية : -.اثنيا :
Burdeau:- droit cons…….et instutu………….poli  
Ebrard:- Larticle 38 de la const ….1958.R.D.P   

 


