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ملخص

ــة  ــي متثلــت يف خمالف تبحــث الدراســة يف الكشــف عــن بعــض مظاهــر االنحــراف الدســتوري، والت
املبــادئ العامــة التــي حتكــم املجتمــع، وال ســيام منهــا خمالفــة املبــادئ العليــا فــوق الدســتورية، ومناقضــة 
الــروح العامــة للدســتور، حيــث التجــاوزات التــي تعتــدي عــى هــذه النصــوص فتفرغهــا مــن أهدافهــا 

ومعانيهــا ومثاليتهــا.

وقــد كشــفت الدراســة عــن ارتفــاع حــاالت االنحــراف الدســتوري يف ظــل تفــوق الســلطة التنفيذيــة 
ــات األساســية  عــى نظــام احلكــم يف الــدول املعــارصة، وهــو مــا تســبب يف جتــاوزات للحقــوق واحلري

املكفولــة دســتورًيا الســيام يف ظــل وجــود األغلبيــة الربملانيــة النافــذة.

وانتهــت الدراســة إىل رضورة إجيــاد رقابــة دســتورية عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية مــن 
الناحيــة الشــكلية واملوضوعيــة، وهــو مــا يمكــن القــول معــه باقــراح النــص يف الدســتور عــى اختصاص 

القضــاء الدســتوري يف منــع االنحــراف الدســتوري بنــاء عــى عيــب االنحــراف بالســلطة. 

الكلــات املفتاحيــة: الســلطة التأسيســية، مظاهــر االنحــراف الدســتوري، املبــادئ واألهــداف فــوق 
الدســتورية، القضــاء الدســتوري، عيــب االنحــراف بالســلطة
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Abstract

The study investigates some aspects of constitutional deviation, which are in violation of the general 
principles governing society, especially the violation of supra-constitutional principles, and contrary 
to the general spirit of the Constitution; where the abuses that attack these texts and deviate from 
their goals, meanings and idealism.

The study revealed the rise of cases of constitutional deviation in light of the superiority of the 
executive power to the system of government in contemporary countries, which has caused violations 
of constitutionally guaranteed fundamental rights and freedoms, especially in light of the existence 
of a parliamentary majority in force, and assistance to the President.

The study concluded the need to find constitutional control over the constitutionality of constitutional 
amendments in terms of formality and objectivity.

This means the text in the Constitution on the competence of the constitutional judiciary in 
preventing constitutional deviation based on the defect of deviant power.

Keywords:  Constituent authority; Manifestations of constitutional deviation; Supra-constitutional 
principles and objectives; Constitutional jurisdiction; Defect of power deviation
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مقدمة

ــه  ــون ل ــذي تطلب ــعب ال ــوا يَل الش ــه: "صف ــاب تامذت ــي فأج ــتور نموذج ــن دس ــطو ع ــئل أرس ــام ُس قدي
ــي وجــوب  ــة فأضعــه لكــم." ممــا يعن ــة واالقتصادي ــه االجتامعي ــه وظروف ــه، ومكان ــد زمان دســتورا مــع حتدي
ــة1. فــا  ــة نابعــة مــن ثوابــت األمــة ومعــرّبة عــن تطلعاهتــا احلضاري أن تكــون اهلندســة الدســتورية ألي دول
بــد مــن اســتلهام القيــم واملبــادئ العليــا التــي تســود يف املجتمــع عنــد إقامــة الدســتور، ولذلــك كتــب الفقيــه 
ــون ذات  ــي تك ــك الت ــي تل ــة ه ــة للطبيع ــات مائم ــر احلكوم ــن": "إن أكث ــه "روح القوان ــكيو يف كتاب مونتس
وضــع يوافــق أكثــر مــن غــره وضــع املجتمــع الــذي قامــت مــن أجلــه"2. ومــن ثــم كان األصــل يف الفكــر 
الدســتوري املعــارص أن يكــون الدســتور تعبــرا عــن اإلرادة العامــة العليــا للشــعب، وهــو مــا يتطلــب فــرض 
رقابــة عــى ســلطة وضــع الدســتور أو تعديلــه، عنــد خمالفتهــا للمبــادئ واألهــداف فــوق الدســتورية، متنعهــا 
ــا  ــة وقيمه ــت األم ــن ثواب ــتمدة م ــة املس ــه العام ــده وروح ــن مقاص ــتور ع ــراف بالدس ــوع يف االنح ــن الوق م

العليــا.

ولئــن متَكــن القضــاء اإلداري والدســتوري مــن التصــَدي لصــور ومظاهــر االنحــراف اإلداري والترشيعــي 
ــه  ــر الفق ــل تأخ ــه، يف ظ ــه وضوابط ــة معامل ــر واضح ــتأسيسية ال زال غ ــلطة الــ ــراف بالس ــر االنح ــان أم ف

ــه.  ــة علي ــة الرقاب ــتوري وكيفي ــراف الدس ــة لانح ــع نظري ــه إىل وض ــتوري يف التنب الدس

ويف ظــل مــا تعرفــه احليــاة الدســتورية يف منطقتنــا العربيــة مــن حتــوالت وحتديــات، ومــا تنشــده شــعوبنا من 
تطلعــات واســتجابات تــربز إشــكالية شــخصنة الدســاتر، وعــدم اســتجابتها إلرادة مــن ُوضعــت ملصلحتهــم، 
ــة  ــة والديمقراطي ــة االجتامعي ــح العدال ــتورية لصال ــوالت دس ــن حت ــة م ــة العربي ــه املنطق ــا عرفت ــم م فرغ
ــم  ــور، بــل رسعــان مــا ت ــر الن ــر احلكــم الراشــد، إال أهنــا بقيــت جمــرد أمــاين وأحــام مل ت التشــاركية ومعاي
االرتــداد عنهــا بتعديــات دســتورية مضــادة، رجعــت هبــا إىل ماضيهــا االســتبدادي املشــخصن يف مــا يعــرف 
بـ"نظــام الرئيــس" كــام هــو حاصــل مــع دســتوري اجلزائــر لعــام 20083، والتعديــات الدســتورية املرصيــة 
لســنة 20194، والتــي انحرفــت هبــا ســلطة التعديــل عــن الغايــة منهــا؛ وهــي اإلصــاح الســيايس املتمثــل يف 
تــداول الســلطة بــدال مــن تدويــر الســلطة لصالــح بقــاء نفــس الرئيــس رئيســا، وهــذا مــا حصــل يف اجلزائــر 

1 بــول مرقــص، صناعــة الدســاتر يف التحــوالت الديمقراطيــة مــن منظــور مقــارن، وقائــع نــدوة دوليــة منشــورة أيــام 13/ 14 ديســمرب 2013، لبنــان، 
ص 22.

2 مونتيسكيو، روح القوانن، ترمجة عادل زعير، ج 1، اللجنة الدولية لرمجة الروائع، بروت، 1954، ص 18.
3 القانون رقم 08-19 املؤرخ يف 15 نوفمرب 2008 اجلريدة الرسمية رقم 63 املؤرخة يف 16 نوفمرب 2008.

4 ُأجــري اســتفتاء عــى تعديــات دســتورية يف مــرص يف الفــرة مــن 20 إىل 22 أبريــل 2019 وبلغــت نســبة املشــاركة يف االســتفتاء .%44 ومتــت املوافقــة 
عليــه بنســبة %88.83 وقبــل ذلــك كان الربملــان قــد وافــق عــى مــرشوع التعديــات يف يــوم 14 أبريــل 2019 وقــد انتقــدت كل مــن منظمــة العفــو 
الدوليــة ومنظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" الدوليــة التعديــات عــى الدســتور املــرصي واعتربهتــا "خطــوة لتعزيــز احلكــم الســلطوي" يف مــرص وتراجــع 

عــن حقــوق اإلنســان ومبــادئ التــداول عــى الســلطة. انظــر الرابــط:
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/2/13
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بموجــب التعديــل الدســتوري لســنة 2008 الــذي فتــح العهــدات الرئاســية لتمكــن الرئيــس مــن الرشــح 
ــرار  ــرر أح ــذي ح ــري2019 ال ــارك يف:22 فيف ــعبي املب ــراك الش ــوال احل ــة ل ــة، وخامس ــة، ورابع ــدة ثالث لعه

الوطــن وأوقــف مهزلــة العقــل الســيايس اجلزائــري. 

ــق  ــة احل ــر دول ــتجيبة ملعاي ــتورية مس ــة دس ــة هندس ــن إقام ــابقان م ــتوران الس ــرزاه الدس ــا أح ــم م  فرغ
والقانــون، وملبــادئ الدولــة الديمقراطيــة، مــن تــداول عــى الســلطة، واحــرام ملبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، 
ــي  ــتور الديمقراط ــة للدس ــروح العام ــن ال ــدت ع ــرة ارت ــا األخ ــا يف طبعته ــلطات. إال أهن ــن الس ــل ب وفص

ــا.  ــده العلي ومقاص

ــذا  ــة ه ــة معاجل ــكالية كيفي ــور إش ــا، تث ــتورية العلي ــم الدس ــن القي ــتوري ع ــراف الدس ــذا االنح ــام ه  وأم
ــة  ــة هليمن ــتور اخلاضع ــل الدس ــلطة تعدي ــدي س ــة تع ــا يف حال ــه العلي ــتور ومبادئ ــن روح الدس ــراف ع االنح
األغلبيــة عــى املبــادئ األساســية للدســتور وروحــه العامــة. ومــن ثــم ال يكفــي أن يصــدر التعديل الدســتوري 
مراعًيــا ملــا جــاء يف الدســتور مــن قواعــد موضوعيــة أو شــكلية، وإنــام جيــب أن يكــون هــذا التعديل الدســتوري 
متائــاًم مــع روح الدســتور ومــا يســتهدفه هــذا األخــر مــن مقاصــد وغايــات، والبــد أن يصــدر متوافقــا مــع 
املقاصــد والغايــات التــي حددهــا الدســتور للتعديــات الدســتورية الاحقــة، فــا ينحــرف عــن هــذه الغايات 

وإاَل ُعــَد انحرافــا دســتوريا.

 ويف هــذا اإلطــار يتحــدد نطــاق الدراســة يف الدســتور اجلزائــري مقارنــة ببعــض التطبيقــات يف الدســاتر 
األوروبيــة واملرصيــة، التــي تبنــت مبــدأ رقابــة دســتورية التعديــات الدســتورية، وهــي بذلك هتــدف إىل تلمس 
عــدة مظاهــر وميكانيزمــات دســتورية مشــوبة باالنحــراف الدســتوري متــى ثبــت معيــار ميــل جهــة املبــادرة 
بالتعديــل الدســتوري إىل حتقيــق أغــراض بعيــدة عــن روح الدســتور ومقاصدهــا كالبقــاء يف الســلطة توريثــا 
ــزم  ــد. فميكاني ــام بع ــبها في ــا أو حماس ــا ملراقبته ــؤوليتها، تفادي ــر مس ــتبعادا لتقري ــاة، أو اس ــدى احلي ــدا م أو تأبي
ملتمــس الرقابــة مقصــوده توقيــع اجلــزاء الدســتوري بإســقاط احلكومــة، ولكــن عنــد إعاملــه يبــدو أنــه مصــاغ 
بطريقــة يبــدو معهــا مســتحيل التحقيــق والتطبيــق، وهــو وجــه مــن األوجــه اخلفيــة لانحــراف الدســتوري.

ــا، فيمكــن التنظــر هلــا مــن زاويــة  وعليــه يمكــن التنظــر لنظريــة االنحــراف الدســتوري مــن عــدة زواي
ــة املســتمدة منهــا، كــام يمكــن التنظــر هلــا مــن  ــة أو املوضوعي خمالفــة النصــوص الدســتورية ملصادرهــا املادي
ــة  ــروح العام ــة ال ــن خمالف ــا م ــر هل ــن التنظ ــام يمك ــي ك ــتور االجتامع ــيايس للدس ــتور الس ــة الدس ــدى خمالف م

ــة. ــر منطقي ــدو أكث ــذي يب ــار ال ــو اخلي ــتور وه للدس

ــة إذ  ــكالية متناقض ــى إش ــتورية ع ــات الدس ــتورية التعدي ــدى دس ــة م ــوي دراس ــار تنط ــذا اإلط ويف ه
كيــف يمكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري غــر دســتوري، وهــو حيتــل نفــس قيمــة الدســتور الســامية؟ قــد 
يصــح الــكام عــن هــذه اإلشــكالية مــن ناحيــة مــدى احــرام ســلطة التعديــل لإلجــراءات املتبعــة يف صلــب 
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الدســتور عــن كيفيــة تعديلــه، ولكنهــا بمجــرد املوافقــة عليهــا بموجــب االســتفتاء التعديــي تصــر بنفــس قيمة 
الدســتور، ويبقــى اإلشــكال قائــام يف ظــل عــدم تســليم الفقــه بوجــود تراتبيــة بــن عنــارص الكتلــة الدســتورية؟ 
خصوصــا يف ظــل غيــاب األســاس القانــوين املــربر للرقابــة يف ظــل اعتبــار أن النصــوص الدســتورية املتســاوية 
املرتبــة وبقيمــة دســتورية واحــدة، ممــا حيتــاج معــه األمــر إىل البحــث عــن أســاس صحيــح مثــل مبــدأ تــدرج 

القواعــد القانونيــة يف جمــال رقابــة القضــاء الدســتوري عــى االنحــراف الترشيعــي1.

ــة،  ــوره اخلفي ــتوري وص ــراف الدس ــر االنح ــض مظاه ــن بع ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــت ه ــد حاول  وق
ــت الدراســة يف  ــم بحث ــه )املبحــث األول: مظاهــر االنحــراف الدســتوري(، ث ــة علي وإعطــاء تطبيقــات عملي
مــدى إمكانيــة معاجلــة االنحــراف عــن طريــق تقريــر الرقابــة عــى دســتورية التعديــات الدســتورية )املبحــث 

ــة عــى االنحــراف الدســتوري(. ــاين: الرقاب الث

المبحث األول: مظاهر االنحراف الدستوري 

يرهتــن اســتقرار الــدول واحلكومــات باســتقرار دســاترها، غــر أن ذلــك ال يعنــي عــدم إمكانيــة تعديلهــا 
ــب أال  ــت جي ــس الوق ــن يف نف ــة، ولك ــوص املقدس ــت بالنص ــل ليس ــي بالفع ــل، فه ــا الكام ــي أو تغيره اجلزئ
ــة  ــا املوضوعي ــل، ظاهره ــا باط ــراد هب ــق ي ــة ح ــة" كلم ــوص املقدس ــاتر بالنص ــت الدس ــة: "ليس ــون مقول تك
ــر يف  ــادة النظ ــية إع ــة والسياس ــروف املجتمعي ــدل الظ ــتدعي تب ــد يس ــا، فق ــتخفاف هب ــة االس ــا حماول وباطنه
الدســاتر باجتــاه التعديــل أو التغيــر. غــر أن إلعــادة النظــر يف الدســاتر ضوابــط ومقومــات ينبغــي توفرهــا 
متــى كان اهلــدف مــن التعديــل أو التغيــر الدســتوري هــو االســتجابة لظــروف جمتمعيــة وسياســية جديــدة2. 

ولعــل أهــم ضابــط اعتبــار أن الدولــة ال ختلــق الدســتور، بــل هــو ســابق عــى وجودهــا، يتجســد يف جمموعة 
املبــادئ العليــا الكامنــة يف ضمــر اجلامعــة، ومــن فليســت ســلطتها مطلقــة يف تعديلــه بــل مقيــدة بضوابــط عــدم 
املســاس باملبــادئ العليــا وباملصالــح العامــة وبمبــادئ العدالــة التــي جيــب أن تســود الدســتور وهتيمــن عــى 

مجيــع أحكامــه، وهــي التــي يطلــق عليهــا الفقــه الدســتوري "روح الدســتور".3 

ويمكــن تلمــس أوجــه االنحــراف الدســتوري يف ثــاث مظاهــر: األول عنــد وضــع دســتور جديــد يكــون 
خمالفــا هلويــة األمــة وتطلعاهتــا، والثــاين عنــد اإلقــدام عــى إدخــال تعديــات دســتورية خمالفــة للنظــام العــام 
الدســتوري أو للمبــادئ فــوق الدســتورية، والثالــث عنــد اإلقــدام عــى إدخــال تعديــات دســتورية متعــددة 

1 نفيســة بختــي، التعديــل الدســتوري يف البلــدان العربيــة بــن العوائــق واحللــول )رســالة دكتــوراه( جامعــة تلمســان، اجلزائــر- 2016/2015 ص. 601. 
ووليــد الشــناوي، الرقابــة القضائيــة عــى التعديــالت الدســتورية، دراســة مقارنــة، دار الفكــر والقانــون، املنصــورة، 2016، ص 9.

2 عمــر محــزاوي، "مقدمــات وتســاؤالت حــول التعديــات الدســتورية يف مــرص"، مقــال حتليــي، جريــدة القــدس العــريب، عــدد بتاريــخ: 2019/02/18 
عــى الرابــط: 

https://www.alquds.co.uk

3 عادل احلياري، "قانون تقاعد الربملان خيالف روح الدستور"، شبكة عمون، 04/11/ 2014، الرابط 
 https://www.ammonnews.net/article/211225 (03/09/2019 :الولوج)
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يف فــرات قصــرة كإشــكالية كثــرة اإلعانــات الدســتورية؛ ممــا يتنــاىف مــع مبــدأ مجــود الدســاتر واســتمرارها 
واســتقرارها.1 وبذلــك ترجــع مظاهــر االنحــراف يف التعديــات الدســتورية التــي عرفتهــا اجلزائــر أساســا إىل 

الــرصاع الســيايس، كاســتجابة ظرفيــة لواقــع تطــور الــرصاع بــن أجنحــة الســلطة.

فالركيــزة األساســية ألي دولــة دســتورية تكمــن يف احــرام القانــون األســمى "الدســتور" يف الدولــة الــذي 
ــات  ــع آلي ــك إال بوض ــق ذل ــن يتحق ــركة؛ ول ــد اإلرادة املش ــه وجيس ــان وحريات ــوق اإلنس ــل حق ــل موئ يمث
وميكانزمــات أو مناهــج دســتورية وظيفتهــا تصويــب مســار عمــل الســلطات العامــة بميــزان الدســتور أســوة 

ببقيــة الديمقراطيــات املعــارصة.2

المطلب األول: ذاتية االنحراف الدستوري

 يثــر تعريــف االنحــراف بالدســتور إشــكالية مــدى صحــة تصــور وجــود انحــراف الســلطة التأسيســية 
بحكــم مــا تتمتــع بــه مــن ســلطة مطلقــة واســعة وأصليــة3، ويف ظــل االختــاف الفقهــي والقضائــي الواســع 
حــول هــذه اإلشــكالية تعتــرب فكــرة االنحــراف امتــداًدا فقهًيــا وقضائًيــا لفكــرة التعســف أو إســاءة اســتعامل 
الســلطة، بحيــث يكــون معنــى االنحــراف مرادًفــا ملعنــى التعســف أو اإلســاءة، فالدســتور كــام يمكــن أن يكون 
قيــدا عــى الســلطة وســاحا بيــد األفــراد يواجهــون بــه تعســفها وانحرافهــا؛ فإنــه قــد يتحــّول أحيانا إىل ســاح 
بيــد الســلطة حُتكــم بــه قبضتهــا عــى األفــراد بتفصيــل أحكامــه عــى مقاســها، وتطويعــه خلدمــة إيديولوجيتهــا 
ــون إذن  ــلطة؛ فيك ــتعامل الس ــف يف اس ــل التعس ــه أص ــق علي ــم ينطب ــن ث ــم هلا4.وم ــن دوام خضوعه ــام يضم ب
انحــراف عــن حــدود احلــق -املصلحــة العامــة- ســواء أكان بقصــد اإلرضار بالغــر، أو لتحقيــق مصالــح غــر 

مرشوعــة، أو قليلــة األمهيــة بحيــث ال تتناســب البتــة مــع مــا يصيــب الغــر- الشــعب- مــن رضر بســببها5.

أواًل: تعريف االنحراف الدستوري

ــد؛ والزيــغ، وكلهــا فيهــا اشــراك يف   يطلــق االنحــراف لغــة عــى عــدة معــان منهــا: امليــل والعــدول واحلّي
معنــى اخلــروج عــن الطريــق القويــم، ومنــه تغــّر الــيء عــن موضعــه، وامليــل عنــه، وأصلــه مــن االنحــراف 

عــن الــيء، وهــو إمالــة الــيء عــن حقــه6.

1 رجــب حممــد الســيد أمحــد، االنحــراف الدســتوري وأثــره عــى ممارســة احلقــوق واحلريــات العامــة: دراســة تطبيقيــة عــى دســاتر مــرص املتعاقبــة، ط1، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2016، ص 179.

2 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، ط1، املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، 2002، ص 10.
3 حممــد أمــن املهــدي، "مــدارج االنحــراف بالســلطة - االنحــراف يف منتهــاه: انحــراف الســلطة التأسيســية"، جملــة الدســتورية، العــدد 25، الســنة 12، 

أبريــل 2014. الرابــط:
https://redaomranlaw.blogspot.com/2015/12/blog-post_19.html

4 رجــب حممــد الســيد أمحــد، االنحــراف الدســتوري وأثــره عــى ممارســة احلقــوق واحلريــات العامــة: دراســة تطبيقيــة عــى دســاتر مــرص املتعاقبــة، دار 
النهضــة العربيــة، ط1، القاهــرة، 2016، ص 5.

5 عادل عمر رشيف، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري يف مرص )رسالة دكتوراه(، كلية احلقوق، جامعة عن شمس، 1988، ص 369.
6 ابن منظور، لسان العرب، ج3، دار صادر، بروت، 1955، ص 129.
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ــدف  ــن اهل ــد ع ــل واحلي ــى املي ــا يف معن ــرك كله ــور تش ــدة ص ــراف ع ــوين لانح ــاح القان  ويف االصط
والغايــة مــن وضــع القانــون بمفهومــه الواســع، ومــن تلــك الصــور االنحــراف االداري عــن ركــن الغايــة يف 
القــرار اإلداري، ألن فيــه ميــل االدارة عــن إرادة املــرشع يف منحهــا امتيــاز الســلطة التقديريــة يف تنظيــم ممارســة 
احلريــات العامــة، ومنــه االنحــراف الترشيعــي بإصــدار ترشيعــات ختالــف الدســتور، ومنــه حديثــا االنحــراف 
الدســتوري الــذي يكــون بميــل ســلطة وضــع أو تعديــل الدســتورعن ثوابــت األمــة ومبادئهــا العامــة التــي 
حتكــم اجتامعهــا الســيايس واالجتامعــي؛ فيكــون احليــد عنهــا انحرافــا دســتوريا، ألنــه ميــل عــن هــدف تقريــر 
ــم فيجــب أال  ــة، ومــن ث ــات غــر مقصــودة للســلطة التأسيســية األصلي أحــكام الدســتور1. الســتهداف غاي
يكــون التعديــل الدســتوري متجــاوًزا يف غايتــه روح الوثيقــة الدســتورية، وإال عــَد منحرًفا يف اســتعامل ســلطاته 

ممــا جييــز للقــايض الدســتوري أن يلغــي القانــون الصــادر مشــوًبا هبــذا االنحــراف2.

ــل الدســتور بنصــوص ظاهرهــا املصلحــة  ويرجــع أصــل االنحــراف الدســتوري اىل اســتتار ســلطة تعدي
ــد  ــتورية مقاص ــوص الدس ــون وراء النص ــث يك ــلطة، بحي ــخصية للس ــة الش ــا املصلح ــا، وباطنه ــة العلي العام
فئويــة مضمــرة ختــدم الســلطة املطلقــة وتــر بحقــوق االفــراد وحرياهتــم3. ومــن ثــم فــإن أمهيــة أي دســتور 

ــة نــص وروح.  ليســت يف نصوصــه فقــط، ولكنهــا يف روحــه أيضــا ممــا جيعلهــا يف النهاي

ــة  ــفته العام ــن فلس ــه ع ــدول بنصوص ــتور وع ــل بالدس ــه: "مي ــتوري بأن ــراف الدس ــرف االنح ــه يع وعلي
ــه؛  ــا فاعل ــن وراءه يدركه ــفة م ــر إرادي فلس ــكل أم ــك أن ل ــة". ذل ــة احلري ــلطة ومحاي ــد الس ــة يف تقيي املتمثل
وتتجــه نحوهــا إرادتــه، وتتعلــق هبــا يف األخــر قدرتــه قصــد حتقيقهــا، فهــذا املحــرك لــإلرادة نحــو العمــل 
مــن حيــث أنــه مقــدم يف التصــور يســمى باعثــا دافعــا، وغرضــا مقصــودا، ومــن حيــث أنــه مؤخــر يف الوجــود 
ــة  ــه الغائي ــي علت ــفة كل يشء ه ــدا. ففلس ــة ومقص ــة ومصلح ــة، ونتيج ــة غائي ــة، وعل ــمى غاي ــق يس والتحق

ــع إمــا منفعــة مســتجلبة أو مــرة مســتدرأة.4  ــه، وهــي عــادة يف أغلــب الرشائ والنتيجــة املســتهدفة من

 وفلســفة الدســتور محايــة املصالــح العامــة العليــا للمجتمــع، وهــذا مــا أكدتــه املحكمــة الدســتورية املرصية 
ــا، وأال  ــر مقاصده ــى غ ــل ع ــو أال حتم ــة، ه ــوص الترشيعي ــل يف النص ــث إن األص ــا: "وحي ــد قراراهت يف أح
ــام خيرجهــا عــن معناهــا، ... أو بمجاوزهتــا األغــراض املقصــودة منهــا،... ومــرد ذلــك أن  تفــر عباراهتــا ب
النصــوص الترشيعيــة ال تصــاغ يف الفــراغ، وال جيــوز انتزاعهــا مــن واقعهــا حمــددا بمراعــاة املصلحــة املقصــود 
منهــا،... ومــن ثــم تكــون املصلحــة االجتامعيــة غايــة هنائيــة لــكل نــص ترشيعــي، وإطــارا لتحديــد معنــاه؛ 

وموطنــا لضــامن الوحــدة العضويــة للنصــوص التــي ينتظمهــا العمــل الترشيعــي..."5

ــن،  ــة النهري ــتر(، جامع ــالة ماجس ــراق )رس ــة يف الع ــة واالقتصادي ــات املالي ــه يف التريع ــي وتطبيقات ــراف التريع ــب االنح ــارة، عي ــل ب ــان فاض 1 عدن
 .23 ص   ،2017

2 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط5، دار النهضة العربية، القاهرة،2005 ، ص 275.
3 عوض املر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية، دون سنة نرش، ص 1381.

4 مصطفى الزملي، فلسفة القانون - املنطق القانوين يف التصورات، ط1، دار احسان للنرش والتوزيع، 2014، ص 9.
5 قضيــة رقــم 1 لســنة 15 قضائيــة املحكمــة الدســتورية العليــا "تفســر" جلســة يوم 30 ينايــر ســنة 1993م املحكمــة الدســتورية العليــا يف القضيــة رقــم 

)22( لســنة )8ق( دســتورية جلســة 1994/1/4 جـــ )5( جملــد )1(، ص .100
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ــول  ــب االص ــام يناس ــة وب ــده الكلي ــب ومقاص ــام يتناس ــتور ب ــر الدس ــوب تفس ــذا وج ــى ه ــب ع ويرت
ــه،  ــن نيت ــب ع ــب التنقي ــه وج ــهى عن ــًرا أو س ــتور أم ــل الدس ــإذا أغف ــا, ف ــام عليه ــي ق ــة الت الديمقراطي
واالحتــكام إليهــا ألن إحــداث الفــراغ ال يمكــن أن يكــون مــن مقاصــد الدســتور1. ومــن هــذا القبيــل إقــدام 
ــى  ــة ع ــا املحافظ ــتوري" هدفه ــص الدس ــن روح الن ــتلهمت "م ــوى اس ــري فت ــتوري اجلزائ ــس الدس املجل
ــتوري  ــس الدس ــدر املجل ــث أص ــتوري". حي ــراغ الدس ــر الف ــادي خماط ــة وتف ــات الدول ــتمرارية مؤسس "اس
يــوم 02جــوان 2019 قــرارا، برفــض ملفــي الرشــح املودعــن لديــه النتخابــات رئيــس اجلمهوريــة املقــررة 
ليــوم 4 يوليــو2019، وكــذا "اســتحالة إجــراء هــذه االنتخابــات وإعــادة تنظيمهــا مــن جديــد"، مضيفــا أنــه 
ــى انتخــاب  ــد واســتكامل املســار االنتخــايب حت ــة مــن جدي ــة االنتخابي ــة اســتدعاء اهليئ "يعــود لرئيــس الدول
رئيــس اجلمهوريــة وأدائــه اليمــن الدســتورية" وقــد أســس املجلــس الدســتوري قــراره عــى ديباجــة الدســتور 
ــن  ــذي يضم ــايس ال ــون األس ــو القان ــع، وه ــوق اجلمي ــتور ف ــى "إن الدس ــا الـــ12 ع ــت يف فقرهت ــي نص الت
احلقــوق واحلريــات الفرديــة واجلامعيــة، وحيمــي مبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، ويضفــي املرشوعيــة عى ممارســة 
الســلطات، ويكــرس التــداول الديمقراطــي عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزهيــة"، كــام اســتند عــى املــواد 7، 
8، 102 فقــرة 6، 182 و193 مــن الدســتور. وبخصــوص متديــد عهــدة رئيــس الدولــة بعــد مــرور فــرة )90( 
ــة إجــراء االنتخابــات" وهــو  ــه إىل غاي ــح يتحــدث عــن بقائ ــه "ال يوجــد نــص رصي يومــا فقــد أســتند إىل أن
مــا يمكــن اعتبــاره إقــرار مــن املجلــس بمبــدأ اســتمرارية الســلطات الدســتورية، فالقــراءة املوســعة للدســتور 
ــس  ــد للرئي ــم التمدي ــل يت ــًا، ب ــال 90 يوم ــات خ ــم االنتخاب ــدم تنظي ــتوري لع ــراغ دس ــع ف ــه ال يق ــد أن تؤك
املؤقــت لغايــة تســليم املهــام لرئيــس اجلمهوريــة املنتخــب، وأداءه اليمــن الدســتورية ضامنــا ملبــدأ اســتمرارية 
ــارة: "وباالســتناد اىل روح  ــار املجلــس اىل عب ــة، وقــد اشــار ق ســر املؤسســات الدســتورية مؤسســات الدول
الدســتور"2 وهــو مبــدأ مــن املبــادئ فــوق الدســتورية لــه عــدة تطبيقــات عامليــة منهــا قــرار املجلس الدســتوري 
اللبنــاين3 بخصــوص الطعــن يف إبطــال قانــون متديــد واليــة جملــس النــواب، إال أن املجلــس الدســتوري قــى 
بــرّد هــذا الطعــن معلــًا حكمــه باحليلولــة دون التــامدي يف حــدوث الفــراغ يف املؤسســات الدســتورية. ذلــك 
أن الفــراغ يف املؤسســات الدســتورية يتعــارض والغايــة التــي وجــد مــن أجلهــا الدســتور، ويضــع البــاد يف 
ــراغ  ــك أن "الف ــًا ذل ــرا واقع ــد أم ــرب التمدي ــواب يعت ــس الن ــراغ يف جمل ــدوث ف ــا حل ــك ومنع املجهول،...لذل

وهــم يف ذهــن مــن يســعى إليــه والســعي اليــه ال حيقــق إال اهنيــار النظــام".4 

ومنهــا أيضــا قــرار املجلــس الدســتوري املغــريب رقــم 924 بتاريــخ 22 غشــت 2013، عــى أن "... توطيــد 
ــات و  ــع املؤسس ــتدعي أن تتمت ــذي يس ــر ال ــتورية..... األم ــة دس ــد غاي ــة يع ــة حديث ــات دول ــة مؤسس وتقوي

1 عبد املجيد القصر، يف السياسة وعى هوامشها، طبعة 1، دار الفارايب، بروت ،2017، ص 9.
2 قرار املجلس الدستوري اجلزائري رقم: 20 بتاريخ: 1 يوليو 2019.

3 قرار املجلس الدستوري اللبناين رقم 2014/7 بتاريخ: 2014/11/28 بشأن الطعن بقانون متديد والية جملس النواب.
4 قــرار املجلــس الدســتوري اللبنــاين رقــم 2005/1 بتاريــخ: 2005/8/6. انظــر تعليًقــا عــى القــرار: عصــام إســامعيل، "جملــس نــواب األمــر الواقــع"، 

جملــة احلقــوق والعلــوم السياســية، العــدد 3، 2014، ص 452.
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ــا  ــا هل ــي حدده ــات الت ــام والصاحي ــوض بامله ــا بالنه ــمح هل ــتقال يس ــتور باس ــواردة يف الدس ــات ال اهليئ
ــتورية  ــة دس ــرب أن "...مراقب ــو 2014، اعت ــخ 29 ماي ــم 937 بتاري ــا رق ــراره أيض ــه..." و يف ق ــتور نفس الدس
ــم  ــراره رق ــتور..."، و يف ق ــا الدس ــي ابتغاه ــد الت ــتحضار املقاص ــتلزم اس ــرا، تس ــكا و جوه ــن، ش القوان
ــم  ــب أن يت ــتور جي ــواردة يف الدس ــداف ال ــق األه ــل أن: "... حتقي ــن جع ــوز 2014 ح ــخ 25 يولي 943 بتاري
دون اإلخــال باملبــادئ الدســتورية"... فيظهــر االعتــامد عــى مبــدأ روح الدســتور وغاياتــه يف جتنــب الفــراغ 
ــراف  ــب االنح ــن عي ــف ع ــام يف الكش ــار حاس ــتور معي ــار روح الدس ــى ان اعتب ــد ع ــا يؤك ــتوري مم الدس
بالدســتور. ومــن ثــم يكــون أول غايــة للدســتور وألي دســتور أن حيافــظ عــى ديمومــة مؤسســات الدولــة وأن 
يتفــادى حــدوث فــراغ فيهــا وحيثــام حيتمــل حصــول فــراغ فــان تفاديــه عــى ســبيل اجلــزم هــو أحــد مقاصــد 

ــه.1 ــتور وأهداف الدس

ــن  ــل م ــتر متي ــراف مس ــق بانح ــن: األول يتعل ــتوري يف جانب ــراف الدس ــور االنح ــن تص ــبق يمك ــا س مم
خالــه ســلطة التعديــل الدســتوري تعســفيا عــن الغايــة التــي مــن أجلهــا ُوضــع الدســتور. والثــاين يتمثــل يف 
تعمــد ســلطة التعديــل الدســتوري ملخالفــة القيــود الشــكلية و املوضوعيــة املقــررة مــن قبــل ســلطة التأســيس 
ــتور  ــمها الدس ــي رس ــراءات الت ــتوري، أو لإلج ــاص الدس ــد االختص ــة قواع ــتور كمخالف ــل الدس يف تعدي

ــل2.  ــة التعدي لعملي

ــن  ــبقا م ــومة مس ــد املرس ــن القواع ــتوري ع ــل الدس ــلطة التعدي ــروج س ــن خ ــع م ــراف ناب ــر االنح فيص
طــرف الســلطة التأسيســية األصليــة حتقيقــا ألغــراض النظــام احلاكــم أو لفئــة معينــة أو انتــامء ســيايس حمــدد، 

ــة احلقــوق واحلريــات3. عــى حســاب مصالــح األمــة ومحاي

ومــن ثــم فــان أي ميــل أو جمــاوزة هلــذه القيــود يمثــل انحراًفــا دســتوريا بحســب املعنــى الواســع، ومــن هذا 
القبيــل اعتبــار بعــض الفقــه الدســتوري4أن النظــام اجلمهــوري قيــدا موضوعيــا عــى ســلطة تعديل الدســتوري 
ــه بالتوريــث ألن  ــة قــد تقلــد منصب يكــون بمعنيــن: األول معنــى ضيــق يتمثــل يف أن ال يكــون رئيــس الدول
االنتخــاب ركــن النظــام اجلمهــوري. والثــاين معنــى واســع يقتــي عــدم منــع تضمــن الدســتور عنــد تعديلــه 
كل مــا يتناقــض مــع املبــادئ الديمقراطيــة الصحيحــة أو االلتفــاف عليهــا مثــل فتــح العهــدات الرئاســية لتنــايف 
ذلــك مــع مبــدأ التــداول عــى الســلطة. وعليــه يمكــن أن نتواضــع مبدئيــا عــى تعريــف االنحــراف الدســتوري 

بأنــه: "اســتهداف ســلطة التعديــل الدســتوري ملصلحــة بعيــدة عــن روح الدســتور العامــة".

1 عبد املجيد القصر، يف السياسة وعى هوامشها، مرجع سابق، ص 237. 
2 عصمــت عبــد اهلل الشــيخ، الدســتور بــن مقتضيــات الثبــات وموجبــات التغيــر يف ضــوء الفكــرة السياســية الســائدة لــدى أفــراد املجتمــع الســيايس، 

ــة دســتورية القوانــن، املصــدر الســابق، ص 628. ــة، 2002، ص 16. ورمــزي الشــاعر، رقاب القاهــرة، دار النهضــة العربي
3 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 6.

4 عبد احلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 57.
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ــة،  ــه العام ــره وروح ــتور يف جوه ــب الدس ــب غائي1يصي ــتوري عي ــراف الدس ــر أن االنح ــبق يظه ــا س مم
ــة،  ــة العام ــه املصلح ــا تقتضي ــر م ــة، غ ــة أو حزبي ــة فئوي ــق مصلح ــتور حتقي ــو الدس ــتهدف واضع ــا يس عندم
وغــر مقصــودة لــدى املؤســس األصيــل وهــو الشــعب، ولذلــك يشــر الفقــه الدســتوري إىل أنــه عيــب عســر 

اإلثبــات لصــدوره مــن مجعيــة تأسيســية يفــرض متتــع أعامهلــا بقرينــة املرشوعيــة والســامة2.

وبتطبيــق هــذا التعريــف عــى غالبيــة الدســاتر العربيــة نجــد أهنــا تضمــر مقاصــد خفّيــة فيهــا الكثــر مــن 
ــق  ــة يف حتقي ــعوب العربي ــن إرادة الش ــا ع ــرا حقيقي ــد تعب ــث ال تع ــتورية، بحي ــات الدس ــخصنة للمؤسس الش
ــة والكرامــة. فــإذا كانــت الســيادة هــي الســلطة املطلقــة إلرادة الشــعب فــان اآلليــات التــي هتندســها  العدال
األنظمــة الدســتورية للتعبــر عــن اإلرادة العامــة تــؤدي إىل مصــادرة املطلــوب، حيــث تســعى الســلطة التنفيذية 

إىل هندســة نظــام دســتوري رئــايس مشــدد. 

ويف الواقــع ال يمكــن معرفــة مــدى وجــود انحــراف بالتعديــل الدســتوري عــن الــروح العامــة للدســتور 
ــا فكــرة جليــة  ــة تواريــخ التعديــات باألحــداث السياســية تعطين إال بدراســة مناســبات التعديــات، فمقارن
ــر  ــن الزم ــات ب ــان الرصاع ــل، ف ــور كل تعدي ــة حم ــس اجلمهوري ــث كان رئي ــا، حي ــة هل ــب اخلفي ــن اجلوان ع
احلاكمــة وارتداداهتــا هــو ســببها الرئيــس؛ كوهنــا ارتــدادات لرصاعــات سياســية مراكمــة، واملاحــظ عليهــا 
أهنــا تتزامــن ووجــود مشــكل أو أزمــة سياســية تتعلــق بتوازنــات الســلطة السياســية بالدرجــة األوىل3. وهــو 
مــا ســامه د/الســنهوري يف الفــرض اخلامــس مــن فــروض4 تصــوره حلــاالت االنحــراف الترشيعــي بالســلطة: 
"وهــو اســتهداف النــص لغايــة غــر تلــك التــي يرمــي الدســتور إىل حتقيقهــا وهــي املصلحــة العامــة"، وقــد 

عــرب عنــه بـــ: "خمالفــة الترشيــع ملبــادئ الدســتور العليــا والــروح التــي تســيطر عليــه"5. 

ــة  ــة دســتورية، جممعــة يف فصــول ومــواد مرتب ــون الدســتوري جمــرد نصــوص تقني ــم مل يعــد القان  ومــن ث
ومنظمــة، بــل أصبــح مرتبطــا أكثــر بالفلســفة الناظمــة للوثيقــة الدســتورية، ممــا جيعــل التفســر الصحيــح لــه 

ــا  ــر تفصي ــوق، 2002، ص 325-326. وينظ ــة احلق ــق، كلي ــة الزقازي ــرص، ط2، جامع ــتورية يف م ــاء الدس ــع، قض ــد البدي ــاح عب ــد ص ــر حمم 1 انظ
ــة  ــوق، جامع ــة احلق ــوراه(، كلي ــة دكت ــي )أطروح ــراف التريع ــية لالنح ــة والسياس ــة القضائي ــد رشف، املعاجل ــد احلمي ــم عب ــد املنع ــالة عب ــر رس أكث

القاهــرة،2011، ص 28.
2 حيي اجلمل، القضاء الدستوري يف مرص، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 208-207.

3 خربــايش عقيلــة، "تأثــر األزمــة السياســية عــى تعديــل الدســتور- حالــة اجلزائــر"، بحــث ملقــى ضمــن أشــغال امللتقــى الــدويل "التعديــات الدســتورية 
يف البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة املتغــرة" - حالــة اجلزائــر- يومــي 19/18 ديســمرب 2012، كليــة احلقــوق، جامعــة الشــلف، ص 4.

4 يعــد الســنهوري أول مــن تنــاول نظريــة االنحــراف الترشيعــي، أو "االنحــراف يف اســتعامل الســلطة الترشيعيــة" عندمــا الحــظ ان هنــاك مخــس أوجــه 
لعــدم الدســتورية وهــي ذاهتــا التــي تصيــب القــرار اإلداري وهــي: عيــب عــدم االختصــاص، عيــب الشــكل، عيــب املحــل، عيــب الســبب، وعيــب 
ــة والتطبيقــات  ــادئ النظري ــة دســتورية القوانــن، املب ــد الوهــاب، رقاب ــة وهــو مــا يســمى بعيــب االنحــراف الترشيعــي." انظــر حممــد رفعــت عب الغاي

ــدة، 2008، ص 126، ص .127 ــة اجلدي ــة، دار اجلامع اجلوهري
5 عبد الرزاق السنهوري، "خمالفة الترشيع للدستور واالنحراف يف استعامل السلطة الترشيعية"، جملة جملس الدولة، 3 يناير 1953، ص 74.
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هــو ذلــك الــذي جيمــع بــن منطــوق مــواده وبــن روحهــا العامــة ومقاصدهــا الغائيــة، وهــو مــا يطلــق عليــه 
يف اجتهــادات القضــاء الدســتوري بمبــدأ " تطابــق القواعــد الدســتورية مــع اهلــدف املتوخــى منهــا "1.

ممــا يدفعنــا إىل القــول أن مشــكلة اســتقرار الســلطة السياســية يف اجلزائــر ال تتعلــق بالنصــوص الدســتورية بقــدر 
مــا تتعلــق بــرصاع زمــر يف الســلطة وغيــاب ثقافــة احلــوار املنتج.2فالظــروف السياســية هــي الغالبــة عــى مناســبية 
ــة  ــات املتتالي ــإن التعدي ــية ف ــلطة السياس ــتقرار الس ــدم اس ــا بع ــق أساس ــر وتتعل ــتورية يف اجلزائ ــات الدس التعدي
ال يمكــن إال أن تكــون جمــرد وصفــات عاجيــة ألزمــات سياســية، غــر أن الوصفــات آنيــة واألزمــات رسمديــة3. 

ــر إىل  ــك بالنظ ــة التحري ــى معطل ــاين تبق ــام الربمل ــر النظ ــض مظاه ــى بع ــي تتبن ــاتر الت ــك الدس ــى تل وحت
تعقيــد إجــراءات ممارســتها، وحتــى مــع تبنــي النظــام التمثيــي كآليــة للتعبــر عــن اإلرادة العامــة مل يفــرز عمليــا 
إال وصايــة عــى الشــعب وهتميــش ألي دور لــه يف العمليــة السياســية، ففــي اللحظــة التــي خيتــار فيهــا الشــعب 
ممثليــه يفقــد حريتــه وكيانــه فيعــود عبــدا ال ســلطة لــه، مــع أن مــا جيــب الواقــع أن الشــعب هــو املالــك احلقيقي 
الوحيــد للســيادة واملــامرس الفعــي لســلطاهتا.4ومن ثــم تكــون "كل خمالفــة ومناقضــة هلــذه املبــادئ واألهــداف 
الدســتورية الكــربى انحرافــا عــن روح الدســتور". وعليــه يمكــن أن نرصــد عــدة معايــر تكــون حاســمة يف 

يــد القضــاء الدســتوري الكتشــاف االنحــراف الدســتوري نذكــر منهــا:
-معيار ظاهرة شخصنة الدساتر أو يعرف بنظام الرئيس.

-معيار خمالفة روح الدستور ومقاصده العليا.
-معيار خمالفة املبادئ واألهداف فوق الدستورية.

-معيار خمالفة سلطة التعديل لسلطة التأسيس.
-معيار خمالفة القيود الواردة عى سلطة تعديل الدستور.

-مناقضة أحكام الدستور السيايس ملبادئ وقيم الدستور االجتامعي.

ــراف  ــب االنح ــاف عي ــة يف اكتش ــا جمتمع ــة دوره ــر املقرح ــك املعاي ــع تل ــال تتب ــن خ ــا م ــر جلي ويظه
ــار جامــع يــكاد  الدســتوري، مــن خــال مراجعــة مناســبات وضــع الدســاتر وتعدياهتــا عــى أن أهــم معي
يتفــق عليــه الفقــه الدســتوري هــو معيــار وجــوب التمييــز بــن الدســتور الســيايس والدســتور االجتامعــي5.

1 عبد احلق بلفقيه، "مبدأ روح الدستور"، جريدة العمق املغريب، 2016/05/30 تاريخ الولوج: 2019/09/11، الرابط:
 https://www.maghress.com/al3omk/12619

ــدويل  ــى ال ــغال امللتق ــن أش ــى ضم ــث ملق ــية"، بح ــات سياس ــة ألزم ــات عاجي ــة: وصف ــتورية اجلزائري ــات الدس ــم، "التعدي ــد الكري ــاري عب 2 خمت
"التعديــات الدســتورية يف البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة املتغــرة"- حالــة اجلزائــر- يومــي 18/19 ديســمرب 2012، كليــة احلقــوق، 

ــلف، ص 6، ص 10. ــة الش جامع
3 خمتاري عبد الكريم، "التعديات الدستورية اجلزائرية - وصفات عاجية ألزمات سياسية،" مرجع سابق، ص 2.

4 رمحاين أمحد السعيد، التعبر عن اإلرادة العامة يف النظام الدستوري اجلزائري )رسالة ماجستر(، جامعة اجلزائر، السنة 2006-2007، ص 12.
5 وهــو غــر التمييــز بــن القواعــد فــوق الدســتورية وبــن املــواد املحصنــة يف نــص الدســتور نفســه مــن حيــث حظــر تعديلهــا زمنيــًا أم موضوعيــًا وهــي 
مــواد يف الدســتور يتــم حتصينهــا مــن التغيــر، بحيــث ال يمكــن تغيرهــا إال بإســقاط الدســتور بالكامــل وإنشــاء دســتور جديــد. هــذه املــواد موجــودة 
يف عــدد حمــدود مــن الدســاتر وتشــمل عــادًة مــواد اهلويــة والثوابــت. ومــن ذلــك منــع إعــادة انتخــاب نفــس الشــخص إال ملــرة واحــدة بحيــث ال جيــوز 

تعديــل النصــوص املتعلقــة بإعــادة انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة، أو بمبــادئ احلريــة، أو املســاواة، مــا مل يكــن التعديــل متعلًقــا باملزيــد مــن الضامنــات. 
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 فــاألول يبــن نظــام احلكــم يف الدولــة وينظــم نشــاط الســلطات العامــة، أمــا الثــاين فيقــرر أســاس النظــام 
االجتامعــي الــذي تعيــش يف ظلــه اجلامعــة، والــذي يصــور عــى وجــه اخلصــوص طبيعــة العاقــة بــن الدولــة 

واألفــراد؛ والواجــب حتقيــق تطابــق بينهــام1.

 وإذا كان الدســتور األول، أي الدســتور الســيايس أو املؤســي ُيعــرف بداللــة الســلطة التأسيســية، ومــن ثــم 
ــة؛  ــة التلقائي ــة واالجتامعي ــه التارخيي ــاين ُيعــرف بداللت ــد، فــإن الث يمكــن وصفــه بالدســتور االصطناعــي املقَي
ــي  ــيايس األص ــتور الس ــه بالدس ــَح وصف ــم ص ــن ث ــية، وم ــة السياس ــود اجلامع ــة وج ــن طريق ــرب ع ــه ُيع لكون

الــذي يربــع عــى قمــة اهلــرم القانــوين يف الدولــة2.

ــه  ــا الحظت ــيايس، م ــتور الس ــى الدس ــدا ع ــرب قي ــي تعت ــي الت ــتور االجتامع ــد الدس ــات قواع ــن تطبيق وم
املحكمــة الدســتورية الفيدراليــة األملانيــة3، بصــدد رقابتهــا عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية:" أن 
أي دســتور جيــب تفســره بطريقــة تتســق مــع املبــادئ اجلوهريــة والقــرارات األساســية لواضعــي الدســتور"، 
ويف حكــم الحــق ســنة 1970 هلــذا االجتهــاد تــم التنظــر الفعــي لوجــود دســتور خارجــي جيــب احرامــه 

عنــد تعديــل الدســتور الداخــي وقــد تــم التعبــر عنــه بـ"مبــادئ القانــون األعــى"4.

ثالًثا: موقف الفقه من نظرية االنحراف الدستوري

بالرغــم مــن شــبه االتفــاق عــى حتميــة التعديــل الدســتوري ومنطقيتــه إال أن هنــاك مــن الفقــه الدســتوري 
ــد االقــدام عــى التعديــات الدســتورية لعــدم  ــة لانحــراف الدســتوري عن مــن يعــرض عــى وجــود نظري
امكانيــة تصورهــا ونســبيتها لــدى الســلطة التأسيســية، فمنهــم د/ كــامل أبــو املجــد،5 ود/رمــزي طــه الشــاعر، 
ود/ عبــد احلميــد متــويل6، ود/ســليامن الطــاموي وغرهــم، وكانــت حجتهــم صعوبــة تصــور وجــود انحــراف 
مــن مجــع متعــدد، وأن حريــة ســلطة التأســيس يف التعديــل أوســع مــن أن تقــاس عــى حريــة اإلدارة يف التنفيــذ 
أو الربملــان يف الترشيــع، وألن منطقــة الســلطة التقديريــة هــي األصــل يف الترشيــع، وأن الســلطة املحــددة هــي 

االســتثناء"7.

1 ثناء فؤاد عبد اهلل، آليات التغير الديمقراطي يف الوطن العريب، مركز دراسات احلدة العربية، 1997، ص 456. 
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول )رسالة دكتوراه( جامعة تلمسان، السنة 2015 /2016، ص 150. 

3 يمكــن القــول أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة توجــد بأملانيــا ثــاث دســاتر: األول الدســتور غــر القابــل للتعديــل فنصــت مثــا الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 
)79( مــن الدســتور األملــاين، عــى منــع املــرّشع مــن إجــراء تعديــات عــى القانــون األســايس )الدســتور األملــاين( مــن شــأهنا املســاس بـــ "جتزئــة االحتــاد 
ــكام  ــل كل أح ــل للتعدي ــتور القاب ــاين: الدس ــال. والث ــكل فع ــع بش ــة الترشي ــدأ، يف عملي ــث املب ــن حي ــات، م ــاركة الوالي ــة، أو مش ــات احتادي إىل والي
الدســتور االملــاين املكتــوب باســتثناء الفقــرة 03 مــن املــادة 79، والثالــث: الدســتور غــر املكتــوب واملتكــون مــن املبــادئ اجلوهريــة للدســتور كالعدالــة، 
الفضــل بــن الســلطات، الكرامــة، وهــو حمــل جــدال فقهــي وقضائــي باعتبــار عــدم وضوحــه الــكايف. أنظــر وليــد حممــد الشــناوي، الرقابــة القضائيــة 

عــى التعديــات الدســتورية، ص 26 ومــا بعدهــا.
4 وليد حممد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديالت الدستورية، ص 22.

5 أمحد كامل أبو املجد، الرقابة عى دستورية القوانن يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املرصي، مكتبة النهضة املرصية، 1960، ص 593.
6 عبد احلميد متويل، الوسيط يف القانون الدستوري، 1956، ص 675-661.

7 انظر: أمحد كامل أبو املجد، املصدر السابق، ص 593.
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ومــن ثــم فقياســها عــى نظريــة االنحــراف اإلداري قيــاس مــع الفــارق بــن الســلطتن، وألن حريــة ســلطة 
التـــأسيس يف الترشيــع والتعديــل أوســع مــن أن تقــاس عــى حريــة اإلدارة يف التنفيذ كــون أن األصــل يف اإلدارة 
التقييــد واالســتثناء هــو التقديــر، كــام أنــه مــن املصلحــة أن نــرك تقديــر حريــة األهــداف ملمثــي األمــة حتــت 
ــه املنكــرون لانحــراف  ــة القضــاء، ولعــل هــذا هــو أهــم مــربر اعتمــد علي ــة األمــة، وليــس حتــت رقاب رقاب
الدســتوري احــرازا وخشــية مــن التوســع يف ممارســة رقابــة القضــاء عــى دســتورية التعديــات الدســتورية، 
ــتورية  ــية ودس ــكاالت سياس ــاء يف اش ــم القض ــاالت تقتح ــل إىل جم ــوين األصي ــا القان ــن نطاقه ــروج ع واخل
مــع غــره مــن الســلطات. يقــول د/كــامل أبــو املجــد: "إذا كنــا نوافــق عــى مبــدأ رقابــة االنحــراف بالســلطة 
الترشيعيــة فــإن األوفــق فيــام أرى أن تــؤكل هــذه املهمــة إىل هيئــة ُأخــرى غــر املحاكــم العاديــة، إىل هيئــة يقــرر 
ــر ذات  ــية غ ــارص سياس ــة وعن ــارص قضائي ــن عن ــع ب ــا أن جتم ــى يف تكوينه ــى أن يراع ــاؤها ع ــتور انش الدس

صبغــة حزبيــة أي مــن رجــال معروفــن باســتقال الــرأي"1.

لكــن رغــم وجاهــة حجــج املعارضــن فــان للمؤيدين2ومــن أبرزهــم د/ عبــد الــرزاق الســنهوري، ود/ 
ــة  ــة متأصل ــو العينــن، ود/عــوض املــر، ود/حيــي اجلمــل، وجهــة نظــر معتــربة جعلــت منهــا نظري ماهــر أب
وليــس غريبــة يف الفقــه الدســتوري تقتضيهــا الدقــة العلميــة وتتطلبــه االعتبــارات العمليــة للتصــدي 
ــتور  ــن روح الدس ــراف ع ــب االنح ــى عي ــوم ع ــة تق ــي نظري ــتورية فه ــر الدس ــتورية غ ــات الدس للتعدي
وجوهــره، وهــو عيــب قصــدي يتمظهــر يف وجــود تناقــض بــن مضمــون التعديــات الدســتورية وبــن روح 
الدســتور العامــة ومقاصــده العليــا. و يكمــن يف وجــود ميــل عــن مبــادئ الدســتور العليــا، وروحــه املضمــرة 
يف ثنايــا نصوصــه، وليــس فقــط يف املخالفــة املوضوعيــة لنــص معــن يف الدســتور بزعــم املعارضن3عندمــا ردوا 

ــد د/الســنهوري.  ــراف الترشيعــي عن ــة االنح عــى نظري

ممــا ســبق يظهــر أن عيــب االنحــراف الدســتوري عيــب قصــدي يصيــب بعــض أحــكام الدســتور يف غايتها، 
لتحقيــق مصالــح شــخصية للســلطة السياســية"، وغالبــا مــا يكــون بقصــد شــخصنة الدســاتر4كظاهرة حديثــة 
صــارت تطــال بعــض الدســاتر يف الــدول التي هتيمــن فيهــا الســلطة التنفيذية عــى التعديــات الدســتورية،عن 
القواعــد الدســتورية املعــرف هبــا طبقــا ملصــادر القانــون الدســتوري املاديــة وعــى رأســها املبــادئ والقواعــد 
ــتعامل  ــراف يف اس ــة "االنح ــتعامل نظري ــى اس ــة ع ــار النظري ــض أنص ــح بع ــك اصطل ــتورية5 ولذل ــوق الدس ف

1 عبد احلميد متويل، الوسيط يف القانون الدستوري، ج1، دار الطالب للنرش والثقافة اجلامعية، 1956، ص 675-648.
2 عبــد الــرزاق الســنهوري، "خمالفــة الترشيــع للدســتور واالنحــراف يف اســتعامل الســلطة الترشيعيــة"، جملــة جملــس الدولــة، 1952. انظــر: حممــد أبــو العينــن، االنحــراف 

التريعــي والرقابــة عــى دســتوريته، ص527 -528.
3 بعدمــا اســتعرض الفقيــه أمحــد كــامل أبــو املجــد الفــروض اخلمســة لنظريــة الدكتــور الســنهوري، انتهــى إىل أهنــا مجيعــًا ليســت إال تطبيقــات مبــارشة 
لنظريــة "خمالفــة القانــون"، ومــن ثــم تنتفــي مــربرات إثــارة فكــرة االنحــراف. انظــر أمحــد أبــو املجــد، املصــدر الســابق، ص 596. وحممــد ماهــر أبــو 

العينــن، املصــدر الســابق، ص 267. ورمــزي الشــاعر، املصــدر الســابق، ص 502.
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 163 وما بعدها.

ــوج: 2019/05/22:  ــخ الول ــور بتاريخ: 17-2- 2013، تاري ــول منش ــامتها"، منق ــدى س ــد م ــاتر وحتدي ــم الدس ــة تقيي ــاح، "كيفي ــد الفت ــراد عب 5 م
الرابــط

https://www.masress.com/october/135342



14

الســلطة" كوهنــا أقــرب للداللــة عــى هــذا العيــب الــذي يــدل جمانبــة ســلطة التأســيس للغايــة واهلــدف مــن التعديــات 
الدســتورية التــي جيــب أن تكــون متســقة مــع الغايــة التــي يســتهدفها الدســتور يف نصوصــه ومقاصــده، وإلبــراز الطبيعــة 
القصديــة لعيــب االنحــراف كخطــأ يوجــب التصحيــح، كأن تقصــد بــه هدفــا جمانبــا للمصلحــة العامــة ومنافيــا 

لقصــد الســلطة التأسيســية األصليــة فيكــون التعديــل مشــوًبا بعــوار دســتوري1.

وعليــه يرجــع أصــل االنحــراف الدســتوري إىل تلــك الظــروف التــي تصــدر فيهــا الدســاتر أو اإلعانــات 
الدســتورية مــن ســلطة تأسيســية ال ُتعــرب عــن حقيقــة املجتمــع وثوابتــه، وإنــام ُتعــرب عــن فئــة أو طائفــة معينــة 
أو فكــر إيديولوجــي أو فكــر ســيايس أو عســكري ال ُيعــرب عــن آمــال املجتمــع وأهدافــه وتطلعاته ويتــم فــرض 
ــي  ــتوري والت ــيي الدس ــع التأس ــلطة الترشي ــتغال س ــًرا باس ــتورية ق ــات الدس ــاتر أو اإلعان ــذه الدس ه
ال ُتعــرب عــن املرجعيــة احلقيقيــة الســائدة يف املجتمــع، فنكــون أمــام تصديــق شــعبي، وليــس اســتفتاء تأســيي 
أو تعديــي عندمــا تكــون إرادة الشــعب مســلوبة وغــر حــرة، بحيــث يوضــع الدســتور يف ظــروف حُتّتــم عــى 
ــح  ــتفتائية لصال ــة االس ــه العملي ــة، وتوجي ــلطة التنفيذي ــة الس ــم هيمن ــة، بحك ــبه التلقائي ــة ش ــعب املوافق الش
ــة دول العــامل الثالــث. فتاريــخ االســتفتاء  ــة يف غالبي ــة مركــز رئيــس اجلمهوري املصادقــة عليهــا يف ظــل حموري
ــة والديمقراطيــة الشــكلية التــي يصــدق  يف دول العــامل الثالــث عموًمــا يؤّكــد أهنــا نــوٍع مــن الرشعيــة الصوريَّ
ــا  ــة عندم ــة الدكتاتوري ــاتر األنظم ــع دس ــروف يف وض ــلوب املع ــعبي" األس ــق الش ــمى "التصدي ــا مس عليه

ــا َوَقــع، أو تفويًضــا بوضــع دســتوٍر يف املســتقبل2. ُيطَلــب مــن الشــعب أن ُيقــرَّ انقاًب

ــي  ــاره املوضوع ــية يف معي ــلطة التأسيس ــراف الس ــتوري أو انح ــراف الدس ــة االنح ــر خصوصي ــه تظه وعلي
املتعلــق بمجانبــة املقصــد العــام مــن وضــع الدســتور، مــع اســتبعاد اجلانــب الــذايت الــذي ال يمكــن تطبيقــه 
عــى الســلطة التأسيســية التــي يفــرض فيهــا دائــام أن حتقــق املصلحــة العامة.3وعليــه ينبغــي لتفــادي االنحراف 

الدســتوري أن يؤخــذ بعــن االعتباركــون الدســاتر تعبــرا عــن اإلرادة العامــة العليــا للشــعب4.

 فالدســتور تعبــر عــن إرادة األمــة املؤسســة لــه، فهــو ترمجــة عمليــة ملؤسســيه؛ بحيــث يغيــب معــه أي متييــز 
بــن إرادة الدولــة والدســتور، ومــن ثــم فــإن احلفــاظ عــى كينونــة الدولــة مرتبــط أساســا بــاإلرادة الســيادية 
ــتور  ــة الدس ــة، فحال ــر إرادة األم ــي يف األخ ــي ه ــتورية الت ــع اإلرادة الدس ــة م ــون متطابق ــب أن تك ــي جي الت
جيــب أن تعكــس حالــة املجتمــع5. بحيــث تصــر الدولــة ذلــك اجلهــاز أو اآللــة التــي تتحــرك وفقــا لطريقــة 

اســتعامهلا؛ يغــدو معهــا الدســتور وصفــة صحّيــة لســامة الدولــة وحســن انتظامهــا6.

فاملطابقــة بــن مقصــود اإلرادة العامــة وبــن املقصــد العــام للدســتور معيــار مهــم وحاســم يف إدراك وجــود 
االنحــراف، فيجــب عنــد وضــع الدســاتر أو تعديلهــا حتديــد مســتويات املصالــح الدســتورية املتغيــاة.

1 عبد الغني بسيوين عبد اهلل، القضاء اإلداري، منشاة املعارف للنرش، االسكندرية، 1996، ص 660.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 82.

3 حممد رفعت، املرجع السابق، ص 154، ص 155.
4 هنري روسيون، املجلس الدستوري، ترمجة حممد وطفة، ط1، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، بروت، 2001، ص 5.

5 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 11.
6 يوسف حايش، يف النظرية الدستورية، ط1، منشورات احللبي، بروت، 2009، ص 341.
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يمثــل الدســتور العمــود الفقــري يف جســم الدولة1بحيــث أصبــح معــه مــن املقــررات الفقهيــة أن األمــة ال 
ترتقــي إىل مصــاف الــدول القانونيــة إال مــن اللحظــة التــي يصبــح هلــا دســتورا نافــذا وجامــدا يســمو حتــى 
عــى احلاكــم وخيضــع لــه اجلميــع؛ وهــذا مــا يعــرف دســتوريا بمبــدأ ســيادة الدســاتر، كأصــل مــن أصــول 
ــا  ــا وقيمه ــن مبادئه ــة، وتب ــت األم ــس ثواب ــرآة تعك ــة وم ــة للدول ــة هوي ــاره بطاق ــي باعتب ــم الديمقراط احلك
ــاس  ــه األس ــن كون ــا ع ــا؛ فض ــة ألفراده ــإلرادة العام ــة ل ــة عملي ــة، وترمج ــا احلضاري ــا، وخصوصياهت العلي

ــة.2 ــة القضائي ــة إخضــاع أعــامل الســلطة وخمتلــف نشــاطاهتا للرقاب الــذي ترتكــز عليــه خاصي

وهــو هبــذه األمهيــة اهلندســية ملؤسســات الدولــة يف عاقتهــا مــع أفــراد شــعبها جيــب عليــه أن يبقــى حمافظــا 
عــى املــوروث التارخيــي واحلضــاري لألمــة حتــى يكــون منســجام مــع اإلرادة الشــعبية يف تضحياهتــا وحفــظ 
ماضيهــا احلضــاري، فالدســتور كــام يقــال ال يصنــع شــعبا بــل يصنــع دولــة، ألنــه بــدوره مــن صناعة الشــعب، 

فالشــعب هــو مــن يصنــع يف األخــر دســتوره.

وللوقــوف عــى أهــم مظاهــر االنحــراف الدســتوري ارتأينــا االكتفــاء باســتقراء بعــض املظاهــر مــع حماولــة 
تصنفيهــا إىل مظاهــر تتعلــق بمخالفــة املبــادئ واألهــداف فــوق الدســتورية، ومظاهــر تتعلــق باالنحــراف عــن 

قواعــد التعايــش الســلمي بــن الســلطة واحلريــة.

أواًل: مظاهر االنحراف الدستوري املتعلقة بمخالفة املبادئ فوق الدستورية

ــت  ــا انفصل ــدت عندم ــث ُوج ــا احلدي ــة بمفهومه ــتوري إىل أن الدول ــون الدس ــاء القان ــى فقه ــد انته لق
ــلطة  ــت الس ــا أصبح ــلطة، وعنده ــن للس ــخاص املامرس ــة عــن أش ــا املالي ــلطتها وذمته ــة وس ــخصية الدول ش
اختصاصــا وليســت ملــكا أو مزيــة شــخصية3.حيث تعتــرب ظاهــرة دســرة الســلطة يف قوالــب قانونيــة ثابتــة 
ــر  ــا الفك ــي أبدعه ــة الت ــرات النوعي ــم التغ ــاطها؛ من أه ــدود لنش ــع ح ــلطة ووض ــض الس ــدف تروي هب
ــذا  ــى ه ــم. وع ــة احلاك ــس يف خدم ــان ولي ــة اإلنس ــتور يف خدم ــر الدس ــث يص ــارص، بحي ــتوري املع الدس
جيــب أن يكــون الشــكل األمثــل والنمــوذج األنســب ملســتقبل أي دولــة متأسًســا عــى تلــك املبــادئ واملعايــر 
ــاركة  ــه يف املش ــعب وتطلعات ــة الش ــتجيب لثقاف ــي تس ــي والت ــتور ديمقراط ــة دس ــة وهندس ــة يف صناع الدولي

ــة4. ــة والكرام واحلري

ــة  ــن يف الطبيع ــا يكم ــب فيه ــل العط ــة أن أص ــتورية العربي ــات الدس ــباب األزم ــتقراء أس ــف اس ــد كش  لق

1 أمن عاطف صليبا، دور القضاء الدستور يف إرساء دولة القانون - دراسة مقارنة، املؤسسة احلديثة للكتاب لبنان، 2002، ص 56.
2 حممد عبده إمام، القضاء اإلداري، دار الفكر اجلامعي، 2007، ص 9.

3 حييى اجلمل، أزمة الديمقراطية يف الوطن العريب، بحوث ومناقشات الندوة، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، 1987، ص 366.
4 صاموئيــل هنتنغتــون، النظــام الســيايس ملجتمعــات متغــرة، ترمجــة: ســمية فّلــو عّبــود، ط.1، الفكــر الغــريب احلديــث، دار الســاقي، بــروت، 1993، 

.158 ص 
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الســلطوية لألنظمــة، فاملشــكلة يف األصــل مشــكلة الرشعيــة، فيحــب أن ال تســتمد اإلصاحــات مــن احلاكــم 
بــل تســتمد مــن مشــاركات أوســع1.

1- انحراف سلطة التعديل عن ثوابت األمة: 

 ختتلــف فلســفة أي دســتور مــن بلــد آلخــر حســب إيديولوجيــة الدولــة وظروفهــا التارخييــة وتطلعــات 
شــعبها. فهــو ال يعتــرب مــرآة للنواحــي االجتامعيــة فقــط - مثــل أي قاعــدة قانونيــة - بــل يزيــد عليهــا 
ــن  ــر ع ــتورية تعب ــدة الدس ــي أن القاع ــا يعن ــا؛ مم ــة أيض ــية واالقتصادي ــي السياس ــرآة للنواح ــه م بأن
الواقــع االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي، وســيكون مــن اخلطــأ عندئــذ نقــل نصــوص دســتورية 
مــن دول ختتلــف جتارهبــا وأوضاعهــا االجتامعيــة والسياســية، دون دراســة مــدى موائمتهــا، ومــن ثــم 
جيــب عــى واضعــي الدســتور عــدم جتاهــل هــذه االعتبــارات الواقعيــة، وإال انفصــل واقــع احليــاة عــن 
نظامهــا القانــوين وجــاء الدســتور منفصــا عــن مقتضياتــه، و بعــدت الشــقة بــن الشــعب وحكامــه، 
ممــا هيــدد بأخطــر العواقــب حيــث ال جيــد الشــعب أمامــه وســيلة لإلصــاح ســوى اللجــوء إىل العنــف 

والثــورة"2.

ــا سياســيا يتمثــل يف جمموعــة  ممــا يعنــي أن حقيقــة مضمــون الدســتور مزدوجــة فهــي تشــمل مضموًن
ــون  ــة، ومضم ــة تارخيي ــعب يف حلظ ــا الش ــن هب ــي يؤم ــم؛ والت ــام احلك ــة بنظ ــية املتعلق ــادئ األساس املب
قانــوين ينــرصف إىل النظــام القانــوين الــذي يعــرب عــن هــذه املبــادئ يف شــكل قواعــد دســتورية معــربة 

عــن الســلطة التأسيســية للشــعب3.

ــم  ــس أداة للتقاس ــاق، ولي ــم والوف ــرة للتفاه ــتور ثم ــون الدس ــة - أن يك ــب - يف احلقيق ــك جي ولذل
والفــراق، فــام الدســاتر يف احلقيقــة إال نوعــا مــن الصياغــة القانونيــة لفكــرة سياســية وحلركــة اقتصاديــة 
واجتامعيــة معينــة اســتطاعت يف رصاعهــا مــع األفــكار والفلســفات األخــرى أن تؤكــد انتصارهــا؛ وأن 
تصعــد إىل احلكــم وتفــرض دســتورها عــى القــوى املعارضــة؛ ومتــي عليهــا نظرهتــا إىل خــر وســائل 
ــرد أم  ــة؛ الف ــلطة أم احلري ــيايس الس ــع س ــة يف أي جمتم ــى الغلب ــن ع ــن املتناوب ــن العنرصي ــق ب التوفي
ــة  ــية واالجتامعي ــا السياس ــا ألوضاعه ــة انعكاس ــاتر يف الدول ــون الدس ــا أن تك ــكان طبيعي ــة؛ ف اجلامع

ــة فيهــا4. ولفلســفة القــوى املهيمن

ومــن ثــم فانــه يف صياغــة أي دســتور ديمقراطــي ينبغــي حتقيــق إمجــاع وتوافــق خمتلــف قــوى وفئــات 
املجتمــع مــن دون اســتثناء، وبصياغــة مقبولــة لــدى اجلميــع، بإجيــاد هندســة دســتورية حتقــق التوافــق 

1 املرجع نفسه، ص 158.
2 حممد حسنن عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية القاهرة، 1992، ص 6.

3 أمحد فتحي رسور، "منهج اإلصاح الدستوري"، جملة الدستورية، العدد 9، السنة 04، أبريل 2006، ص 3.
4  - طعيمة اجلرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 24 وما بعدها.
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ــى كل  ــاء ع ــة، والقض ــلطة بساس ــى الس ــداول ع ــاون والت ــش والتع ــرص التعاي ــح ف ــا وتتي والرض
مظاهــر اســتغال اإلنســان ألخيــه اإلنســان ودون هــدر حلــق األقليــة باســم حكــم األغلبيــة، بــأن توفــر 
ضامنــات يف صلــب الدســتور، متنــع األغلبيــة يف حلظــة مــا، مــن إجــراء تعديــات مــن شــأهنا النيــل مــن 
حقــوق األقليــة، منعــا لســلطة التعديــل الدســتوري مــن التعســف يف اســتعامل حــق املبــادرة بالتعديــل1.

 ويرتــب عــى مــا ســبق ترتيــب عيــب االنحــراف الدســتوري عــى خمالفــة أحــكام الدســتور ملصــادره 
املاديــة املتعلقــة بفلســفة املجتمــع، وهــي مــا تســمى يف بعــض البلــدان بإعانــات احلقــوق واحلريــات، 
والتــي جيــب أن تكــون قيــدا عــى النصــوص الدســتورية، ومثاهلــا يف اجلزائــر بيــان أول نوفمــرب1954، 
وهــي املبــادئ التــي صــارت فيــام بعــد تــدرج يف مقدمــات الدســاتر وديباجتهــا، ومــن أهــم األمثلــة 
عــى ذلــك إعــان احلقــوق األمريكــي الصــادر يف عــام 1776 وإعــان احلقــوق الفرنــي الصــادر يف 
عام1789والتــي تــم فيهــا - بعــد اإلقــرار الدســتوري هلــا - بكوهنــا جــزءا ال يتجــزأ مــن الدســتور، بــام 
يقطــع أي خــاف حــول قيمتهــا القانونيــة،2 بــل أن مــن الفقــه الدســتوري كــرواد املدرســة املوضوعيــة3 
التــي تزعمهــا كل مــن- DuguitوHauriou - مــن يــرى أّن ملقدمــات الدســاتر وإعانــات احلقــوق 
قيمــة قانونيــة تســمو عــى النصــوص الدســتورية4، بوصفهــا تتضمــن األســس التــي تشــيد عليهــا هــذه 
النصــوص وهبــذا فهــي ملزمــة للســلطة التأسيســية التــي تقــوم بوضــع الدســتور، ومــن بــاب أوىل فهــي 
ملزمــة للســلطات املؤسســة الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة. ومــن ثــم فــان خرقهــا مــن قبــل الســلطة 

التأسيســية املشــتقة يــؤدي إىل بطــان هــذا األخــر واالنحــراف عــن قيمــه وأسســه. 

ــن  ــف م ــام ختتل ــدر اهل ــتور، ومص ــل الدس ــلطة تعدي ــى س ــدا ع ــة قي ــت األم ــون ثواب ــبق، تك ــا س  مم
جمتمــع إىل آخــر الرتباطهــا بقيــم اجلامعــة كمســألة الديــن يف املجتمعــات اإلســامية، ومســألة التاريــخ 
والــراث املشــرك، وغالبــا مــا تســجل هــذه املبــادئ عــى أثــر ثــورة حتريريــة كــربى مثــل مبــادئ ثــورة 
ــث  ــن حي ــابقه م ــن س ــف ع ــد خيتل ــام جدي ــام نظ ــد قي ــر، أو بع ــدة يف اجلزائ ــرب1954 املجي أول نوفم

1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 117.
2 انظــر تفصيــا أكثــر: ثــروت عبــد العــال أمحــد، احلايــة القانونيــة للحريــات العامــة بــن النــص والتطبيــق، دار النهضــة العربيــة، 1998، ص 73-72، 
وأيًضــا: إيــامن قاســم الصــايف، "طبيعــة مقدمــات الدســاتر والزاميتهــا )دراســة مقارنــة("، جملــة احلقــوق، كليــة القانــون، اجلامعــة املســتنرصية، العــدد 

)16-17(، املجلــد الرابــع، عــام 2011، ص 11.
3 وخافــا هلــا يقــول أنصــار املدرســة الشــكلية وعــى رأســهم كل مــن Esmein وLaferrière بتجريــد إعانــات احلقــوق ومقدمــات الدســاتر مــن أي قــوة 
ــة  ــادئ فلســفية و سياســية، ال تنشــئ مراكــز قانوني ــة و آمــال وطموحــات لواضعــي الدســتور وال تتضمــن ســوى مب ــادئ توجيهي ــة كوهنــا جمــرد مب إلزامي
واضحــة املعــامل، ال جيــوز التمســك هبــا قانونــا يف مواجهــة الســلطة العامــة .وإنــام نفــرض التزامــا أدبيــا، ويف االجتــاه هــذا الفقــه بــن نوعــن مــن النصــوص 
الــواردة يف اعانــات احلقــوق ، االوىل وهــي النصــوص التقريريــة او القانونيــة والثانيــة هــي النصــوص التوجيهيــة او املنهجيــة جــورج فيــدل، بيــار دلفولفيــه: 

القانــون اإلداري، اجلــزء األول، ترمجــة منصــور القــايض، ط1، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــرش والتوزيــع، بــروت،2001، ص 372. 
4 يعــرض البعــض مــن الفقــه عــى القــول بوجــود نصــوص أعــى مــن الدســتور باعراضــن أوهلــام: تعارضــه مــع مبــدأ تــدرج القوانــن الــذي ال يتضمــن 
قواعــد تعلــو الدســتور، وثانيهــام تعارضــه مــع املنطــق القانــوين فالســلطة التأسيســية األصليــة هــي التــي وضعــت الدســتور وضمنتــه مقدمــة ال يمكــن 
ــادئ  ــيحا، املب ــز ش ــد العزي ــم عب ــر د/ابراهي ــتور. ينظ ــب الدس ــن أو صل ــع املت ــد وض ــا عن ــن إرادهت ــى م ــة أع ــع املقدم ــد وض ــا عن ــان إرادهت ــول ب الق

الدســتورية العامــة، الــدار اجلامعيــة، بــروت، 1982، ص 192-.193
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األســس واملبــادئ تســجل يف وثيقــة رســمية ُتعــرف الشــعب مــن خاهلــا عــى فلســفة النظــام اجلديــد، 
بقصــد ربــط جســور الثقــة واالســتقرار بــن الســلطة اجلديــدة والشــعب.

2- االنحراف الدستوري عن مقتضيات مبادئ النظام الديمقراطي:

ــل  ــعب، وألج ــل الش ــن قب ــعب م ــم الش ــاره "حك ــي باعتب ــدأ الديمقراط ــكل املب ــذا اإلطاريش  ويف ه
الشــعب"1 ضابًطــا وحمــدًدا للســلطة املختصــة بالتعديــل الدســتوري، وهــو يقــوم عــى وجــود ركنــن 
أساســين: األول شــكي يتمثــل يف تقريــر ســيادة الشــعب التــي يامرســها بنفســه أو عــن طريــق النظــام 
ــاين:  ــة. والث ــم األغلبي ــدة حك ــا لقاع ــه وفق ــار ممثلي ــرة الختي ــات ح ــم انتخاب ــق تنظي ــن طري ــايب ع الني
موضوعــي يتمثــل يف تكريــس منظومــة القيــم واملبــادئ الديمقراطيــة التــي جيــب أن يتضمنهــا احلكــم 

ــي.  الديمقراط

 وال يمكــن قيــام الديمقراطيــة احلقيقيــة بمجــرد قيــام رشطهــا الشــكي املتمثــل بحكــم األغلبيــة. بــل 
ال بــد مــن رشطهــا املوضوعــي، فليســت الديمقراطيــة فقــط حكــم األغلبيــة، وإنــام هــي أيضــا حكــم 
القيــم األساســية وحقــوق اإلنســان، أي أن الديمقراطيــة هــي نظــام يــوازن بدقــة بــن حكــم األغلبيــة 

وجمموعــة القيــم األساســية التــي جيــب عــى تلــك األغلبيــة أال تتجاوزهــا. 

 ويتفــرع عــن النظــام الديمقراطــي العديــد مــن املبــادئ منهــا: مبــدأ فصــل الســلطات، والتــوازن فيــام 
بينهــا، ومبــدأ ســيادة القانــون، ومبــدأ املســاواة، وتكافــؤ الفــرص، ومبــدأ اســتقالية القضــاء، ومبــدأ 

التعدديــة احلزبيــة وغرهــا مــن املبــادئ التــي تعــّد رشوًطــا موضوعيــة لقيــام الديمقراطيــة.2

ومــن مظاهــر ذلــك االنحــراف عــن مبــادئ اخليــار الديمقراطــي منــح ســلطات شــبه مطلقــة لرئيــس 
ــر مســؤوليته السياســية أمــام  اجلمهورية3عــى حســاب باقــي الســلطات، ســواء بتقديســه وعــدم تقري
ــان"،  ــؤولية متازم ــلطة واملس ــتوري "الس ــدأ الدس ــع املب ــارض م ــا يتع ــو م ــان وه ــعب أو الربمل الش
ــية  ــؤولية السياس ــر املس ــلطات بتقري ــي الس ــى باق ــة ع ــلطات التغولي ــذه الس ــل ه ــب أن تقاب فيج

ــوزراء.4 ــس ال ــس ملجل ــخصية ولي الش

 ويرتــب عــى خمالفــة هــذه املبــادئ الديمقراطيــة التــي قــد اســتقرت يف ضمــر املجتمــع وأصبحــت 
ــن  ــتوريا، وم ــا دس ــا انحراف ــة هل ــات املخالف ــاره التعدي ــر اعتب ــة، تقري ــتورية توجيهي ــة دس ذات قيم
ــن  ــرة األوىل م ــدأ يف الفق ــذا املب ــى ه ــص ع ــد ورد الن ــن"، فق ــة القوان ــاواة يف محاي ــدأ "املس ــا مب أمثلته

ــرش  ــة للن ــعد، األهلي ــن س ــد احلس ــداد وعب ــفيق ح ــد وش ــي مقل ــة ع ــزء األول، ترمج ــية، اجل ــات السياس ــتوري واملؤسس ــون الدس ــو، القان ــه هوري 1 أندري
ــان، 1977، ص 303.  ــروت لبن ــع، ب والتوزي

2 موريس دوفورجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، املؤسسة اجلامعية، لبنان، 1992، ص 36. 
3 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات، ص 69 وما بعدها.

4 املرجع نفسه، ص 76 وما بعدها.
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ــة أن تضــع أو  ــه "ال جيــوز ألي والي التعديــل الرابــع عــرش للدســتور األمريكــي التــي نصــت عــى أن
ــة املتســاوية للقوانــن"، فــإن النــص  ــا... حيــرم أي شــخص خيضــع لواليتهــا مــن احلامي تفــرض قانون
عــى عــدم جــواز وضــع تعديــل دســتوري يتعــارض معها،يمثــل قيــدا عــى ســلطة التأســيس، حتــى 
ولــو كانــت بحكــم األغلبيــة الديمقراطيــة، فمدلــول الديمقراطيــة جيــب أن ينــرصف إىل الديمقراطيــة 
ــة.1 ــدأ حكــم األغلبي ــة إىل مب ــادئ ُأخــرى باإلضاف ــي تتضمــن مب ــة والت بعنارصهــا الشــكلية واملوضوعي

ــع  ــل م ــة التعام ــات يف كيفي ــن الديكتاتوري ــات وب ــن الديمقراطي ــة ب ــوارق اجلوهري ــربز الف ــا ت  وهن
الدســاتر، ففــي الديمقراطيــات العريقــة ينــدر االقــراب مــن الدســاتر بالتعديــل والتغير اجلــذري، إال 
يف حالــة حــدوث حتــوالت جمتمعيــة وسياســية جذريــة، وباقــراح شــعبي بعيــدا عــن مظاهــر التاعــب 
ــة  ــاتر بانتقائي ــع الدس ــتبدة م ــدول املس ــل ال ــل تتعام ــية. ويف املقاب ــواء السياس ــا لأله ــاتر وفق بالدس
واســتخفاف، بســبب نــزوع املســتبدين إىل تعديــل وتغيــر الدســاتر ملصلحــة البقــاء يف احلكــم أو رغبــة 
يف إفــراغ النصــوص الدســتورية مــن مضامينهــا الديمقراطيــة التــي تقيــد ســلطة احلــكام املطلقــة؛ بزعــم 
ــرشط  ــه ك ــم يف منصب ــاء احلاك ــتمرارية بق ــب اس ــة، تتطل ــية جذري ــة وسياس ــرات جمتمعي ــدوث تغ ح

جوهــري إلنقــاذ الدولــة مــن التآمــر الداخــي واخلارجــي2.

3- االنحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ حرية اختيار الشعب: 

ــن  ــرّبة ع ــة ومع ــت األم ــن ثواب ــة م ــاتر نابع ــون الدس ــارص أن تك ــتوري املع ــر الدس ــل يف الفك األص
ــتوري  ــل الدس ــن التعدي ــامدة 15 م ــا لل ــا، طبق ــن هب ــي تؤم ــة الت ــا العام ــة، ومبادئه ــا احلضاري تطلعاهت
01/16 يف اجلزائر:"تقــوم الّدولــة عــى مبــادئ الّتنظيــم الّديمقراطــّي والفصــل بــن الســلطات 
والعدالــة االجتامعّيــة. املجلــس املنتَخــب هــو اإلطــار اّلــذي يعــرّب فيــه الّشــعب عــن إرادتــه، ويراقــب 
ــة"          .  ــات املحلي ــتوى اجلامع ــى مس ــاركية ع ــة التش ــة الديمقراطي ــجع الدول ــة. تش ــلطات العمومّي ــل الّس عم

 وترتيبــا عــى ذلــك جيــب احــرام أطــرف العقــد االجتامعــي والســيايس اللتزاماهتــم السياســية املتفــق 
عليهــا يف وثيقــة الدســتور، ومــن ذلــك رضورة رجــوع الســلطة السياســية إىل الشــعب يف كل القضايــا 
ــق االســتفتاء الشــعبي، أو بالتمكــن الدســتوري هلــم يف ممارســة الســلطة كاالقــراح  اهلامــة عــن طري
الشــعبي واالعــراض الشــعبي كآليــات دســتورية للتعبــر عــن اإلرادة العامــة، فمــن صــور االنحــراف 
عــن روح الدســتور عــدم تبنــي آليــات االحتــكام لســلطة الشــعب يف تعديــل دســتوره، فالنظــام التمثيي 
اجلزائــري كآليــة للتعبــر عــن اإلرادة العامــة مل يفــرز إال وصايــة عــى الشــعب، وهتميــش ألي دور لــه يف 
العمليــة السياســية. ففــي اللحظــة التــي خيتــار فيهــا الشــعب ممثليــه يفقــد حريتــه وكيانــه فيعــود عبــدا ال 

1 عدنان فاضل بارة، عيب االنحراف التريعي وتطبيقاته يف التريعات املالية واالقتصادية يف العراق، ص 71 . 
ــخ  ــخ 2019/02/18، تاري ــدد بتاري ــريب، ع ــدس الع ــدة الق ــرص"، جري ــتورية يف م ــات الدس ــول التعدي ــاؤالت ح ــات وتس ــزاوي، "مقدم ــر مح 2 عم

 https://www.alquds.co.uk  : الرابــط   ،2019/06/08 الولــوج: 
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ســلطة لــه، ويف الواقــع أن الشــعب هــو املالــك احلقيقــي الوحيــد للســيادة واملــامرس الفعــي لســلطاهتا.1 
ــدود  ــه. ال ح ــار ممّثلي ــّر يف اختي ــعب ح ــر:" الّش ــنة 2016 يف اجلزائ ــل س ــن تعدي ــامدة 11 م ــا لل فطبق
ــه يف  ــن انخراط ــان ح ــات". فاإلنس ــون االنتخاب ــتور وقان ــه الّدس ــّص علي ــا ن ــعب، إالّ م ــل الّش لتمثي

املجتمــع اســتبدل" حريــة اســتقال" بحريــة أخــرى "حريــة ومشــاركة"2.

ومــن ثــم يكــون مــن أهــم مظاهــر االنحــراف الدســتوري املســاس بمبــدأ ســيادة الشــعب كاقصائــه 
مــن املشــاركة الشــعبية يف قضايــا الشــأن العــام التــي هتمــه مبــارشة، ألن الشــعب هــو مالــك الســلطة 
التأسيســية األصليــة؛ ممــا يتطلــب معــه تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية، وتوســيع اللجــوء إىل االســتفتاء 
الشــعبي يف كل مــا هيمــه. ومــن ذلــك احــرام أحــكام الدســتور ذاهتــا باعتبارهــا التعبــر عــن اإلرادة 
العامــة، وكل خمالفــة ألحكامــه هــي انحــراف دســتوري عــن مبــدأ الشــعب الســيد، وعــى هــذا يعتــرب 
إجــراء حــل الربملــان انحرافــا دســتوريا ألن الربملــان يســتمد ســيادته واســتقاله مــن ســيادة الشــعب، 

فــا يمكــن االنقضــاض عليهــا.

ويف اجلزائــر إذا اســتثنينا دســتوري 63 و76 مــن حيــث عــدم النــص عــى حــق رئيــس اجلمهوريــة يف 
حــل الربملــان، فــان كا مــن دســتوري 89 و96 وتعدياتــه بــام فيــه تعديــل 2016 قــد نــص عــى هــذا 
احلــق بشــكل مــاس بمبــدأ الفصــل، ومبــدأ حريــة اختيــار الشــعب، مــع اســتثناء غرفــة جملــس األمــة 
ــة دســاتر مــا بعــد مــا  مــن إجــراءات احلــل. وهــو اإلجــراء الدســتوري الــذي صــار مقيــدا يف غالبي
عــرف بالربيــع العــريب بــرورة أن يكــون بموجــب اســتفتاء شــعبي باقــراح مــن رئيــس اجلمهوريــة. 

 ففــي الدســتور املــرصي منــح رئيــس اجلمهوريــة حــق حــل جملــس النــواب، أو أعطــى ذلــك األخــر 
ــوء إىل  ــة باللج ــا يف النهاي ــام مع ــد ألزمه ــتوري ق ــرشع الدس ــإن امل ــن األول ف ــة م ــحب الثق ــق س ح
ــن  ــب م ــك بطل ــعبي، وذل ــتفتاء الش ــة االس ــتخدام آلي ــال اس ــن خ ــق م ــك احل ــل ذل ــعب لتفعي الش
ــه  ــة من ــحب الثق ــرب س ــس ع ــة الرئي ــق إقال ــان ح ــح الربمل ــام من ــم، ك ــة ثلثيه ــواب، وبموافق ــة الن أغلبي
ــة  ــن أغلبي ــبب م ــب مس ــرة، بطل ــية مبك ــات رئاس ــراء انتخاب ــة إلج ــس توطئ ــتقالته للمجل ــدم اس ليق
نــواب الربملــان وموافقــة ثلثيهــم، اشــرط املــرشع أن يعــرض األمــر عــى االســتفتاء الشــعبي، الــذي 
يعقبــه حــل الربملــان إذا مــا رفــض الشــعب إقالــة الرئيــس، حيــث أعطــى الدســتور للرئيــس حــق حــل 
جملــس النــواب، إذ نصــت املــادة 137 عــى أنــه "ال جيــوز لرئيــس اجلمهوريــة حــل جملــس النــواب إال 
ــبب  ــذات الس ــس ل ــل املجل ــوز ح ــعب، وال جي ــتفتاء الش ــد اس ــبب، وبع ــرار مس ــرورة، وبق ــد ال عن

الــذي حــل مــن أجلــه املجلــس الســابق" .

 عــى أن يصــدر رئيــس اجلمهوريــة قــرارا بوقــف جلســات املجلــس، وإجــراء االســتفتاء عــى احلــل 

1 رمحاين أمحد السعيد، التعبر عن اإلرادة العامة يف النظام الدستوري اجلزائري )مذكرة ماجستر(، جامعة اجلزائر، السنة 2006-2007، ص 12.
2 املرجع نفسه، ص 16.
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خــال عرشيــن يومــا عــى األكثــر، فــإذا وافــق املشــاركون يف االســتفتاء بأغلبيــة األصــوات الصحيحة، 
أصــدر رئيــس اجلمهوريــة قــرار احلــل، ودعــا إىل انتخابــات جديــدة خــال ثاثــن يومــا عــى األكثــر 
ــار،  ــري اىل تبنــي هــذا اخلي ــا هنيــب باملؤســس الدســتوري اجلزائ مــن تاريــخ صــدور القــرار. وبدورن

وتقييــد حــل الربملــان بعــد اســتفتاء شــعبي احرامــا لقاعــدة تــوازي االشــكال.
 كــام ألــزم الدســتور املــرصي 2014 رئيــس اجلمهوريــة بعــدم اختــاذ قــرار بإعــان احلــرب رغــم كونــه 

هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة، إال بعــد حصولــه عــى موافقــة ثلثــي جملــس النــواب1 .
ــن  ــيادته م ــعب لس ــرداد الش ــرة اس ــرزت فك ــلطة ب ــد الس ــي لتقيي ــاس الطبيع ــذا األس ــب ه  وإىل جان
ــن  ــعبي، و كل م ــتفتاء الش ــارشة، االس ــبه املب ــة ش ــر الديمقراطي ــتوري ملظاه ــس الدس ــال التكري خ
االقــراح واالعــراض الشــعبين، فضــا عــن حــق عــزل الرؤســاء و إجــراء انتخابــات برملانيــة مســبقة، 
ــاًء عــى فكــرة التعاقــد التــي ترجــع أســاس الســلطة إىل إرادة  مــن أجــل إرجــاع الســيادة للشــعب بن

ــة اســتبداد امللــوك وطغياهنــم2. الشــعب، والتــي كانــت تســتهدف حمارب
ــار الشــعبي مــا يعــرف  ــة االختي ــدأ حري  ولعــل مــن أهــم مظاهــر االنحــراف الدســتوري املاســة بمب
باالســتفتاء الشــخيص أو االســرآس الــذي يكــون لطلــب رأي الشــعب حــول شــخص مقــرح لرئاســة 
ــدى املؤســس الدســتوري العــريب ، وبقيــت مكرســة يف  ــة ل ــي كانــت طاغي الدولة،3وهــي الفكــرة الت
آخــر تطبيــق هلــا يف دســتور مــرص 1971 قبــل تعديلــه ســنة 2005، حيــث كانــت املــادة 76 تنــص عــى 
أن يقــوم جملــس الشــعب برشــيح رئيــس اجلمهوريــة بعــد إيــداع الطلبــات أمامــه، ليقــوم بعرضــه عــى 
املواطنــن الســتفتائهم، وفقــا لــرشوط تعجيزيــة كــام يف نــص املــادة 76 مــن تعديــل 2005 للدســتور 
ــعب  ــة للش ــيادة الوطني ــامدة  :27"الس ــا لل ــتور1963 طبق ــة دس ــاتر اجلزائري ــه يف الدس املرصي.4ومثال
ــون  ــي، و ينتخب ــر الوطن ــة التحري ــحهم جبه ــي، ترش ــس وطن ــي جمل ــه ق ــن ل ــطة ممثل ــها بواس يامرس

باقــراع عــام مـــــبارش ورسي ملــدة مخســة ســنن."
 ومنهــا تقييــد حــق الرشــح لرئيــس اجلمهوريــة باقــراح مــن احلــزب احلاكــم مثــل نــص املــادة 105 
مــن دســتور 1983: ينتخــب رئيــس اجلمهورية...عــى أن يتــم انتخــاب املرشــح باألغلبيــة املطلقــة مــن 
الناخبــن املســجلن. عــى أن: "يقــرح املرشــح مــن طــرف جبهــة التحريــر الوطنــي، ويــامرس مؤمترهــا 
مبــارشة هــذه الصاحيــة ابتــداء مــن انعقــاد أول مؤمتــر هلــا اثــر دخــول هــذا الدســتور حيــز التنفيــذ". 
فضــا عــن نظــام فتــح العهــدات الرئاســية كمظهــر بــارز مــن مظاهــر االنحــراف الدســتوري بــا حــد 

1 وفًقــا لنــص املــادة 152 "رئيــس اجلمهوريــة هــو القائــد األعــى للقــوات املســلحة، وال يعلــن احلــرب، وال يرســل القــوات املســلحة يف مهمــة قتاليــة إىل 
خــارج حــدود الدولــة، إال بعــد أخــذ رأى جملــس الدفــاع الوطنــي، وموافقــة جملــس النــواب بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء."
2 أنظر نسيب أرزقي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، اجلزء األول، دار األمة للطباعة والنرش 1998، ص 227.

3 وكان أول مــن جلــأ إليــه الرئيــس الفرنــي نابليــون بونابــرت يف اســتفتاء 9 أبريــل 1802 وماجــد راغــب احللو، االســتفتاء الشــعبي والرشيعة االســامية، 
الــدار اجلامعية للطباعــة والنــرش، 2005، ص 98.

4 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 128.
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وال هنايــة طبقــا للــامدة 108 مــن دســتور 1976 "املــدة الرئاســية ســت ســنوات. يمكــن إعــادة انتخاب 
ــدة  ــدة العه ــن م ــاص م ــع إنق ــة م ــا مفتوح ــتور1989 أيض ــت يف دس ــي بقي ــة." والت ــس اجلمهوري رئي
الرئاســية طبقــا للــامدة 71، مــن ســت ســنوات إىل مخــس ســنوات، وهــو اإلنقــاص الــذي يكــون بــا 

معنــى مــا دامــت العهــدات مفتوحــة. 

غــر أن التعديــل البــارز يف الدســتور اجلزائــري كان مــع تعديــل 1996 الــذي قَيــد العهــدات الرئاســية 
بعهــدة رئاســية قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة طبقــا للــامدة 74 منــه، ولكــن هــذا التطــور مل يســتمر عــى 
ــن  ــم مصاب ــاء وجتعله ــول الرؤس ــث بعق ــوة تعب ــكان نش ــلطة يف كل م ــت للس ــا دام ــتأبيد م ــبيل الـ س
ــد  ــة جتدي ــدأ قابلي ــه مب ــن خال ــاد أدرج م ــل مض ــل 2008 بتعدي ــاء تعدي ــث ج ــة، حي ــون العظم بجن
ــن  ــم 08-191، لك ــون رق ــب القان ــك بموج ــية وذل ــدات الرئاس ــدد العه ــد لع ــاب دون حتدي االنتخ
رسعــان مــا تــم الراجــع عــن هــذا االنحــراف الدســتوري املتحيــز لصالــح أهــواء الســلطة احلاكمــة 
ــم  ــث ت ــر 01/16 حي ــتوري االخ ــل الدس ــب التعدي ــلطة2. بموج ــى الس ــداول ع ــدأ الت ــح مب لصال
ــة مــن أي تعديــل دســتوري الحــق  صــار نظــام التجديــد لعهــدة رئاســية وحيــدة مــن املــواد املحصن
طبقــا للــامدة 212 مــن دســتور 2016. وهــو وإن أظهــر تطــورا دســتوريا إال أنــه خيفــي يف طياتــه دليــل 
اثبــات عــى صحــة اعتبــاره انحرافــا دســتوريا، إذ أن عــدول املؤســس الدســتور وتراجعــه دليــل قــوي 
عــى شــبهة الشــخصنة الدســتورية لــدى أصحــاب التعديــل، وإدراكهــم خلطــورة هــذا االنحــراف عــى 

دولــة احلــق والقانــون يف املســتقبل.

 واملاحــظ أن هــذا التذبــذب يف فتــح وغلــق العهــدات الرئاســية وإن كان مرتبطــا بمبــدأ حريــة اختيــار 
ــم  ــذي ت ــعبي، ال ــتفتاء الش ــق االس ــن طري ــن ع ــل 2008 مل تك ــه يف تعدي ــة فتح ــعب إال أن عملي الش
بموجبــه اقــرار قاعــدة الغلــق يف دســتور 1996، وهــو مــا جيعلــه يتنــاىف مــع مبــدأ تــوازي االشــكال 
مــن ناحيــة ويتعــارض مــع مبــدأ التــداول عــى الســلطة، ومــع فكــرة االنتخــاب مــن بــن عــدة بدائــل 

وخيــارات تســمح باملنافســة باختيــار األحســن واألفضــل واألكفــأ3.

 وحتــى مــع تعديــل 2005 و 2007 بخصــوص احلــد مــن قيــود الرشــح ملنصــب رئيــس اجلمهوريــة 
بقــي نظــام االســرآس باقيــا بحيــث جتــرى االنتخابــات الرئاســية ولــو تقــدم مرشــح وحيــد.4

ويــرى د/ بــو الشــعر رئيــس املجلــس الدســتوري األســبق أنــه: "لــو وقــع التعديــل الدســتوري لســنة 

1 القانون رقم 08-19 املؤرخ يف 15 نوفمرب  2008اجلريدة الرسمية رقم 63 املؤرخة يف 16 نوفمرب 2008 املتضمن التعديل الدستوري.
ــدويل  ــى ال ــغال امللتق ــن أش ــى ضم ــث ملق ــتور"، بح ــل الدس ــى تعدي ــره ع ــر وأث ــم يف اجلزائ ــام احلك ــة نظ ــم، "طبيع ــن حلي ــم وبوقري ــاوي إبراهي 2 ق
ــوق  ــة احلق ــمرب 2012، كلي ــي 19/18 ديس ــة اجلزائر-يوم ــة املتغرة"-حال ــات الدولي ــوء الرهان ــى ض ــة ع ــدان العربي ــتورية يف البل ــات الدس "التعدي

ــلف، ص 08. ــة الش جامع
3 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 67.

4 املرجع نفسه، ص 133.
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2008 يف ســنة 2006 بعــد خطــاب 4 جويليــة الــذي ألقــاه الرئيــس يف وزارة الدفــاع، مــا كان يطــرح 
أي إشــكال ال مــن حيــث أمهيتــه وال مــن حيــث أهدافــه، ألن التعديــل األخــر، أشــر إليــه بــأن اهلــدف 
منــه كان املــادة 74 بحكــم أنــه جــاء قبيــل انتخابــات الرئاســة. ممــا جعــل الفقــه الدســتوري خيتلــف بن 
معتــرب إيــاه ال يمــس باملبــادئ العامــة التــي حتكــم املجتمــع، وال متــس بالتوازنــات األساســية للســلطات 
ــل  ــرأي املعل ــاء بال ــتفتاء واالكتف ــن االس ــتغناء ع ــة االس ــم إمكاني ــن ث ــتورية. وم ــات الدس واملؤسس

للمجلــس الدســتوري وموافقــة الربملــان بأغلبيــة ثاثــة أربــاع. 
ــات،  ــلطات واملؤسس ــوازن الس ــا بت ــسَّ فع ــد م ــل ق ــذا التعدي ــون ه ــوح؛ ألن مضم ــو رأي مرج وه
ــس  ــات جمل ــيع صاحي ــل توس ــة -يف مقاب ــس احلكوم ــات جمل ــص صاحي ــال تقلي ــا يف جم خصوص
الــوزراء- الــذي صــار يرأســه الوزيــر األول باختصاصــات دســتورية حمــدودة جــدا يف ظــل اشــراط 
ــاص  ــن اختص ــي م ــي ه ــة الت ــيم التنفيذي ــى املراس ــة ع ــس اجلمهوري ــة رئي ــنة 2008 موافق ــل س تعدي
ــاك  ــام كان هن ــتقال، ك ــبيل االس ــى س ــنة 1996 ع ــتور س ــها يف دس ــا كان يامرس ــر األول، بعدم الوزي
ــة،  ــه األغلبي ــى توج ــامد ع ــّده باالعت ــان يع ــى الربمل ــرض ع ــة يع ــس احلكوم ــتقل لرئي ــج مس برنام
ــق  ــن طري ــة ع ــس اجلمهوري ــج رئي ــذ لربنام ــرد منف ــل جم ــذا التعدي ــب ه ــر األول بموج ــر الوزي ليص
وضــع خمطــط عمــل احلكومــة يعرضــه عــى الربملــان للمصادقــة. بحيــث انتقــل برنامــج احلكومــة إىل 
برنامــج رئــايس، وهــو مــا يمــس بالتوازنــات. فبعدمــا كان رئيــس احلكومــة واملجلــس الشــعبي الوطني 
مهــا أصحــاب الربنامــج، أصبــح الربنامــج املعــروض عــى الربملــان هــو لرئيــس اجلمهوريــة، خافــا 
ألحــكام الدســتور، لكن اإلشــكال ليــس يف تعديــل 2008، وإنــام يف التطبيــق. ففــي1999 أصبــح مــا 
يناقــش يف الربملــان هــو برنامــج رئيــس اجلمهوريــة، وليــس رئيــس احلكومــة، وقــد جــرى ذلــك خــارج 
ــاك مــن يقــول إن ذلــك التعديــل جــاء خمالفــا للــامدة 1.176 مــا ورد يف النــص الدســتوري لذلــك هن

4- االنحراف الدستوري عن حقوق املواطنة املتساوية: 
ــن  ــه م ــع ب ــا يتمت ــدر م ــان بق ــا مرهون ــان ونقصاهن ــانية اإلنس ــامل إنس ــة أن اكت ــلامت املنطقي ــن املس  م
حقــوق ومــا ينعــم بــه مــن حريــات ومــن هنــا قيــل: "اإلنســان بحقوقــه وحرياتــه، فــإذا كان يملــك كل 
احلقــوق واحلريــات كانــت إنســانيته كاملــة، وإذا تطــاول أحــد عليهــا أو عــى حــق مــن حقوقــه وحريــة 
مــن حرياتــه األساســية أو انتقــص منهــا، كان يف ذلــك التطــاول أو يف هــذا االنتقــاص، انتقــاص واعتداء 
عــى إنســانيته، وكلــام تعــددت احلقــوق واحلريــات التــي تســلب مــن اإلنســان، يكــون االنتقــاص مــن 

إنســانيته بنفــس ذلــك القــدر".2

1 ســعيد بوالشــعر رئيــس املجلــس الدســتوري ســابقا: "أتســاءل: ملــاذا نلجــأ دائــام إىل فرنســا لتعديــل دســاترنا؟ لــو عــّدل بوتفليقــة الدســتور يف 2006 ملــا 
أثــر جــدل حــول التمديــد"، جريــدة اخلــر، بتاريــخ: 27 مايــو 2013، العــدد 23: 7086، تاريــخ الولــوج 2019/02/10 عــى الرابــط:

 http://www.elkhabar.com/ar/autres/hiwarat/337713.html

2 صالح حسن سميع، أزمة احلريات األساسية يف الوطن العريب، ط 1، الزهراء لإلعام العريب 1988، ص 7.
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ــربا  ــا معت ــاترها جانب ــن دس ــى تضم ــر ع ــا اجلزائ ــة ومنه ــتورية العربي ــق الدس ــت الوثائ ــد حرص وق
مــن احلقــوق واحلريــات التقليديــة ال ســيام تلــك املتعلقــة باحلقــوق املدنيــة والسياســية.ويف الواقــع أن 
غالبيــة الدســاتر كانــت متأثــرة إىل حــد كبــر بتبنــي نفــس احلقــوق التــي تضمنهــا العهــد الــدويل األول 
ــة والسياســية الصــادر ســنة 1966، فكرســتها يف دســاترها، بخــاف األمــر بالنســبة  للحقــوق املدني
حلقــوق اجليــل الثــاين )احلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة( التــي جــاءت الحقــة لــألوىل بعــد أن تعالــت 
األصــوات مناديــة بعــدم االكتفــاء بالنــوع األول مــن احلقــوق واحلريــات ذلــك "أن اإلنســان اجلائــع 

يفكــر يف لقمــة العيــش قبــل أن يفكــر يف قــراءة مقــال أو التعبــر عــن رأي"1.

 وعــى هــذا يعــد مــن االنحــراف االقــرار الدســتوري بحقــوق اجليــل األول دون غرهــا، فقــد نــّص 
التعديــل الدســتوري التاســع يف الواليــات املّتحــدة األمريكّيــة عــى "إّن تعــداد الدســتور حلقــوق معّينــة 
ال جيــوز أن يفــر عــى أّنــه إنــكار حلقــوق أخــرى يتمّتــع هبــا الشــعب، أو انتقــاص منهــا"، كــام نــّص 
ــن  ــص م ــون ينتق ــق أي قان ــع أو تطّب ــة أن تض ــوز ألي والي ــه: "ال جي ــى أّن ــرش ع ــع ع ــل الراب التعدي
امتيــازات أو حصانــات مواطنــي الواليــات املّتحــدة." كــام ال جيــوز ألّي واليــة أن حتــرم أي شــخص 
مــن احليــاة أو احلّريــة أو املمتلــكات مــن دون مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة، وال أن حتــرم أي شــخص 

خاضــع لســلطاهتا مــن املســاواة يف محايــة القوانــن".2

ــتورية  ــة الدس ــه 11 القيم ــه مادت ــذي أعطت ــتور 1963 ال ــتثنينا دس ــة وإذا اس ــاتر اجلزائري  ويف الدس
لإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان3 الــذي يعتــرب مصــدر إهلــام الرشعــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان فــان 
دســرة هــذه احلقــوق يف الدســاتر الاحقــة كان متدرجــا ومتفاوتــا يف درجــة التــزام الدولــة بضامهنــا، 
فنجــد مثــا دســتور 76 وتطبيقــا للخيــار االشــراكي صــارت كل احلقــوق و احلريــات باملســاواة عــى 
ــات األساســية و حقــوق  ــادة 39 : "تضمــن احلري ــة فنصــت امل ســبيل الضــامن حتــت مســؤولية الدول
ــى  ــم ع ــز قائ ــى كل متيي ــات. يلغ ــوق والواجب ــاوون يف احلق ــن متس ــن. كل املواطن ــان و املواطن اإلنس

أحــكام مســبقة تتعلــق باجلنــس أو العــرق أو احلرفــة." 

كــام أكــد ألول مــرة ضــامن حقــوق النســاء بنــص املــادة 42:" يضمــن الدســتور كل احلقــوق السياســية 
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة للمــرأة اجلزائريــة." ثــم فصــل يف ضــامن أهــم احلقــوق االجتامعيــة 
ــرب جمــرد  ــي تعت ــة مــن حقــوق اإلنســان بخــاف احلقــوق السياســية الت ــة باعتبارهــا الغاي واالقتصادي
وســائل لتحقيــق املشــاركة السياســية لتحســن املســتوى املعيــي، فنصــت املــادة 50: "تضمــن الدولــة 

1 حيي اجلمل، حصاد القرن العرين يف علم القانون، دار الرشوق، القاهرة، 2006، ص 105.
2 لــووى ثيــودور وجينســربج بنيامــن، احلكومــة األمريكيــة، احلّريــة والســلطة، الطبعــة األوىل، ترمجــة عبــد الســميع زيــن الديــن وربــاب عبــد الســميع 

ــة، القاهــرة، 2006، ص 838-810. ــة الــرشوق الدولي ــن، مكتب ــن الدي زي
3 تنــص املــادة 11 عــى:" توافــق اجلمهوريــة عــى اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان وتنضــم إىل كل منظمــة دوليــة تســتجيب ملطامــح الشــعب اجلزائــري 

وذلــك اقتناعــا منهــا بــرورة التعــاون الــدويل".
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حرمــة الســكن." ونصــت املــادة 59 : "حــق العمــل مضمــون1 طبقــا للــامدة 24 مــن الدســتور. يــامرس 
ــي  ــل القوم ــن الدخ ــة م ــذ حص ــق يف أخ ــا. احل ــا ورشف ــا واجب ــة باعتباره ــه اإلنتاجي ــل وظيفت العام
مرهــون بإلزاميــة العمــل. ختضــع األجــور للمبــدأ القائــل: " التســاوي يف العمــل يســتلزم التســاوي يف 
األجــر" وكــذا احلــق يف الصحــة طبقــا للــامدة 67: "لــكل املواطنــن احلــق يف الرعايــة الصحيــة وهــذا 
احلــق مضمــون عــن طريــق توفــر خدمــات صحيــة عامــة وجمانيــة، وبتوســيع جمــال الطــب الوقائــي، 
والتحســن الدائــم لظــروف العيــش والعمــل، وكذلــك عــن طريــق ترقيــة الربيــة البدنيــة والرياضيــة 

ووســائل الرفيــه." حتــت طائلــة العقــاب.2
 وألول مــرة نــص دســتور جزائــري عــى حــق إنشــاء مجعيــات ذات طابــع ســيايس3، واعــراف بغالبيــة 
حقــوق اإلنســان خصوصــا منهــا السياســية واملدنيــة، مــع تســجيل يف اإلنقــاص مــن مكانتهــا مــن التزام 
بتحقيقهــا إىل جمــرد حقــوق معــرف هبــا، وليتــم تعزيــز قائمــة احلقــوق واحلريــات بإقــرار حقــوق اجليــل 
الثالــث يف تعديــل دســتور2016 حيــث تــم االعــراف باحلقــوق واحلريــات ذات املضامــن االقتصاديــة 
واالجتامعيــة والثقافيــة، كاحلــق يف البيئــة ويف التنميــة ويف التضامــن، ومثاهلــا التعديــات العــرشة األوىل 
التــي أدخلــت عــى الدســتور األمريكــي يف عــام 1791، أول جتربــة عمليــة يف إجيــاد نظــام حكــم حيــرم 
حقــوق مواطنيــه ويوفــر الســبل لصيانتهــا كــام كفلــت الوثيقــة حريــة الديــن وحريــة التعبــر وحريــة 
الصحافة.أمــا يف انكلــرا فقــد قــررت بعــض احلقــوق ذات املضامــن االقتصاديــة واالجتامعيــة بموجب 
قوانــن صــدرت عــن الربملــان اإلنكليــزي ابتــداء مــن هنايــة احلــرب العامليــة األوىل، ومل تكــن فرنســا 
بعيــدة عــن هــذه التطــورات إذ تضمــن دســتور 1946 يف مقدمتــه حتديــًدا شــامًا هلــذه احلقــوق، ويف 
ــة  ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــى احلق ــص ع ــد ن ــام 1958 فق ــادر ع ــذ والص ــي الناف ــتور الفرن الدس
ــك الشــعب الفرنــي  ــر إىل متس ــارشة إذ ُأش ــر مب ــة غ ــادئ الســابقة ولكــن بطريق ــا املب ــي تضمنته الت

بإعــان ســنة 1789 ومقدمــة دســتور 1946. 
ــة  ــات رضوري ــا حري ــا مجيع ــود إىل اعتباره ــات يق ــوق واحلري ــألة احلق ــع ملس ــور الري ــه، فالتط وعلي
وأساســية وعــدم قرصهــا عــى حقــوق اجليــل األول حلفــظ كيــان اإلنســان يف جانبــه املــادي واملعنــوي، 
وســامة بيئتــه وحميطــه االجتامعــي واإلنســاين مــن كل مــا مــن شــأنه أن يعكــر صفــو تلــك احلقــوق 

ــن  ــادة 59م ــال امل ــبيل املث ــول" فعــى س ــة "مضمــون أو مكف ــن صيغ ــه"، وب ــرف ب ــة "مع ــة بصيغ ــق أو احلري ــرة احل ــن دس ــز ب ــارة التميي ــر باإلش 1 جدي
دســتور اجلزائــر لســنة 1976 والتــي كانــت تنــص عــى أن حــق العمــل مضمــون ممــا يقتــي التــزام الدولــة اجيابيــا مــن اجــل التدخــل لضــامن العمــل 
جلميــع املواطنــن، ويــؤدى هــذا احلــق تلقائيــا إىل حــق املواطــن يف أخــذ حصــة مــن الدخــل القومــي طبقــا للفقــرة الثالثــة مــن نفــس املــادة بينــام نــص 
دســتور 1989 يف املــادة 52 منــه عــى أن لــكل املواطنــن احلــق يف العمــل أي أن الدولــة عليهــا فقــط التــزام ســلبي وهــو أن ال متنــع أحــدا مــن ممارســة 
العمــل يف إطــار القانــون ومــن ثــم فــا تلتــزم وفقــا لصياغــة املــادة بــان تضمــن احلــق يف العمــل لــكل مواطــن وال يمكنهــا توفــره للمواطنــن مجيعــا 

ولكنهــا حتمــي هــذا احلــق مــن أن ينتهــك مــن طــرف القطــاع العــام واخلــاص.
2 تنــص املــادة 71 مــن دســتور 76: "يعاقــب القانــون عــى املخالفــات املرتكبــة ضــد احلقــوق واحلريــــات وعــى كل مســاس بالســامة البدنيــة أو املعنويــة 

لإلنسان."
ــد يف  ــزب الواح ــام احل ــى نظ ــام ع ــيايس قائ ــام الس ــا كان النظ ــا، بعدم ــن 60 حزب ــر م ــور أكث ــمح بظه ــا س ــتور 1989 مم ــب دس ــادة 40 بموج ــص امل 3 ن

دســتوري 1963و1976.
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واحلريــات، أو حيــول دون أن يتمتــع هبــا الفــرد، يف ظــل عــدم وجودإمجــاع يف الفكــر القضائــي 
ــة  ــون محاي ــن القان ــدف م ــة؛ فاهل ــة القضائي ــى باحلامي ــب أن حتظ ــي جي ــات الت ــول احلري ــتوري ح الدس
احلقــوق واحلريــات وترتيــب جــزاءات عــى مــن خيالفهــا؛ وهــو مــا حتققــه القواعــد الدســتورية التــي 
هــي جمــرد ضامنــات للحقــوق واحلريــات مــن قبيــل مبــدأ الفصــل ومبــدأ املرشوعيــة والقانــون األصلح 
للمتهــم وقرينــة الــرباءة ومــن ثــم فــان احلاميــة أكثــر فعاليــة مــن ضامنــات ألهنــا مشــمولة بالــردع غــر 

ــر يف القواعــد الدســتورية.1 املتوف

ومــن مظاهــر االنحــراف الدســتوري أيضــا تقييــد حــق الرشــح يف االنتخابــات الربملانيــة او الرئاســية 
بقيــود تعســفية كاشــراط االنتــامء إىل حــزب مــا2 أو بعــد موافقــة جهــات حكوميــة أو أمنيــة مــا، وهــو 

مــا يعتــرب إهــدار حلــق الرشــح الــذي هــو أحــد حقــوق املواطنــة املتســاوية.3

ومــن أبــرز مظاهــر االنحــراف الدســتوري املعارصةنظــام الكوتــا النســائية يف املجالــس املنتخبــة، والذي 
يعــرف بأنــه نظــام يفــرض حصصــا معينــة للمــرأة يف املجالــس الترشيعيــة بتخصيــص عــدد حمــدد مــن 
ــص  ــات بتخصي ــحة لانتخاب ــم املرش ــزام القوائ ــق إل ــن طري ــة، ع ــس النيابي ــرأة يف املجال ــد للم املقاع
ــا يف  ــوص عليه ــة منص ــص قانوني ــص حص ــا بتخصي ــن: إم ــى نوع ــو ع ــاء. وه ــددة للنس ــد حم مقاع
ــاء يف  ــبء إرشاك النس ــل ع ــا جيع ــن خاصة ؛مم ــاب أو يف قوان ــن االنتخ ــتور أو يف قوان ــب الدس صل
العمليــة السياســية ليــس عــى النســاء كأفــراد ولكــن عــى الســلطة السياســية، وإمــا بموجــب حصــص 
حزبيــة اختياريــة وهــي احلصــص التــي يقررهــا حــزب أو أكثــر بشــكل اختيــاري يف الدولــة، وعليــه قــد 
تكــون الكوتــا االنتخابيــة النســائية دســتوريه أو ترشيعيــة أو تأخــذ شــكل الكوتــا للحــزب الســيايس 
ــة .4 كتخصيــص نســبة مئويــة، للمقاعــد التــي جيــب أن حتصــل عليهــا النســاء يف اهليئــات النيابيــة امُلنَْتَخَب

ــرأة  ــاف امل ــى انص ــي ع ــط أمم ــت ضغ ــة حت ــاتر العربي ــة الدس ــت غالبي ــوم عمل ــذا املفه ــى ه  وبمقت
سياســيا، باشــراط أن مُتَثَّــل بنســبة تســاوي عددهــا أو تقــرب منــه لتحقيــق مبــدأ املســاواة بــن الرجــل 

1 يوسف حايش، يف النظرية الدستورية، ط1، منشورات احللبي احلقوقية - ابن النديم - اجلزائر- بروت، 2009، ص 421.
2 تنص املادة 23 من دستور 63 عى: "جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر".

3 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 65.
ــة مــن خــال تبنيهــا لسياســة تعويــض اجلامعــات املحرومــة أو املضطهــدة أو  ــات املتحــدة األمريكي ــا إىل الوالي 4 يرجــع األصــل التارخيــي لنظــام الكوت
املهمشــة كاألقليــة الســوداء بعــد سلســلة مطالبــة حركــة احلقــوق املدنيــة حيــث كللــت بــام أطلقــه ألول مــرة الرئيــس كينــدي يف عــام 1961 وتابعــه 
جونســون يف برناجمــه الــذي كان يمثــل جــزء مــن احلــرب عــى الفقــر يف بدايــة عــام 1965، فتــم تطبيــق نظــام حصــص نســبية ) كوتــا( للجهــات الذيــن 
ينتمــون إىل أقليــات أثنيــة، ثــم طالبــت بــه مجاعــات أخــرى مثــل احلركــة النســائية، وعــى نفــس املنــوال ذهبــت أغلــب الترشيعــات العربيــة إىل األخــذ 
ــامل  ــتوى الع ــي مس ــات ع ــة احلكوم ــت بتوصي ــي قام ــرأة )CCCCC( الت ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى مجي ــاء ع ــة القض ــود اتفاقي ــتجابة لبن ــا اس ــدأ الكوت بمب
باعتــامد نظــام الكوتــا و أخــذ التدابــر الازمــة لزيــادة عــدد النســاء يف املراكــز االنتخابيــة عــى املســتويات املحليــة و الوطنيــة عــى الســواء، فــكان البــد 
مــن هندســة دســتورية للتمييــز االجيــايب هبــدف التقليــص مــن الامســاواة النامجــة عــن التمييــز الــذي تعــاين منــه بعــض الفئــات يف املجتمــع، فهــي وان 
ــز العرقــي أو  ــوازن يف املراكــز املتــررة مــن سياســة اإلقصــاء أو التميي ــة إلعــادة الت ــة مؤقت ــة فإهنــا يف حقيقتهــا مفاضلــة قانوني بــدت معاملــة تفضيلي
العنــرصي. ينظــر تفصيــا أكثــر دنــدن مجــال الديــن، "نظــام احلصــة كآليــة لتعزيــز املشــاركة السياســية للمــرأة يف املجالــس املنتخبــة"، جملــة االجتهــاد 

للدراســات القانونيــة واالقتصاديــة، املركــز اجلامعــي متنراســت، املجلــد 7، العــدد 6، ســنة 2018، ص 15 وص 133.
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ــد  ــها التقالي س ــي ُتَكرِّ ــة الت ــرة الدوني ــة، والنظ ــر العادل ــل غ ــاز العراقي ــا لتجت ــذ بيده ــرأة، واألخ وامل
ــرأة  ــي مل تســتطع امل ــات الت ــز اإلجيــايب املؤقــت يوصــل النســاء إىل الربملان ــوع مــن التميي والعــادات كن
ــام  ــا، وإن ــا وال مؤهاهت ــبب كفاءهت ــل، ال بس ــع الرج ــية م ــات التنافس ــرب االنتخاب ــا ع ــول إليه الوص
ــرة  ز النظ ــزِّ ــا وُتع ــش دوره ــرأة وهُتَمِّ ــن امل ــص م ــي تنتق ــد الت ــادات والتقالي ــات والع ــبب املوروث بس
الدونيــة جتاههــا، التــي متنعهــا مــن دورهــا التنمــوي والتشــاركي كحــل مرحــي مؤقــت حلــن القضــاء 

ــاة السياســية وحلــن متكينهــن بشــكل فعــي.  ــي تواجــه النســاء يف احلي عــى املعوقــات الت

ــا إىل متكــن حصــول النســاء عــى  ــا النســائية هيــدف مقاصدي  ممــا ســبق يظهــر أن دوافــع نظــام الكوت
نســبة معينــة يف املجالــس املنتخبــة، وضــامن عــدم عزهلــن عــن احليــاة السياســية ومتكينهــن بإرشاكهــن 
يف صنــع القــرار مــن خــال وجودهــن يف املجالــس الترشيعيــة واملحليــات وغرهــا. ومــن ثــم اســتثامر 
ــاتر،  ــا الدس ــصُّ عليه ــي َتنُ ــاوية" الت ــة املتس ــدأ "املواطن ــا ملب ــن حتقيق ــة جمتمعاهت ــاركتهن يف تنمي مش
واالنتقــال هبــا مــن املســاواة كمبــدأ وُفْرَصــة، إىل املســاواة كهــدف ونتيجــة، ومــن املســاواة كنصــوص 

ــارات، إىل املســاواة كإجــراءات وآليــات1. وعب

ــاركة يف  ــاء للمش ــتاملة النس ــة اس ــو حماول ــا وه ــدا خفي ــر بع ــا يضم ــذي يف اعتقادن ــد ال ــو املقص  وه
ــة  ــة األنظم ــى غالبي ــيطر ع ــي تس ــايب الت ــزوف االنتخ ــرة الع ــار ظاه ــل انتش ــوة، يف ظ ــات بق االنتخاب
ــن  ــوى، ع ــات أق ــة رشعي ــتوري لصناع ــل الدس ــة احل ــا بمثاب ــام الكوت ــكان نظ ــة، ف ــتورية العربي الدس
طريــق توظيــف عنــرص املــرأة يف الدعايــة االنتخابيــة؛ ومــن ثــم دفعهــا للمشــاركة مــن أجــل التصويــب 

عــى مــن يمثلهــن.

وظاهــر دســتوريا أن هــذا النظــام فيــه متييــز تفضيــي، خافــا ملــن يــراه تعويضــًا إجيابيــًا للمــرأة، تقتضيــه 
مبــادئ العدالــة التــي تقتــي العمــل عى املعوقــات املجتمعيــة احلائلــة دون مشــاركتها العادلــة يف العمل 
الســيايس.2وهي احلجــة األساســية لدعــاة نظــام الكوتــا لــوال أهنــا حجــة مدفوعــة بــأن مقصودهــا ليس 
ترقيــة حقــوق املــرأة السياســية التــي ثمــرة متتعهــن بحقوقهــن االجتامعيــة واالقتصاديــة بقــدر مــا هــو 

حــل مشــكلة العــزوف االنتخــايب، بإقحــام املــرأة يف القوائــم االنتخابيــة الســتاملة الناخبــات. 

ــا دســتوريا وهــو حجــة املعارضــن لنظــام  ــا انحراف ــار نظــام الكوت  ولذلــك وبخصــوص مــدى اعتب

ــا يعــادل  ــة، فيجــب منحهــن م ــا نصــف ســكان الدول ــن تقريب ــا أن النســاء يمثل ــه طامل ــي تقتــي أن ــة الت ــدأ العدال ــز االجيــايب بمب ــج دعــاة التميي 1 وحيت
نســبتهن مــن املناصــب اإلداريــة واملقاعــد املنتخبــة، عــى انــه ليــس هنــاك نســبة واحــدة ُمتَّفــٌق عليهــا بــن الــدول، فهــي تــراوح بــن نســبة %10، وبــن 
نســبة %30، وقــد ترتفــع النســبة إىل %50 كــام هــو يف فرنســا وأمريــكا. إال أن االجتــاه الشــائع هــو أال تقــل نســبة الكوتــا عــن %30 َكَحــدٍّ أدنــى ملــا جيــب 
أن ُيتــاح للنســاء مــن مقاعــد الربملانــات وكافــة اهليئــات امُلنَْتَخبــة، وهــو مــا دعــا إليــه قــرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي التابــع لألمــم املتحــدة، 
رقــم 15 لعــام 1990 أنظــر تفصيــا أكثــر: حممــد طيــب دهيمــي، متثيــل املــرأة يف الرملــان- دراســة قانونيــة لنظــام الكوتــا )رســالة ماجســتر(، مذكــرة 

جامعــة باتنــة اجلزائــر، 2015/2014، ص 38
ــر،  ــة احلقــوق واحلريــات العامــة، دكتــوراه علــوم يف احلقــوق جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، اجلزائ ــايل فطــة، دور املجلــس الدســتوري يف محاي 2 نب

ــا. ــا بعده 2010، ص 36 وم
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الكوتــا، فقــد أسســوا ذلــك عــى خمالفتــه الرصحيــة ملبــدأ املســاواة أمــام القانــون، ويف تــويل املناصــب، 
ــة الرشــح، ويف تكافــؤ الفرص،1فبموجــب املــادة 02 مــن القانــون 03/12 حتــدد حصــص  ويف حري
نســائية يف كل قائمــة ترشــيحات حــرة أو حزبيــة كــرشط لقبــول املشــاركة يف االنتخابــات ســواء كانــت 

برملانيــة أو والئيــة أو بلديــة حتــت طائلــة الرفــض طبقــا للــامدة 05 مــن ذات القانــون.2

ومــن ثــم يصــح منطقيــا تصــور إيــداع قائمــة كلهــا نســاء، ومــن ثــم صحتهــا، وال يصــح قبــول قائمــة 
انتخابيــة كلهــا رجــال ملخالفــة رشط الكوتــا، فضــا عــامَّ ينطــوي عليــه نظــام الكوتــا مــن خمالفــة ملبادئ 
الدســتور االجتامعــي التــي متثــل قيــدا عــى قواعــد الدســتور الســيايس فيــام يتعلــق بمراعــاة خصوصيــة 
ــاون،  ــل وتع ــن تكام ــرأة م ــل وامل ــن الرج ــة ب ــه العاق ــون علي ــب أن تك ــا جي ــه مل ــع يف نظرت أي جمتم
بــدال مــن تلــك العاقــة املأزومــة التــي يــراد تكريســها أمميــا بقصــد اشــاعة عاقــة التنــازع والتضــاد 
ــام  ــن لنظ ــة املؤيدي ــى أن حج ــا، ع ــام الكوت ــق نظ ــه منط ــذي يقتضي ــرصاع ال ــق ال ــام، وإذكاء منط بينه
الكوتــا تبقــى وجيهــة كمرحلــة انتقاليــة إلعــادة التــوازن يف احلقــوق والواجبــات بــن الرجــال النســاء 
بعــد عقــود مــن املظلوميــة التــي عاشــتها املــرأة يف كنــف التمييــز الســلبي القائــم عــى أســاس اجلنــس. 

فضــا عــن اعتبــاره حجــرا عــى إرادة الناخبــن بفــرض عليهــم فئــات معينــة.3

ثانًيا: مظاهر االنحراف الدستوري املتعلقة بقواعد التعايش السلمي بن السلطة واحلرية

 يمكــن رصــد واســتقراء عــدة مظاهــر االنحــراف بالدســتور التــي تتعلــق بمخالفــة قاعــدة الفصــل بــن 
ــي  ــتقالية باق ــن اس ــاص م ــد واالنتق ــس األوح ــام الرئي ــة نظ ــة هيمن ــى وضعي ــاء ع ــح االبق ــلطات لصال الس
ــلطة  ــا: الس ــة، ومه ــإلرادة العام ــا ل ــر متثي ــلطات األكث ــة للس ــون األولوي ــل أن تك ــع أن األص ــلطات، م الس
ــتورية  ــات دس ــود انحراف ــظ وج ــتورية ياح ــة الدس ــذه احلقيق ــم ه ــه رغ ــة، فان ــلطة القضائي ــة والس الترشيعي
تعــرب عــن توســيع ســلطات رئيــس اجلمهوريــة إىل حــد اغتصــاب اختصاصــات الســلطات األخــرى والتأثــر 

ــة إســقاطها واحللــول حملهــا.  عليهــا لدرجــة إمكاني

1-االنحراف الدستوري عن مقتضيات مبدأ الفصل بن السلطات:

 يف ســبيل انتقــال النظــام الســيايس مــن الديكتاتوريــة إىل الديمقراطيــة، توصــل الفكــر الدســتوري إىل 
ــن الســلطات كســاح ووســيلة مــن وســائل اخلــاص مــن الســلطة املطلقــة  ــدأ الفصــل ب إعــامل مب
للملــوك والتــي تقــوم عــى تركيــز الســلطات4 يقــول مونتســكيو: "لقد أثبتــت التجــارب األبديــة أن كل 
إنســان يمنــح ســلطة يــيء اســتعامهلا إذا متــادى يف االســتعامل حتــى جيــد حــدوًدا توقفــه، إن )الفضيلــة( 

1 فقيه أمحد، مبدأ املروعية ودوره يف محاية احلقوق واحلريات )رسالة دكتوراه(، جامعة أدرار- اجلزائر، 2019/2018، ص 262. 
ــة القانــون العضــوي 03/12 املــؤرخ يف 2012/01/12 املتضمــن كيفيــات  2 جريــدة رســمية مجهوريــة جزائريــة، العــدد األول، ســنة 2012، املتضمن

توســيع حظــوظ املــرأة يف املجالــس املنتخبــة.
3 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 87.

4  - سليامن الطاموي، السلطات الثالث، دار الفكر العريب، القاهرة، سنة 1979، ص 468، 469 
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نفســها بحاجــة إىل حــدود وللوصــول إىل عــدم إســاءة اســتعامل الســلطة جيــب أن يكــون النظــام قائــاًم 
عــى أســاس أن الســلطة حتــد الســلطة"1 كــام أن أنصــار ومؤيــدو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ذكــروا 
بــأن مــن نتائــج هــذا الفصــل أنــه يــؤدي إىل تقســيم العمــل وإىل إتقــان هــذه الســلطات لعملهــا وهــو 
مــا يتفــق ومبــدأ التخصــص وحيقــق اإلجــادة واإلتقــان، وقــد عــرب إبراهبــم شــيحا: "أنــه ال يعــد مبــدأ 
قانونيــا باملعنــى الصحيــح بقــدر مــا يعــد مبــدأ أو قاعــدة مــن قواعــد فــن السياســة فــا حريــة سياســية 

بــدون مبــدأ الفصــل بــن الســلطات".2

 ومــن هنــا ترتبــط فكــرة االختصــاص يف القانــون الدســتوري بمبــدأ الفصــل بــن الســلطات، وتعــد 
وليــدة هــذا املبــدأ الــذي هيــدف إىل توزيــع الســلطة بــن هيئــات الدولــة وعــدم التداخــل واالحتــكاك 
فيــام بينهــا عــى نحــو يكفــل حتديــد املســؤوليات وتنظيــم عمــل الدولــة وعــدم تغــّول إحــدى هيئــات 

الدولــة عــى باقــي هيئاهتــا مــن خــال تركيــز الســلطة.3

 ولتحديــد وجــه االنحــراف الدســتوري يف تطبيــق مبــدأ الفصــل ياحــظ أنه رغــم االتفاق عــى وجوبية 
ــا يف األنظمــة الربملانيــة  األخــذ بمبــدأ الفصــل لكــن االختــاف يف مــدى هــذا الفصــل، فنجــده مطبًق
ولكــن مــع وجــود تعــاون وتكامــل فيــام بــن الســلطات خاصــة الســلطتن التنفيذيــة والترشيعيــة، أمــا 
النظــام الرئــايس فهــو يطبقــه كــام هــو؛ أي فصــل تــام ومطلــق متــارس كل ســلطة اختصاصاهتــا بصفــة 
مســتقلة. ومــن ثــم فــان تكييــف أي نظــام ينبنــي عــى أســاس العاقــة بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة 
ــايس، يف  ــة، فبوجــود التعــاون بينهــام يوصــف النظــام بالربملــاين، وباالنفصــال يوصــف بالرئ الترشيعي
حــن توصــف األنظمــة التــي تأخــذ آليــات مــن النظــام الربملــاين وآليــات مــن النظــام الرئــايس توصــف 

باملختلــط أو الشــبه الرئــايس.4

ــت  ــد أثب ــتوريا وق ــا دس ــل انحراف ــدة يمث ــلطة واح ــد س ــلطات يف ي ــع للس ــان أي جتمي ــم ف ــن ث  وم
ــري  ــود للفق ــة العم ــاث بمثاب ــة الث ــلطات الدول ــن س ــل ب ــتوري أن الفص ــيايس والدس ــخ الس التاري
لضــامن احلريــات يف النظريــات السياســية والدســتورية اجلديثــة5، ويف هــذا الصــدد يقــول مونتســكيو أن 
"كل إنســان يمســك بالســلطة يميــل إىل إســاءة اســتعامهلا، وال يتوقــف إال عندمــا جيــد أمامــه حــدوًدا"، 

1  - نعامن اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، ط7، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 2011، ص 185، 186.
2 نقا عن: حممد كامل ليلة، النظم السياسية، الدولة واحلكومة، دار الفكر العريب، 1973م، ص 566. 

3 عوض املر، الرقابة القضائية عى دستورية القوانن يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه- جان دبوي، 2003، ص 19ـ21.
4 أمحد حممد أمن، الدولة اإلسالمية واملبادئ الدستورية احلديثة، ط1، مكتبة الرشوق، 2005، ص 72.

5 يعــد جــون لــوك أول مــن كتــب عــن مبدأ الفصــل بــن الســلطات يف ظــل النظــام النيــايب الــذي تأســس يف إنجلــرا عقــب ثورة 1688م وتأثــر يف آرائــه 
باخلــاف الــذي كان قائــاًم بــن امللــوك والربملــان اإلنجليزي. ووضــح لــوك آراءه يف كتابــه "احلكومــة املدنيــة"؛ حيــث قســم ســلطات الدولــة إىل أربــع، 
وهي: الســلطة الترشيعيــة ووظيفتهــا ســن القوانــن، والســلطة التنفيذيــة وتقــوم بتنفيــذ القوانــن واملحافظــة عــى األمــن الداخــي، والســلطة االحتاديــة 
ومهمتهــا إعــان احلــرب وتقريــر الســلم، وعقــد املعاهــدات ومبــارشة العاقــات اخلارجيــة، وســلطة التــاج؛ أي جمموعــة احلقــوق واالمتيــازات امللكيــة 

للتــاج الربيطــاين. أنظــر النظــم السياســية، ص 303.
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و"ملنــع إســاءة اســتعامل الســلطة جيــب ترتيــب األمــور بحيــث توقــف الســلطة الســلطة".1 فــا يمكــن 
للدولــة أن تصبــح دســتورية، وبالتــايل ديمقراطيــة دون حتديــد الفصــل حتديــدا واضحــا.2

ويقــوم جوهــر مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى مضمونــن.3 األول: مضمــون ســيايس؛ يقصــد بــه 
عــدم اجلمــع بــن الســلطات وعــدم تركيزهــا يف قبضــة شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة، وذلــك ضــامًن 
حلريــة األفــراد ومنعــا للتعســف واالســتبداد والثــاين: مضمــون قانــوين بموجبــه يتعــن توزيــع وظائــف 
ــام هــو اســتقال مــع  ــع وإن ــة الثــاث عــى ســلطات ثــاث مســتقلة عــن بعضهــا اســتقااًل غــر مان الدول
التعــاون والرقابــة املتبادلــة، فلكلســلطة اختصــاص معــن ال جيــوز هلــا اخلــروج عليــه، وإال اعتــدت عــى 

الســلطة األُخــرى.4
ــه؛ إذ  ــي ل ــذي ُأعط ــيئ ال ــم الس ــول الفه ــدأ ح ــذا املب ــة هل ــادات5 املوجه ــن االنتق ــر ع ــض النظ  وبغ
ــة ال يمكــن أن يفصــل فصــا واضحــا بــن الســلطة  ــة احلديث ــم الســيايس يف الدول املاحــظ أن التنظي
الترشيعيــة والســلطة التنفيذيــة فعــادة مــا يكــون رئيــس الســلطة التنفيذيــة هــو زعيــم األغلبيــة الربملانية، 
ــادرة يف  ــام املب ــك أن زم ــى ذل ــة، ومعن ــراح احلكوم ــى اق ــاء ع ــدر بن ــات تص ــم الترشيع ــام أن معظ ك
العمليــة الترشيعيــة يكــون يف يــد الســلطة التنفيذيــة األقــرب للواقــع واألعــرف بمقتضياتــه. فــإن أحــد 
مــن الفقهــاء مل يقــل للعــودة بركيــز الســلطات كلهــا يف يــد ســلطة واحــدة، ألن القــول بذلــك معنــاه 
إهــدار لــكل كفــاح الشــعوب مــن أجــل احلريــة، وبنــاء دولــة املرشوعيــة؛ وهــذا مــا ال يمكــن أن يدعــو 
إليــه أحــد ومــا ال يمكــن أن يســمح بــه تطــور الشــعوب نفســها، والــذي هيــم يف هــذه الدراســة أن مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات يعتــرب عنــرصا مهــام لكشــف وقيــاس درجــة االنحــراف الدســتوري. وعــى 
هــذا يمكــن اكتشــاف بعــض االنحرافــات الدســتورية املرتبطــة بعــدم احــرام مبــدأ الفصــل كقاعــدة 
حــل الربملــان، وقاعــدة الترشيــع بأوامــر، وقاعــدة العفــو الرئــايس، وقاعــدة التعيــن الرئــايس ألعضــاء 

الســلطة القضائيــة وللمجلــس األعــى للقضــاء.
 تقــوم هندســة الســلطات يف النظــام الرئــايس عــى انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة مــن جهــة وانتخــاب 
الربملــان مــن جهــة ثانيــة، ليتــم تشــكيل حكومــة إمــا ذات أغلبيــة رئاســية إذا كانــت مــن نفــس أغلبيــة 
الرئيــس، تعمــل عــى تطبيــق برناجمــه، وإمــا أغلبيــة برملانيــة إذا كانــت تنتمــي إىل حــزب مغايــر حلــزب 

الرئيــس.6

1 حممد كامل ليلة، املصدر نفسه، ص 111، 112.
2 وائل حاق، الدولة املستحيلة، ط1، ترمجة عمرو عثامن، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2014، ص 22.

3 كريم يوسف أمحد كشاكش، احلريات العامة يف األنظمة السياسية املعارصة، دكتوراه، جامعة القاهرة، 1987، ص 402-401. 
4 فــاروق عبــد الــرب، دور املحكمــة الدســتورية يف محايــة احلقــوق واحلريــات، القاهــرة، النــر الذهبــي للطباعــة، 2004، ص 205. عــادل الطباطبائــي، 

احلــدود الدســتورية بــن الســلطتن التريعيــة والقضائيــة - دراســة مقارنــة، جملــس النــرش العلمــي، جامعــة الكويــت، 2000، ص 10.
5 أنظــر إىل هــذا االنتقــاد: عثــامن حممــد عثــامن، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، منشــورات احللبــي احلقوقيــة، 2009، ص 179، وحيــي اجلمــل، 

املرجــع الســابق، ص 130 و131.
6 بورايو حممد، السلطة التنفيذية يف النظام الدستوري اجلزائري بن األحادية والثنائية )رسالة دكتوراه(، جامعة اجلزائر، 2012، ص 24
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فاملشــكلة األساســية التــي تواجــه النظــام الدســتوري هــي عندمــا تتصــادم مصالــح رئيــس اجلمهوريــة 
مــع مصالــح رئيــس جملــس الــوزراء الــذي يمثــل مصالــح الربملــان. وهــذه املشــكلة عرفــت يف السياســة 
الفرنســية "بمشــكلة التعايــش املــزدوج." وهــي احلالــة التــي يتــم فيهــا اختيــار رئيــس اجلمهوريــة مــن 
ــة  ــع باألغلبي ــس متمت ــام كان الرئي ــوزراء، فكل ــس ال ــه رئي ــذي يمثل ــاه ال ــض لاجت ــري مناق ــاه فك اجت
ــك يكتســب  ــإن موقــف احلكومــة قــوي بالنظــر إىل أن الرئيــس هــو مــن يعينهــا فهــو بذل ــة ف الربملاني
قــوة كبــرة تتجــاوز أحيانــا ســلطة الرئيــس يف النظــام الرئــايس، ويعــد النظــام الفرنــي أحســن مثــال 
ــن  ــة م ــس اجلمهوري ــار رئي ــم اختي ــنة 1986 ت ــه يف س ــة. إال أن ــع باألغلبي ــه يتمت ــث أن ــك حي ــى ذل ع
اجتــاه فكــري مناقــض لاجتــاه الــذي يمثلــه رئيــس الــوزراء، حيــث اضطــر الرئيــس الفرنــي ميتــران 
"االشــراكي" إىل حالــة "التعايــش املــزدوج" عندمــا فرضــت عليــه اجلمعيــة العموميــة أن خيتــار الســيد 
شــراك "الرأســاميل" ليكــون رئيســا للــوزراء عــام 1986، وهــو وضــع جتعــل مــن الرئيــس شــخصا 

شــبيها بالرئيــس يف النظــام الربملــاين.

وإذا كان الرئيــس ال يتمتــع باألغلبيــة الربملانيــة فــإن احلكومــة هنــا تكــون منقوصــة مــن وســيلة املبــادرة 
ممــا يؤثــر عــى اســتقرارها، وقــد درس العديــد مــن الباحثــن يف علــم السياســة عــى مــدى عقــود مــن 
ــز عــى  ــات مــن خــال الركي الزمــن إشــكالية رســم مؤسســات خاصــة باملجتمعــات متعــددة اإلثني
العديــد مــن املتغــرات أبرزهــا األنظمــة االنتخابيــة، ففــي إطــار علــم السياســة التقليــدي ســاد اجلــدل 
ــواء  ــى احت ــل ع ــا يعم ــر مم ــات أكث ــن خمرج ــايب يضم ــام انتخ ــار نظ ــارج إط ــل خ ــة العم ــول كيفي ح
ــام 1994 أن  ــن إال يف ع ــات، ومل يك ــك املجتمع ــدة يف تل ــة واملتزاي ــات الكائن ــقاقات والرصاع االنش
ــت  ــث أصبح ــة"، حي ــة االنتخابي ــمل "اهلندس ــام ليش ــاء الس ــا لبن ــدة تعريفه ــم املتح ــعت األم وس
االنتخابــات جــزء مــن االســراتيجية الدوليــة التــي تربــط بقــوة الســلم بالتنميــة الديمقراطيــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت بــدت مشــاريع التحــول الديمقراطــي كمظاهــر رئيســية ألي عمليــة بنــاء للســام ورغــم 
حدوثهــا بالتــوازي مــع تدخــل القــوى اخلارجيــة يف صياغــة القوانــن وبنــاء املؤسســات فقــد تــم جتاهل 
إشــكالية املرشوعيــة الديمقراطيــة للهندســة الدســتورية )املؤسســاتية أو االنتخابيــة( ضمــن اهتاممــات 

القائمــن عــى هــذا العمــل.1

2- االنحراف الدستوري يف جمال إطالق السلطة التنفيذية وإضعاف السلطة التريعية:

ــيده  ــاس جتس ــى أس ــكام ع ــة للح ــلطة املطلق ــد الس ــي تقيي ــتور احلقيق ــداف الدس ــم أه ــن أه ــن ب  م
للعاقــة التعاقديــة بــن احلاكــم واملجتمــع حيــث الســلطة لألمــة، وأن احلاكــم جمــرد وكيــل، وأن لــه 
حقوقــا مبنيــة عــى قيامــه بواجباتــه، وأن لألمــة مراقبــة أداء احلاكــم وحماســبته وعزلــه. ومعنــى ذلــك أن 

1 بــدروين، "التحــول الديمقراطــي واهلندســة االنتخابيــة يف املجتمعــات متعــدد الثنائيــات"، جملــة دفاتــر السياســية والقانــون، ورقلــة، عــدد خــاص، 2011، 
ص 382.
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ســلطة الدولــة يف ظــل الدســتور تكــون مقيــدة بــه وهــو مــا يعــرف بمبــدأ احلكومــة القانونيــة املقيــدة، 
يقــول الفقيــه موريــس ديفرجيــه حــول هــذا املعنــى: "إن ظهــور فكــرة الدســاتر املدونــة يف هنايــة القــرن 
الثامــن عــرش، كانــت عامــة مميــزة عــى إرادة تنظــم احلكومــات بوســيلة رشــيدة بتحديــد وظيفتهــا يف 
نصــوص دقيقــة كــام كانــت توجــه بقيــد امللكيــة االســتبدادية بوضــع حــدود لســلطة امللــك، فالدســتور 
ــه دون  ــم اخلضــوع ل ــي عليه ــن، ينبغ ــون كاملواطن ــون خاضعــون للقان ــخاصا عادي ــرب احلــكام أش يعت

قدرهتــم عــى تغيــره، إال بأســاليب خاصــة رســمية وصعبــة."1

ــات  ــدد صاحي ــة، وحت ــه التعاقدي ــاوز وظيفت ــن جت ــم م ــع احلاك ــح متن ــه كواب ــتور أن ــة الدس  فحقيق
ــن،  ــية للمواطن ــات األساس ــوق والواجب ــرر احلق ــا، ويق ــا وتضبطه ــا واختصاصاهت ــلطة ودوره الس
ويقــرر مشــاركة املواطنــن يف ممارســة الســلطة بواســطة االنتخابات.وقــد عــربت عــن هــذا املضمــون 
املــادة 16 مــن إعــان الثــورة الفرنســية 1789" كل جمتمــع ال يتــم فيــه ضــامن احلريــات؛ وال يعمــل فيــه 
بالفصــل بــن الســلطات هــو جمتمــع بــدون دســتور"، فقــد أضحــت ظاهــرة مركزيــة الســلطة التنفيذيــة 
ــتمرار  ــحة إىل االس ــرة مرش ــي ظاه ــذا العرص2وه ــلامت ه ــن مس ــان م ــاب الربمل ــى حس ــا ع وتضخمه
ــرد  ــد كان الف ــة، فق ــة احلري ــى محاي ــدرة ع ــا ق ــتورية هل ــة دس ــاب نظري ــل غي ــزوال، يف ظ ــا إىل ال منه

ــود3. ــام رشوط أو قي ــة يف كل يشء دون ــا للدول خاضع

ــية  ــخصية سياس ــد ش ــا تعم ــا م ــب، فغالب ــذا العي ــن ه ــري م ــتوري اجلزائ ــام الدس ــلم النظ  ومل يس
ــلط  ــات والتس ــكار الصاحي ــلطة باحت ــا إىل الس ــد وصوهل ــة"، بع ــة تارخيي ــع "برشعي ــتثنائية تتمت اس
ــث  ــه، بحي ــم وإرادت ــخصية احلاك ــس ش ــتورية تعك ــات دس ــال تعدي ــات، بإدخ ــع املؤسس ــى مجي ع
يكــون لــكل رئيــس جديــد دســتوره اجلديــد، بــام يتناســب مــع الشــخصية امللهمــة والتارخييــة للرئيــس، 
مــن أجــل "حتصــن" النظــام وتقويــة الدولــة، عــى طريقــة الزعــامء التارخييــن الكبــار مثــل "ســتالن" 

ــوليني"4. و"موس

ومــن ثــم فــان أي توســيع مــن صاحيــات الســلطة التنفيذيــة يعتــرب انحرافــا دســتوريا جــزاؤه البطــان 
الدســتوري، ويف املقابــل يعتــرب إضعــاف ســلطة الربملــان انحرافــا دســتوريا5 ملــا يف ذلــك مــن انتقــاص 
مــن اســتقاليته يف مواجهــة باقــي الســلطات أو مــن حيــث احلــد مــن صاحياتــه الترشيعيــة والرقابيــة 
أو مــن حيــث تعطيــل ســلطاته والتهديــد بحلــه عنــد كل أزمــة سياســية تلــوح يف األفــق، فمثــا كان 
دســتور 1963 ال يعــرف إال بالســلطة التنفيذيــة التــي كان جيســدها رئيــس اجلمهوريــة يف عهــدة مدهتــا 

1 موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ط1، املؤسسة اجلامعية، لبنان، 1992، ص 11.
2 صاح الدين فوزي، واقع السلطة التنفيذية يف دساتر العامل، دار النهضة العربية، 2003، ص 3. 

3 Claude Albert Colliard - Libertés publiques, 5e édition, Précis - Dalloz, 1975, pp. 26-27.

4 رابحي أحسن، مبدأ تدرج املعاير القانونية يف النظام القانوين اجلزائري )رسالة دكتوراه(، جامعة اجلزائر، 2006/2005، ص 142.
5 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 59.
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ــم  ــا يت ــث عنه ــن واردة وكان احلدي ــم تك ــلطات فل ــي الس ــا باق ــة، أم ــدة ومفتوح ــر مقي ــنوات غ 5 س
عــى اعتبارهــا أجهــزة، بحيــث كان يصــف العدالــة كجهــاز، واملجلــس الوطنــي كجهــاز أيضــا،1 وكــذا 
دســتور 1976 مل يكــن يعــرف بالربملــان ســلطة مســتقلة، عــى اعتبــار أهنــا جمــرد وظيفــة مثلهــا مثــل 
ســائر الوظائــف األخــرى املســخرة خلدمــة اخليــار االشــراكي، عــى أن أول اهتــامم بالربملــان كســلطة 
كان مــع دســتور 1989 ودســتور 1996، فــألول مــرة يقــَر الدســتور بالربملــان كســلطة ترشيعيــة لــه 
الســيادة،2 باإلضافــة إىل ازدواجيــة يف الســلطة الترشيعيــة، ألنــه اســتحدث جملــس األمــة وجعلــه غــر 
قابــل للحــل وجعلــه صــامم أمــام الدولــة، كــام رقــى مــن منظومــة احلقــوق واحلريــات وأدخــل القوانن 

العضويــة املتعلقــة بتنظيــم املؤسســات واحلريــات واحلقــوق.

إال أن متتــع الربملــان باالختصــاص الترشيعــي تــرد عليــه اســتثناءات بعضهــا مصــدره ظــروف اســتثنائية 
وقعــت أثنــاء العطلــة الربملانيــة كــام يف الدســتور اجلزائــري، وبعضهــا مصــدره فكــرة العقلنــة الربملانيــة 
التــي جــاء هبــا دســتور اجلمهوريــة اخلامســة 1958 للحــد مــن هيمنــة الربملــان عــى حكومــة ديغــول 
ــاص  ــن اختص ــو م ــى فه ــا تبق ــتور وم ــا يف الدس ــددا حرصي ــون حم ــال القان ــار جم ــث ص ــذاك، حي آن

الســلطة التنظيميــة لرئيــس اجلمهوريــة الفرنــي.

 وبنــاء عــى هــذه اخللفيــة جــاء دســتور اجلمهوريــة اخلامســة لســنة 1958 هبــدف التقليــل مــن حجــم 
الربملــان وتقييــده بوضــع إطــار حمــدد يــامرس فيــه نشــاطه الترشيعــي والرقــايب، متثلــت أهــم معاملــه يف 
حتديــد أو حــرص املجــال الترشيعــي وتــرك مــا عــدا ذلــك للســلطة التنظيميــة، مــع إرشاك احلكومــة يف 
كامــل اإلجــراءات الترشيعيــة داخــل الربملــان إىل جانــب حتكمهــا يف جــدول أعاملــه وكذلــك إخضــاع 
ــة دســتورية ســابقة إىل غــر ذلــك ممــا عــرف  ــان إىل رقاب ــة لغــرف الربمل ــن أو األنظمــة الداخلي القوان
"بعقلنــة النظــام الربملــاين" وهلــذا الغــرض، وحلســن تنفيــذ هــذه العقلنــة التــي تضمنهــا الدســتور، كان 
البــد مــن إنشــاء هيئــة للرقابــة عــى دســتورية القوانــن متنــع الربملــان مــن جتــاوز اختصاصاتــه، ولــذا 
نجــد أن معظــم الباحثــن الفرنســين يعتــربون أن املؤســس الدســتوري الفرنــي عنــد إنشــاء املجلــس 

1 وجديــر باإلشــارة أن الربملــان " املجلــس الوطنــي" يف دســتور 1963 كان يتمتــع بصاحيــات أفضــل مــن صاحياتــه يف الدســاتر الاحقــة فمــن مــن 
اجيابياتــه، النــص عــى إمكانيــة إصــدار الربملــان للقانــون يف حالــة رفــض رئيــس اجلمهوريــة إلصــداره بعــد اســتنفاذ اآلجــال واالجــرءات الوجوبيــة : 
للتــداول يف شــأهنا مــرة ثانيــة" طبقــا للــامدة 51 : إذا مل يصــدر رئيــس اجلمهوريــة القوانــن يف اآلجــال املنصــوص عليهــا فــإن رئيــس املجلــس الوطنــي 
يتــوىل إصدارهــا" .و مــن اجيابياتــه أيضــا تقريــر املســؤولية السياســية لرئيــس اجلمهوريــة عــن طريــق الئحــة ســحب الثقــة موقعــة مــن ثلــث النــواب، 
مــع رضورة التصويــت عليهــا باألغلبيــة املطلقــة للنــواب ليتقــرر بعدهــا اســتقالة الرئيــس وجوبــا واحلــل التلقائــي للمجلــس. طبقــا للــامدة 55: يطعــن 
املجلــس الوطنــي يف مســؤولية رئيــس اجلمهوريــة بإيــداع الئحــة ســحب الثقــة، يتعــن توقيعهــا مــن طــرف ثلــث النــواب الذيــن يتكــون منهــم املجلس." 
وطبقــا للــامدة 56 يكون: التصويــت عــى الئحــة ســحب الثقــة باألغلبيــة املطلقــة لنــواب املجلــس الوطنــي يوجــب اســتقالة رئيــس اجلمهوريــة واحلــل 
التلقائــي للمجلــس. وال جيــوز االلتجــاء إىل هــذا التصويــت العلنــي إال بعــد مــي أجــل مخســة أيــام كاملــة عــى إيــداع الائحــة. ومــن اجيابياتــه ان 
قيــد ســلطة الرئيــس الترشيعيــة إال بعــد تفويــض طبقــا للــامدة املــادة  :58جيــوز لرئيــس اجلمهوريــة أن يطلــب مــن املجلــس الوطنــي التفويــض لــه ملــدة 
حمــدودة حــق اختــاذ تدابــر ذات صبغــة ترشيعيــة عــن طريــق أوامــر ترشيعيــة تتخــذ يف نطــاق جملــس الــوزراء أو تعــرض عــى مصادقــة املجلــس يف أجــل 

ثاثــة أشــهر.
2 نصــت الـــامدة 92 منــه عــى:" يـــامرس الســلطة الترشيعيــة جملس واحــد يســمى الـــمجلس الشــعبي الوطني. ولــه الســيادة يف إعــداد القانــون والتصويت 

عليه "
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ــا، كان هيــدف إىل تدعيــم  الدســتوري ســنة 1958 بطريقــة خمتلفــة عــن املحاكــم الدســتورية يف أوروب
ــة  ــي "حراس ــتوري ه ــس الدس ــة املجل ــت مهم ــان، وكان ــاف الربمل ــة وإضع ــلطة التنفيذي ــة الس وتقوي

الربملــان" الــيء الــذي أدى إىل اعتبــاره جهــازا ذا طبيعــة سياســية.1

ــية  ــة الفرنس ــا الدول ــرت هب ــية م ــية ونفس ــة وسياس ــل تارخيي ــدة عوام ــع إىل ع ــذي يرج ــر ال ــو األم وه
خصوصــا مــن العهــد امللكــي إىل العهــد اجلمهــوري2 كــون أن فكــرة الرقابــة القضائيــة قــد ارتبطــت يف 

أذهاهنــم بالــدور الــذي لعبتــه املحاكــم يف النظــام امللكــي حيــث كانــت حليفــا قويــا لــه.3

ــم 1974  ــل 1971 ث ــا تعدي ــة خصوص ــي املتوالي ــتور الفرن ــات الدس ــد كان لتعدي ــك فق ــع ذل وم
ــم مــن خــال متكــن املعارضــة  ــون والتنظي ــوازن بــن القان ــق الت ــل 2008 دورا يف حتقي وأخــرا تعدي
الربملانيــة مــن حــق اخطــار املجلــس الدســتوري الفرنــي ، فضــا عــن توســيع معيارالكتلة الدســتورية 
ــام  ــن لع ــان واملواط ــوق اإلنس ــي حلق ــان الفرن ــتوري 1946 و1958 ولإلع ــات دس ــح مقدم لصال
1879؛ نتيجــة لغيــاب النــص عــى احلقــوق واحلريــات يف الدســاتر الفرنســية؛4 واالكتفــاء بإيداعهــا يف 
مقدمــة الدســتور، وحتــى مــع صــدور دســتور اجلمهوريــة اخلامســة 1958، فقــد مَثــل قــرار املجلــس 
ــاين للمجلــس الدســتوري؛ بعــد ميــاده  ــة 1971 امليــاد الث ــخ 16 جويلي الدســتوري الفرنــي بتاري
األول يف دســتور 1958؛ حيــث اعتــربه غالبيــة الفقــه الفرنــي بمثابــة القــرار الثــوري يف جمــال محايــة 
ــوق  ــع احلق ــتورية جلمي ــة الدس ــراف بالقيم ــم االع ــاه تت ــار بمقتض ــث ص ــية؛ حي ــات األساس احلري
ــع  ــرة الدف ــل دس ــام مَث ــات.5 ك ــه أو يف اإلعان ــه أو يف مقدمت ــتور ذات ــواردة يف الدس ــات ال واحلري
ــة  بعــدم الدســتورية6بموجب التعديــل الدســتوري لســنة 2008 بشــأن حتديــث مؤسســات اجلمهوري

1 Dominique Rousseau, droit du contentieux constitutionnel, édition Delta + Montchrestien, Beyrouth, Liban, 2006, p. 26 et 56.

ــداء مــن عــام 1872؛ مل يكمــل  ــة اإلدارة ابت ــة عــى مرشوعي 2 إن فرنســا الفخــورة بإعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن لعــام 1789؛ وبتطويرهــا للرقاب
نظامهــا القانــوين بحاميــة احلقــوق واحلريــات بإنشــاء مؤسســة رقابــة عــى دســتورية القوانــن للحــذر مــن املؤسســات القضائيــة، واإلرادات السياســية 
املتعاقبــة لتحقيــق حتــول ترشيعــي عميــق، واخلــوف مــن "حكومــة القضــاة". واســتمر الوضــع إىل غايــة ظهــور دســتور أكتوبــر 1946 حيــث أخــذت 
فرنســا بفكــرة إنشــاء جلنــة دســتورية ختتــص بعمليــة الرقابــة، يف حماولــة للتوفيــق بــن مجــود الدســتور وســلطان اجلمعيــة الوطنيــة؛ مــع رضورة تأمــن 
حقــوق وحريــات املواطنــن. ويبــدو وكأّن الفرنســين قــد اكتشــفوا مــع اجلمهوريــة اخلامســة أن مقولــة جــان جــاك روســو " القانــون تعبــر عــن اإلرادة 
العامــة" ال تكتمــل إال إذا تــم االعــراف بــان " القانــون املصــوت عليــه ال يعــرب عــن اإلرادة العامــة إال باحرامــه للدســتور". وانطاقــا مــن هــذا القيــد 
تضمــن دســتور 1958 إنشــاء مؤسســة دســتورية ذات طابــع ســيايس تعــرف باملجلــس الدســتوري؛ وظيفتهــا الرئيســة الرقابــة عــى دســتورية القوانــن؛ 

انظــر: عبــد احلميــد متــويل؛ القانــون الدســتوري؛ ص 311.
3 طعيمة اجلرف، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة القاهرة، 2001، ص 154.

ــة  ــان بالقيم ــوق اإلنس ــان حق ــتور وإع ــات الدس ــع مقدم ــدى متت ــا م ــو م ــين ه ــاء الفرنس ــه والقض ــه الفق ــذي كان يواج ــكال ال ــار أن اإلش ــى اعتب 4 ع
القانونيــة املعادلــة لقيمــة الدســتور ذاتــه؛ ممــا جيعــل احلريــات الــواردة يف املقدمــة ذات قيمــة دســتورية ســامية عــى القانــون. وهــو مــا نفــاه جملــس الدولــة 
ــة إلعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن الفرنــي 1789؛ وكــذا  ــة قيمــة قانوني ــه بتاريــخ 23 أبريــل 1948؛ حيــث نفــي أي الفرنــي رصاحــة يف رأي ل

مقدمــة دســتور 1946.
ــة، القاهــرة، 2001، ص  ــون املــرصي والفرنــي، دار النهضــة العربي ــات األساســية يف القان ــة احلري ــظ الشــمبي، القضــاء الدســتوري ومحاي ــد احلفي 5 عب

.138
6 دخلــت هــذه املــادة حيــز النفــاذ يف األول مــن آذار 2010 بعــد صــدور قانوهنــا التنظيمــي "العضــوي" رقــم: 2009/1523 بتاريــخ: 2009/12/10، 

عيــد أمحــد الغفــول، الدفــع بعــدم الدســتورية يف القانــون الفرنــي، ط2، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 2011، ص133 ومــا بعدهــا.
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اخلامســة التعديــل األبــرز واألهــم عــى اإلطــاق يف تاريــخ التعديــات الدســتورية الفرنســية،بموجب 
املــادة املعدلــة )61-1(1حيــث كشــف هــذا التعديــل عــن حقيقــة الطبيعــة القضائيــة لعمــل املجلــس 
ــة  ــيعها جله ــابقة."2 بتوس ــة الس ــرف بـــ "اإلحال ــا يع ــى م ــة ع ــورة صامت ــت ث ــي مثل ــتوري والت الدس
إخطــار املجلــس الدســتوري الفرنــي لصالــح األفــراد وفقــا لضوابــط دســتورية حمــددة، مــن خــال 

آليــة الرقابــة الاحقــة" املســألة األوليــة"3.
وهبــذا التعديــل صــارت رقابــة املجلــس الدســتوري الفرنــي متتــد إليمحاكمــة النيــة احلقيقــة للمــرشع 
مقارنــة بالنيــة املفرضــة عنــد املؤســس الدســتوري باخلــوض يف نوايــا املــرشع وبيــان مقاصــده وأهدافــه 
ومراميــه؛ دون الوقــوف عنــد املقابلــة الظاهريــة احلرفيــة والنصيــة بــن القاعــدة الترشيعيــة والقاعــدة 
الدســتورية؛ للكشــف عــن مــدى دســتورية الغــرض احلقيقــي للمــرشع والباعــث مــن إصــداره لذلــك 

الترشيــع املنظــم للحريــة ومــدى موافقتهــا لــروح الدســتور، بمقارنتهــا مــع نيــة املؤســس املفرضــة4.
فمخالفــة قواعــد االختصــاص املســتفادة مــن مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي يعــد بمثابــة عقيــدة 
ــدأ  ــى مب ــس ع ــا إال إذا تأس ــتورا حقيقي ــتور دس ــون الدس ــا يك ــي ف ــتور ديمقراط ــكل دس ــية ل سياس
ــة إحــدى  ــن الســلطات بشــكل عضــوي ووظيفــي بحيــث ال يتصــور معــه هيمن الفصــل احلقيقــي ب
ــا  ــو م ــلطة، وه ــكل س ــتورية ل ــتقالية الدس ــم االس ــرى بحك ــلطات األخ ــي الس ــى باق ــلطات ع الس
يرتــب عليــه اعتبــار منــح االختصــاص الترشيعــي لرئيــس اجلمهوريــة انحرافــا دســتوريا. وإذا كانــت 
اهلندســة الدســتورية الفرنســية قــد حتمــت عــى بنــاة اجلمهوريــة اخلامســة أن يعقلنــوا عمــل الربملــان 
بتحديــد اختصاصاتــه عــى ســبيل احلــرص باســتغال جممــوع التقنيــات الدســتورية للحــد مــن ســيادة 
ــة  ــة يف هندس ــة الربملاني ــة العقلن ــتراد وتبيئ ــإن اس ــد، ف ــرشع األوح ــدأ امل ــتبعاد مب ــة اس الربملان5بغي
الدســتور اجلزائــري فيــام خيــص حــرص املجــال الترشيعــي مل يكــن لــه أي ســند تارخيــي أو أزمــة سياســية 

ــة منــذ التأســيس. ــة تدفــع إىل خضــوع الربملــان للعقلن أو مشــاكل الربملاني
ــاف دور  ــوى إضع ــة س ــاترتا العربي ــة يف دس ــذه اآللي ــامد ه ــن اعت ــدوى م ــه ال ج ــد أن ــم نعتق ــن ث وم
ــة إزاء  ــح احلكوم ــة لصال ــية املختلف ــتورية األساس ــات الدس ــاال يف يف التوازن ــد اخت ــا يع ــان مم الربمل
ــل  ــواب ذات أص ــس الن ــا جمل ــوت عليه ــي يص ــن الت ــة أن كل القوان ــت املامرس ــد أثبت ــان، فق الربمل

ــات. ــن أو تعدي ــراح قوان ــن اق ــواب ع ــزوف الن ــط ع ــي، وس حكوم

1 Article 61-1. Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question 
sur renvoi du Conseil d’état ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

2 منصور حممد أمحد، الرقابة الالحقة عى دستورية القوانن يف فرنسا، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2012، ص 14.
3 حممــد حممــد عبــد اللطيــف، "املجلــس الدســتوري يف فرنســا والتعديــل الدســتوري يف 23 يونيــو2008"، جملــة احلقــوق، جامعــة الكويــت، العــدد الثالــث 

ــبتمرب2010، ص 37. السنة 34، س
4 العريب بن شهرة، الرقابة عى السلطة التقديرية للمرع )مذكرة ماجستر(، كلية احلقوق سيدي بلعباس، سنة 2008-2009، ص 5.

5 األمن رشيط، "مكانة الربملان اجلزائري يف اجتهاد املجلــس الدستوري"، جملة املجلس الدستوري اجلزائري، العدد 1، سنة 2011، ص 16.
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ــعب  ــتفتاء الش ــوع الس ــان دون الرج ــة للربمل ــس اجلمهوري ــل رئي ــدة ح ــد قاع ــياق تع ــس الس  ويف نف
ــن  ــتورية ع ــلطة دس ــتقالية كل س ــايض باس ــتوري الق ــق الدس ــس املنط ــا لنف ــتوريا، وفق ــا دس انحراف
ــن  ــن املجرم ــايس ع ــو الرئ ــق العف ــار ح ــى اعتب ــحبه ع ــن س ــذي يمك ــم ال ــو ذات احلك ــرى وه األخ
املدانــن انحرافــا دســتوريا وكــذا عــى اعتبــار إرشاف رئيــس اجلمهوريــة عــى املجلــس األعــى للقضــاء 

ــا دســتوريا.  ــة للقضــاة انحراف ــة تأديبي كهيئ
ــة  ــداث غرف ــعب، فإح ــار الش ــة اختي ــدأ حري ــى مب ــاض ع ــا االنقض ــراف أيض ــر االنح ــن مظاه وم
ــن النــص الدســتوري بـ"جملــس األمــة" إىل جانــب املجلــس الشــعبي  ــة يف الربملــان ســميت يف مت ثاني
الوطنــي، يشــكل حتــوال يســتحق الوقــوف عنــد التوجــه نحــو نظــام املجلســن، أو كــام يســميه البعــض 
نظــام الغرفتــن، أو الثنائيــة الربملانيــة، أو البيكامراليــة بيــد أن اختيــار أعضــاء املجلــس، الــذي ال يتــم 
ــة جمســدة يف تعيــن ثلــث األعضــاء مبــارشة مــن طــرف رئيــس  ــأى عــن تدخــل الســلطة التنفيذي بمن
اجلمهوريــة، يطــرح تســاؤال حــول مــدى تأهيــل تنظيــم جملــس األمــة هبــذه الطريقــة يف قيــام املجلــس 

ــة.1.  ــدوره باســتقالية وبفعالي ب
ــدى  ــية إىل م ــدات الرئاس ــد العه ــمح بتمدي ــام يس ــتور ب ــل الدس ــا تعدي ــراف أيض ــر االنح ــن مظاه وم
احليــاة، كالنــص عــى إعــادة انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة ملــدد تاليــة ومتصلــة طبقــا لنــص املــادة 77 
ــس  ــن للرئي ــد التمك ــة بقص ــا ال هناي ــرى" مل ــدد أخ ــد "مل ــام بع ــارت في ــي ص ــرص والت ــتور م ــن دس م
ــا  ــذي كان حمتدم ــاش ال ــتوري013/16حدا للنق ــل الدس ــع التعدي ــر وض ــذاك2ويف اجلزائ ــادات آن الس
بــن دعــاة فتــح العهــدات ودعــاة غلقهــا، فاملؤيــدون لتحديــد املهمــة الرئاســية بفرتــن انتخابيتــن عــى 
أكثــر تقديــر، كانــت حجتهــم هــي ضــامن التــداول عــى الســلطة، أمــا املعارضــون فــرأوا أن التــداول 
عــى الســلطة تضمنــه االنتخابــات الرئاســية التعدديــة، التي تتيــح للشــعب اختيــار مــن يــراه مناســبا 

ــد بنــص دســتوري.4 حلكمــه، وال يمكــن إلرادة الشــعب أن تقي
 ولعــل هــذا ممــا يدخــل يف عيــب االنحــراف الدســتوري الــذي مصــدره القانــون الدســتوري الــدويل 
ــث  ــدة حي ــات املتح ــك الوالي ــام يف ذل ــط ب ــن فق ــام العهدت ــر بنظ ــارصة تق ــاتر املع ــم الدس فمعظ
منع  التعديــل الثــاين والعرشيــن الــذي متــت املصادقــة عليــة يف 27 فيفــري 1951 انتخــاب أي شــخص 
ــن  ــبب تويل  فرونكل ــل بس ــذا التعدي ــد كان ه ــيتن، وق ــن رئاس ــن فرت ــر م ــس ألكث ــب الرئي ملنص

1 خربايش عقيلة، مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري )دكتوراه يف العلوم القانونية(، جامعة باتنة، 2009-2010، ص 7.
2 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 116 وما بعدها.

3 القانون رقم 16-01 املؤرخ يف 06 مارس 2016 اجلريدة الرسمية رقم 14 املؤرخة يف 7 مارس 2016.
ــة املــادة 74 "يعــزز الســر العــادي للنظــام  ــل الفقــرة الثاني ــأى أن تعدي ــه رقــم 01-08، عندمــا ارت ــه املجلــس الدســتوري يف رأي 4 وهــذا مــا اســتند الي
الديمقراطــي الــذي يقتــي بــأن حائــز عهــدة رئاســية ملــزم بــأن يعيدهــا عنــد انقضائهــا، إىل الشــعب الــذي يملــك دون ســواه ســلطة التقديــر بــكل 
ســيادة كيفيــة تأديــة هــذه العهــدة، ويقــرر بــكل حريــة، جتديــد الثقــة يف رئيــس اجلمهوريــة أو ســحبها منــه "ينظــر رأي املجلــس الدســتوري رقــم 08/01 
ر .ت د /م د مــؤرخ يف 9 ذي القعــدة عــام 1429 املوافــق 7 نوفمــرب ســنة 2008، يتعلــق بمــرشوع القانــون املتضمــن التعديــل الدســتوري عــى الرابــط:
http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/ar/tableau
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ــرار نظــام  ــم إق ــث ت ــع مــرات، وكــذا فرنســا حي ــة ألرب ــدة األمريكي ــات املتح روزفلت رئاســة الوالي
ــل 1.2008 ــب التعدي ــن بموج العهدت

 علــام أن هــذا النقــاش يف اجلزائــر بــدأ قبيــل صياغــة دســتور 89 و زادت حدتــه قبيــل تعديــل 2008 
عندمــا طالــب بعــض أحــزاب املــواالة متكــن رئيــس اجلمهوريــة مــن الرشــح لعهــدة ثالثــة؛ يف ظــل 
منــع دســتور 1996 2 لذلــك فــكان حلــل هــو إدخــال تعديــل عــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 74 مــن 
الدســتور التــي مل تكــن تســمح بتجديــد انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة ألكثــر مــن مــرة واحــدة بنصهــا 

عــى أنــه "يمكــن جتديــد انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة مــرة واحــدة."
وعــى إثــر هــذا التعديل تــم فتــح العهــدات كــام كانــت عليــه يف دســاتر 63، و76 و89، وأصبحــت 
صياغــة الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 74 مــن الدســتور بعــد التعديــل عــى النحــو التــايل: "يمكــن جتديــد 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة"، وكانــت حجتهــم متكــن الشــعب مــن "ممارســة حقه املــرشوع يف اختيــار 
ــلطة  ــى الس ــي ع ــداول احلقيق ــدأ الت ــا ملب ــيادة" طبق ــكل س ــه ب ــة في ــّدد الثق ــره، وأن جي ــود مص ــن يق م
ــة  ــار احلــّر، الــذي يقــرره الشــعب بنفســه، عندمــا تتــم استشــارته بــكل ديمقراطي املنبثــق عــن االختي

وشــفافية يف انتخابــات حــّرة تعدديــة. 3
ــان  ــق بإع ــام يتعل ــتثنائية في ــلطات اس ــة س ــس اجلمهوري ــح رئي ــراف من ــر االنح ــر مظاه ــن أخط  وم
حــاالت الظــروف االســتثنائية بمختلــف درجاهتــا: الطــوارئ، احلصــار، احلالــة االســتثنائية؛ 
ــا  ــات، تغليب ــوق واحلري ــة احلق ــتثنائية مطلقــة يف مواجه ــر اس ــاذ تداب ــه اخت ــي ختول ــي احلــاالت الت وه
للمرشوعيــة االســتثنائية عــى املرشوعيــة العاديــة. فضــا عــن تقريــر عقوبــة العــزل الســيايس ألحــد 
الفصائــل السياســية أو احلزبيــة، باملنــع مــن املشــاركة السياســية ترشــحا وانتخابــا.4 مــع أن االصــل أهنــا 

ــتوري. ــان الدس ــة البط ــت طائل ــكلية حت ــراءات ش ــا إلج ــة؛ ووفق ــن عضوي ــدة بقوان مقي
ــوالة  ــار املوظفــن كال ــة يف جمــال التعيــن لكب ــات اإلداري  ومــن مظاهــر االنحــراف توســيع الصاحي
والقضــاة ووصــل األمــر إىل التعيــن يف املؤسســات الدســتورية األخــرى كالثلــث الرئــايس يف جملــس 
األمــة، وكــذا اهليئــات العليــا ملراقبــة االنتخابــات، وجمالــس الوقايــة مــن الفســاد، وجملــس املحاســبة، 
ــة الدســتورية، حيــث يعــن ثلــث أعضــاء  ــات الرقاب واملجلــس اإلســامي األعــى، بــل حتــى يف هيئ
ــذه  ــل يف ه ــع أن االص ــه. م ــس ونائب ــه الرئي ــام في ــوا، ب ــن 12 عض ــكل م ــتوري املتش ــس الدس املجل
اهليئــات بحكــم أمهيتهــا الرقابيــة عــى الســلطة التنفيذيــة أن تكــون منتخبــة ال معينــة ضامنا الســتقاليتها 

وحتقيقــا للشــفافية. 

1 عامر عباس، "التعديل الدستوري لسنة 2008"، بحث منشور عى مدونته تاريخ الولوج:11/ 2019/04عى الرابط:
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009

2 اجلريدة الرسمية رقم 76 املؤرخة يف 8 ديسمرب 1996
3 عامر عباس، التعديل الدستوري لسنة 2008، مرجع سابق.

4 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 93.
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 ومــن مظاهــر االنحــراف أيضــا املســاس بمبــدأ اســتقالية القضــاء مــن خــال جعــل القضــاة حتــت 
محايــة رئيــس اجلمهوريــة، فضــا عــن صاحيــة ختفيــض العقوبــات والعفــو اخلــاص عنهــا، وهــو مــا 

يعتــرب انتقاصــا مــن اســتقالية القضــاء، ومــن ثــم مساســا بضامنــات احلقــوق واحلريــات.1
كــام تــربز مظاهــر االنحــراف مــن خــال االحتفــاظ بحــق رئيــس اجلمهوريــة يف حــل الربملــان، احلــق 
الــذي يعتــرب مــن أخطــر األســلحة التــي تســتعملها احلكومــة يف مواجهــة الربملــان، بقصــد وضــع حــد 
هنائــي لســلطات اهليئــة الترشيعيــة املمثلــة للشــعب قبــل اســتغراق واســتنفاذ عهدهتــا الربملانيــة املحــددة 
ــس  ــويب للمجل ــي الوج ــل التلقائ ــام احل ــون أم ــتور، نك ــن الدس ــامدة 82 م ــا لل ــتور2، فطبق يف الدس
الشــعبي الوطنــي ودون جملــس األمــة وهــذا بنصــوص رصحيــة وواضحــة يف الدســتور، وظاهــر مــن 
ــتورية  ــاواة الدس ــام املس ــرض فيه ــن يف ــلطتن اللت ــن الس ــر ب ــال الظاه ــراء االخت ــذا اإلج ــال ه خ
بينهــام، وعــدم تعــرض إحدامهــا لألخــرى، وقــد أظهــر هــذا األســلوب أثــره الســلبي عــى التحــول 
الديمقراطــي يف اجلزائــر عندمــا أقــدم الرئيــس عــى حــل الربملــان عــام 1991، وتقديــم اســتقالته بعــد 

ذلــك، ممــا ترتــب عنــه حالــة الفــراغ الدســتوري املعروفــة يف النظــام الســيايس اجلزائــري. 
ــد  ــال تقيي ــن خ ــة م ــية للحكوم ــؤولية السياس ــدأ املس ــر مب ــن تقري ــراف ع ــا االنح ــك أيض ــن ذل وم
صــور وآليــات الرقابــة الربملانيــة عــى األعــامل احلكوميــة حيــث ياحــظ عــى القوانــن العضويــة أهنــا مل 
تســمح بــأن تكــون فعالــة بشــكل يكفــي الهتــام احلكومــة أو مســاءلتها؛3 فأثنــاء التصويــت عــى برنامج 
احلكومــة يعــرض رئيــس احلكومــة برناجمــه أو خمطــط عملــه عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي خــال 45 
يومــا مــن تعيــن احلكومــة، طبقــا للــامدة 47 مــن القانــون العضــوي رقــم:16-1، ويصــوت عليــه يف 
10 أيــام عــى األكثــر مــن تاريــخ تقديمــه يف اجللســة طبقــا للــامدة 48 ،كــام يعرضــه عــى جملــس األمــة 
خــال 10 أيــام، الــذي يمكنــه إصــدار الئحــة، وإذا مل يوافــق املجلــس الشــعبي الوطنــي عــى الربنامــج 
يقــدم اســتقالة حكومتــه لرئيــس اجلمهوريــة الــذي يعــن رئيــس حكومــة جديــد ويعــرض برناجمــه عــى 
املجلــس الشــعبي الوطنــي وإذا مل يوافــق مــن جديــد ينحــل وجوبــا، وهــذه اآلليــة الرقابيــة فعالــة لــوال 

أن املجلــس الشــعبي الوطنــي مهــدد باحلــل يف حالــة رفضــه للمــرة الثانيــة ملخطــط عمــل احلكومــة.
 وتبــدو يف املحصلــة أن التعديــات الدســتورية التــي تتطلبهــا يف العــادة مقتضيــات التطــور احلاصــل 
ــور  ــع تط ــتجيب لواق ــات تس ــا تعدي ــرصاع، أهن ــاب ال ــن أقط ــوى ب ــن الق ــدل موازي ــة تب ــي رهين ه

1 املرجع نفسه، ص 160. 
2 فوزي أوصديق، الوايف يف رشح القانون الدستوري، النظرية العامة للدساتر، ج2، ط2، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2003، ص 177.

3 فأثنــاء التصويــت عــى برنامــج احلكومــة يعــرض الوزيــر األول برناجمــه أو خمطــط عملــه عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي خــال 45 يومــا مــن تعيــن 
احلكومــة، طبقــا للــامدة 47 مــن القانــون العضــوي رقــم:16-12 ، ويصــوت عليــه يف 10 أيــام عــى األكثــر مــن تاريــخ تقديمــه يف اجللســة طبقــا للــامدة 
ــي عــى الربنامــج يقــدم  ــق املجلــس الشــعبي الوطن ــه إصــدار الئحــة، وإذا مل يواف ــذي يمكن ــام، ال 48 ،كــام يعرضــه عــى جملــس األمــة خــال 10 أي
اســتقالة حكومتــه لرئيــس اجلمهوريــة الــذي يعــن رئيــس حكومــة جديــد ويعــرض برناجمــه عــى املجلــس الشــعبي الوطنــي وإذا مل يوافــق مــن جديــد 
ينحــل وجوبــا، وهــذه اآلليــة الرقابيــة فعالــة لــوال أن املجلــس الشــعبي الوطنــي مهــدد باحلــل يف حالــة رفضــه للمــرة الثانيــة ملخطــط عمــل احلكومــة، 

انظــر: عــامر عبــاس، الرقابــة الرملانيــة عــى عمــل احلكومــة )رســالة دكتــوراه(، جامعــة وهــران ، ص 234.
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ــور يف  ــام إىل التط ــوده حت ــذي يق ــع، ال ــي يف املجتم ــرصاع الطبيع ــا لل ــس تداعي ــي ولي ــرصاع األفق ال
ــكار. ــم واألف املفاهي

ــة  ــرة تقوي ــرس فك ــا يك ــم مم ــام احلك ــح نظ ــى مفاتي ــض ع ــو القاب ــة ه ــس اجلمهوري ــى رئي ــث يبق حي
تفــوق الســلطة التنفيذيــة عــى الســلطة الترشيعيــة، بدعــوى عقلنــة ســلطة الترشيــع. فرغــم التجربــة 
ــا نســتطيع القــول أن املؤســس الدســتوري اجلزائــري قــد تبنــى  الدســتورية املتنوعــة يف اجلزائــر إال أنن
ــن  ــه م ــيايس حيفظ ــام الس ــاميا يف النظ ــزا س ــة مرك ــس اجلمهوري ــن لرئي ــذي يضم ــايس ال ــاه الرئ االجت
ــه  ــددا ل ــا رئاســيا مش ــرب نظام ــري يعت ــتوري اجلزائ ــك فالنظــام الدس املســؤولية السياســية، وتبعــا لذل
مميــزات خاصــة، ولكــن عــى خــاف النظــام الرئــايس األمريكــي الــذي يقــوم عــى مبــدأ الفصــل التــام 
واملطلــق بــن الســلطات وكــذا تقريــر املســؤولية لرئيــس اجلمهوريــة؛ ألن هــذا الفصــل ليــس تامــا وإنام 
ــك  ــلطتن، لذل ــن الس ــوازن ب ــاون وت ــام تع ــه دائ ــه في ــك أن ــري ذل ــيايس اجلزائ ــام الس ــدودا يف النظ حم
أضحــى لزامــا إعــادة النظــر يف بعــض املــواد املتعلقــة بموضــوع الفصــل بــن الســلطات يف الدســتور.

3- االنحراف الدستوري يف جمال حتقيق املوازنة بن السلطة واحلرية:

ــم  ــدد واملنظ ــايس املح ــون األس ــك القان ــه ذل ــاري أن ــاه املعي ــتوري بمعن ــون الدس ــز القان ــا يمي إن م
ــة  ــن جه ــراد م ــات األف ــوق وحري ــة؛ وحق ــن جه ــة م ــلطات العام ــوزة للس ــات املحج لاختصاص
أخــرى؛ ومهــا املجــاالن اللــذان ال يــكادان هيــدآن مــن رصاع حيــاول كل واحــد فيــه النيــل مــن اآلخــر؛ 
بحيــث يصبــح لــه إطــار وظيفــي بحــت مقتــرص عــى إقامــة التــوازن والتعايــش بــن الســلطة واحلريــة، 

ــة لاســتمرارية.1 ــه األســس الرشعي ــوازن وإعطائ ــه تقنــن ذلــك الت فغايت

ــدام  ــع الص ــاء طاب ــة إقص ــلطة واحلري ــة الس ــن ثنائي ــل ب ــتوري يف التعام ــج الدس ــي املنه ــه يقت  وعلي
والتعــارض مــن نطــاق الروابــط بينهــام؛ مــن خــال اعتبــار كل منهــام ليــس غايــة يف ذاتــه؛ ولــن يتحقــق 
ــعاد  ــورة س ــول الدكت ــا تق ــن، أو م ــاندتن ومرابطت ــبيتن متس ــن نس ــا قيمت ــم اعتبارمه ــك إال إذا ت ذل
ــن  ــارض"2، إذ يتع ــاد أو تع ــة تض ــت عاق ــل وليس ــة تكام ــي عاق ــام ه ــة بينه ــاوي "أن العاق الرشق
عــى الدســتور حتديــد نســبة وحجــم كل منهام.ومــن هنــا فــا شــك أن حتقيــق املوازنــة بينهــام هــو صــامم 
ــزام  ــن االلت ــا ع ــدم انحرافه ــذا ع ــا؛ وك ــدود اختصاصاهت ــن ح ــلطة ع ــراف أي س ــدم انح ــن لع األم
ــاوالت  ــى حم ــتورية ع ــج الدس ــَل املناه ــب ج ــك تنص ــوق واحلريات.3ولذل ــة احلق ــتوري بكفال الدس

ــة، وإجيــاد أســس للتعايــش الســلمي بينهــام.4. املصاحلــة بــن الســلطة واحلري

 وتتوقــف تلــك املعادلــة الدســتورية عــى التــوازن بــن كل مــن القيــم الدســتورية للحقــوق واحلريــات، 

1 يوسف حايش، يف النظرية الدستورية، مرجع سابق، ص 48.
2 سعاد الرشقاوي، نسبية احلريات العامة وانعكاساهتا عى التنظيم القانوين، اجلزء 76، موسوعة القضاء والفقه، ص 33-32.

3 سعاد الرشقاوي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، طبعة 1975، ص 10؛ وأرشف اللمساوي، الريعة الدستورية، ص 18.
4 عبد الوهاب حممد عبده خليل، الرصاع بن السلطة واحلرية - حمور املشكلة الدستورية )رسالة دكتوراه(، 2004، جامعة القاهرة، ص 612.
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ــا فــان جهــود الفكــر الدســتوري تركــز يف معظمهــا  والقيــم الدســتورية للمصلحــة العامــة، ومــن هن
عــى كيفيــة وقــف الســلطة عنــد حّدهــا وتغليــب كفــة احلريــة عليهــا؛ فمــن أصــول الفكــر الديمقراطي 
جعــل احلريــات تعلــو حتــام عــى اعتبــارات األمــن والنظــام1، ومــن هنــا فانــه جيــب أن يكــون منهــج 
بنــاء أي نظــام دســتوري بحيــث يكــون التعايــش الســلمي بينهــام هــو املعادلــة املطلــوب مــن اهلندســة 
الدســتورية إجيادهــا عــى الطريــق األوســط األعــدل. وعــى هــذا فمــن غــر املجــّدي أن يؤصــل ألزلّيــة 
وحتميــة الصــدام بــن الســلطة واحلريــة، وإنــام الــرصاع يف حقيقتــه وليــد التعســف يف اســتعامل الســلطة 

أو يف اســتعامل احلريــة، واالنحــراف هبــام عــن غايتهــام االجتامعيــة.

 ومــن صــور االنحــراف الدســتوري يف تنظيــم هــذه املعادلــة الدســتورية بــن الســلطة واحلريــة، النــص 
عــى قيــود تعســفية كضوابــط ملامرســة احلقــوق واحلريــات، وكأهنــا منحــة مــن قبــل الســلطة،2مع أن 
الواجــب اعتبــار الدســتور جمــرد أداة للكشــف عــن احلريــة ال خللقهــا، ومــن ثــم فليــس لــه أي فضــل 
ــن.  ــر باآلخري ــا ال ي ــدود م ــتها يف ح ــمح بمامرس ــا يس ــدر م ــا إال بق ــن تقييده ــة أوم ــاء احلري يف إنش
ومــن ثــم فاألصــل يف احلقــوق واحلريــات أهنــا مباحــة املامرســة وعــى االختيــار بــا قيــد إال قيــد عــدم 

اإلرضار بالغــر، فهــي فعــل كل مــا يريــده الفــرد ممــا ال يــر بالغــر" 3

فالقاعــدة العامــة هــي أن احلريــات أمــور ال يســتقل أي مــرشع بخلقهــا بــل إنــه فيــام يضعــه مــن قواعــد 
ال يعــدو أن يكــون كاشــفا عــن حقــوق أصيلــة؛4إذ أن علــو الدســتور يوجــب عــى كل ســلطة أنشــأها 
الدســتور أن حتــرم اختصاصاهتــا وأن تلتــزم بالنصــوص واملبــادئ التــي جــاء هبــا املؤســس الدســتوري، 

ويف حالــة مــا إذا تعــدت تلــك احلــدود تكــون خمالفــة للدســتور.5

 ومــن ثــم يمكــن اعتبــار التعديــل الدســتوري املقيــد للحريــات انحرافــا دســتوريا عــن الغايــة التــي 
قصدهــا املؤســس الدســتوري بتقييــده للســلطة محايــة للحريــة، وليــس العكــس، ولذلــك يعد الدســتور 
املناهــض للحريــة مــن أبشــع صــور االســتبداد، األمــر الــذي جعــل الفقــه يصفهــا بالدســرة الشــكلية 

أو الصوريــة، أو دســاتر "مــن ورق" للداللــة عــى أهنــا بــا قيمــة حقيقيــة جتــاه الســلطة.6

1 يوسف كشاكش، احلريات العامة يف األنظمة السياسة املعارصة، ص 42.
2 عبد الوهاب حممد عبده خليل، الرصاع بن السلطة واحلرية )رسالة دكتوراه(، كلية احلقوق جامعة القاهرة، 2004، ص 47-46.

3 حممد صاح عبد البديع السيد، األصول اإلسالمية ملنظومة احلقوق واحلريات املعارصة، ط1، دار النهضة، القاهرة، 2009، ص 20.
4 سلوى حسن حسن رزق، املبادئ الدستورية للعقوبات اجلنائية والتأديبية )رسالة دكتوراه(، جامعة املنصورة، مرص، سنة 2011، ص 14.

5 حممد قزو أكي، دروس يف الفقه الدستوري والنظم السياسية )دراسة مقارنة(، دار اخللدونية، 2006، ص .169
6 ناثان براون، دساتر من ورق، ط1، املرجم: د. حممد نور فرحات- دار سطور اجلديدة، القاهرة، 2010.
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المبحث الثاني: الرقابة على االنحراف الدستوري

 مل تعــد لدســاتراليوم تلــك املكانــة الســامية التــي كانــت حتتلهــا قديــام، فقــد جتــرد مفهومهــا لتصبــح كــام 
ــتور  ــل الدس ــار تعطي ــل ص ــال" وبالفع ــرد أط ــل إال جم ــز، وال متث ــرد رم ــردو "جم ــورج ب ــد ج ــر العمي يذك
ــرة  ــاتر مصغ ــة دس ــه- بمثاب ــة ل ــر مكافئ ــر غ ــة بمعاي ــل االنتقالي ــيام يف املراح ــه -ال س ــه وتعويض وهتميش
بمســميات متعــددة أرضيــة توافــق أو إعانــات دســتورية عمــا مألوفــا يف العديــد مــن البلــدان وهــو مــا أفقــد 

ــوه1. ــموه وعل ــتور س الدس

 وحتــى كثــرة التعديــات الدســتورية أفقــدت الدســتور مكانتــه؛ إذ قــد توجــد عوامــل تؤثــر عــى تعديــل 
الدســتور فيصبــح حتــت توجيــه فئــة أو جهــة سياســية، بحكــم ســيطرة حــزب األغلبيــة غــر عاكــس لــرؤى 
خمتلــف اجتاهــات املجتمــع2. ولذلــك فالتفســر الصحيــح للدســتور هــو الــذي يعتمــد عــى النظــر والبحــث يف 
روح النصــوص ومــدى حتقيقهــا للمصالــح العليــا للمجتمــع املتوخــاة مــن أحكامــه، ثــم تفســرها واســتخراج 
معانيهــا ومقتضياهتــا وفــق مــا الح مــن أهدافهاوروحــه العامــة. والتبــرص بــام عســى أن يســفر تطبيقــه مــن نتائج 
باختيــار املــآل وســدا لذرائــع احلــال. بحيــث جيــب أال يكــون يف التعديــل الدســتوري افراغــا للدســتور مــن 
معانيــه القيميــة األيديولوجيــة التــي يؤمــن هبــا أفــراد جمتمعــه. وهــو مــا أكــدت عليــه غالبيــة الثــورات الشــعبية 
مــن أن الشــعب لــه حــق يف مراجعــة دســتوره، متــى كان ذلــك تعبــرا عــن اإلرادة العامــة وليــس تعبــرا عــن 
ســيطرة رئيــس الدولــة أو حــزب األغلبيــة، وهــي احلالــة التــي تســتوجب التوقــف بحثــا عــن ســبل املعاجلــة 

ليبقــى الدســتور تعبــرا مواكبــا دائــام لــإلرادة العامــة للشــعب3.

ــر درجــة  ــة وثيقــة دســتورية، مرهــون بتقدي ــه يف املبحــث األول أن نجــاح أي  وقــد تبــن ممــا ســبق معاجلت
مــدى تطابــق الدســتور الســيايس للدولــة بالدســتور االجتامعــي، هــذا األخــر الــذي يعتــربه بعــض الفقهــاء 
بأنــه يمثــل دســتوًرا مطلًقــا، وهلــذا ال يمكــن التخــي عنــه أو تعديلــه أو جتاهلــه، وبالعكــس، إذا كان الدســتور 
ــدا عــن  جمــرد وثيقــة مــن اجتهــاد املؤســس الدســتوري أو باألحــرى مــن "ابتــداع" املنظريــن السياســين بعي
بيئــة وســمة املجتمــع، فــإن هــذه الوثيقــة لــن يكتــب هلــا النجــاح أبــدا، ومــع مــرور الزمــن ســتربز مظاهــر 

ــع4. ــة للمجتم ــاكل احلقيقي ــة" واملش ــول "املفتعل ــن احلل ــدام ب االصط

1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج املعاير القانونية يف النظام القانوين اجلزائري )رسالة دكتوراه(، جامعة اجلزائر، 2006/2005، ص 93 وما بعدها.
2 عبد احلفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 22.

3 املرجع نفسه، ص 21.
ــل  ــة"، امللتقــى الــدويل، التعدي ــق الدســتورية اجلزائري ــة تضخــم الوثائ ــر- مرجعي 4 رابحــي أحـــسن، "النقائــص املتعلقــة باملراجعــة الدســتورية يف اجلزائ

ــو 2008، ص 5. ــام 5، 6 و7 ماي ــتوري، أي الدس
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المطلب األول: األساس القانوني للرقابة على االنحراف الدستوري:

بنــاء عــى مــا ســبق ســيكون ســمو الدســتور كلمــة بــا معنــى إذا كان مــن املمكــن انتهاكــه مــن جانــب 
ــى  ــه ع ــّول الفق ــتوري؛ ويع ــاء الدس ــة القض ــا لرقاب ــع أعامهل ــك إذا مل ختض ــة، وذل ــة الفرعي ــلطة التأسيس الس
القضــاء الدســتوري كضامنــة مــن ضامنــات الوقايــة مــن االنحــراف بالدســتور عــن مقاصــده فــا يكفــي أن 
ينــص الدســتور عــى رســم مــا جيــب أن يكــون عليــه مضمــون التعديــل الدســتوري؛ ولكــن ال بــد مــن توافــر 
ضامنــات تكفــل احــرام املبــادئ فــوق الدســتورية؛ ويف هــذا يقــول الفقيــه الفرنــي بــردو:"إن علــو الدســتور 
يغــدو كلمــة عديمــة القيمــة إذا أمكــن خمالفتهــا مــن جانــب أجهــزة الدولــة بــا جــزاء". ويقصــد هبــذا اجلــزاء 

عــدم نفــاذ التــرصف املخالــف ألحــكام الدســتور واحلكــم بالبطــان الدســتوري.1

ــن  ــى م ــل حت ــي ب ــراف الترشيع ــراف اإلداري واالنح ــن االنح ــط م ــس فق ــتور لي ــة الدس ــم محاي ــا حيت  مم
ــدأ  ــو املب ــعة، وه ــة الواس ــلطتها التقديري ــتعامل س ــفها يف اس ــد تعس ــة عن ــية الفرعي ــلطة التأسيس ــراف الس انح
ــوب  ــك العي ــن تل ــث ع ــتورية 2 بالبح ــة الدس ــدأ رقاب ــذ بمب ــي تأخ ــدول الت ــدى ال ــدا ل ــار معتم ــذي ص ال
ــات  ــتورية التعدي ــدم دس ــب ع ــوبة بعي ــون مش ــا تك ــتورية عندم ــات الدس ــا التعدي ــوي عليه ــد تنط ــي ق الت

ــتورية.  الدس

 فقــد حتــدث تطــورات تســتدعي وضــع تعديــات دســتورية جزئيــة قــد تتلبــس بانحرافــات عــن الفلســفة 
ــل  ــا التعدي ــر معه ــه، يص ــلطة تعديل ــد أو س ــتور اجلدي ــع الدس ــلطة وض ــن س ــدر ع ــتور تص ــة للدس العام
الدســتوري غــر معــرب يف الواقــع عــن إرادة ســيادة الشــعب مالــك الســلطة التأسيســية3، وإنــام يصــر معــربا عن 
إرادة أصحــاب النفــوذ أو الديكتاتوريــة الربملانيــة.4 ممــا يســتدعي البحــث عــن حلــول إلشــكالية االنحــراف 

الدســتوري.

 وال شــك أن ذلــك ال يتحقــق إال بالتمكــن الدســتوري لرقابــة فعالــة عــى دســتورية القوانــن تتوفــر هلــا 
كل ضامنــات االســتقال،5ومن ثــم فليســت مهمــة القضــاء الدســتوري التقليــل من ســيادة الســلطة التأسيســية 
"ســلطة التعديــل الدســتوري"، وإنــام للتحقــق مــن أهنــا كانــت تعمــل يف النطــاق الــذي ســمح بــه الدســتور.6

و اذا كان اإلشــكال ال يطــرح بخصــوص مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالفصــل يف مدى دســتورية 
التعديــل الدســتوري يف حالتــي النــص أو املنــع، فــان اإلشــكال يــربز عندمــا يســكت املؤســس الدســتوري فــا 

جييــز وال يمنــع مــن اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديــات الدســتورية.7

1 عبد العزيز حممد سلامن، نظم الرقابة عى دستورية القوانن، النرش مطبعة سعد السامك، ص 10.
2 عي السيد الباز، الرقابة عى دستورية القوانن، دار اجلامعات املرصية، اإلسكندرية، 1978، ص 92.
3 وجدي ثابت غربيال، محاية احلرية يف مواجهة التريع، دار النهضة العربية، 1989-1990، ص .13

4 عبد احلميد متويل، احلريات العامة - نظرات يف تطورها وضاناهتا ومستقبلها، منشأة املعارف، 1975، ص 93 هامش 1.
5 املرجع نفسه، ص 91.

6 أمحد فتحي رسور، احلاية الدستورية للحقوق واحلريات، ط 2، دار الرشوق، 2000، ص .158
7 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية«، مرجع سابق. 
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أواًل: الرقابة عى دستورية التعديل الدستورية بن الرفض والتأييد

ــتورية  ــات الدس ــايب إىل التعدي ــه الرق ــاء اختصاص ــد القض ــى م ــتوري ع ــه الدس ــض الفق ــرض بع  يع
اعتــامدا عــى وجــود اختــاف موضوعــي بــن القوانــن العاديــة التــي ختضــع لرقابــة القضــاء الدســتوري وبــن 
ــع  ــب وض ــام، إذ يتطل ــن كل منه ــراءات س ــث إج ــن حي ــام وم ــث موضوعه ــن حي ــتورية، م ــات الدس التعدي
ــلطة  ــث الس ــن حي ــدا، أو م ــة وتعقي ــر رصام ــراءات أكث ــة إج ــن العادي ــا للقوان ــتورية خاف ــات الدس التعدي
ــلطة  ــة إىل الس ــن العادي ــتورية دون القوان ــات الدس ــرار التعدي ــاص بإق ــود االختص ــا إذ يع ــة بإقراره املختص
ــاص  ــة االختص ــي صاحب ــية ه ــلطة التأسيس ــرون أن الس ــام ي ــا. ك ــب عليه ــي ال معق ــا الت ــية وحده التأسيس
األصيــل بمامرســة الســيادة ســواء مــن حيــث وضــع الدســتور أو تعديلــه، وهــو مــا يســوغ هلــا وضــع القيــد 
وكذلــك تعديلــه، األمــر الــذي حيــول دون الســامح لســلطة أخــرى أوجدهتــا، وهــي القضــاء الدســتوري أن 
تتــوىل الرقابــة عــى مــا تســنه مــن قواعــد دســتورية ملــا يف ذلــك مــن اعتــداء ســلطة مؤسســة تعــد فرعــا -وهــي 
ــل- ممــا يشــكل خطــرا عــى  القضــاء الدســتوري- عــى ســلطة تأسيســية تعــد أصــا -وهــي ســلطة التعدي
ــات  ــى التعدي ــة ع ــتوري بالرقاب ــاء الدس ــاص القض ــرار باختص ــرون أن اإلق ــام ي ــن القانوين1.ك ــرة األم فك
الدســتورية دون إفــراد تنظيــم قانــوين خــاص لذلــك ينبــئ بظهــور إشــكاليات إجرائيــة هامــة يتعــذر جتاوزهــا.2

ــوص  ــوارد يف النص ــات ال ــن أو الترشيع ــاح القوان ــك أن اصط ــه ذل ــردود علي ــه م ــاه أن ــذا االجت ــى ه ــظ ع  وياح
املنظمــة الختصــاص القضــاء الدســتوري جــاء عامــا ومطلقــا، والقاعــدة األصوليــة أن العــام يعمــل بــه عــى عمومــه مــا 
مل يــرد مــا خيصصــه، ومــن ثــم فإنــه ال يوجــد مــا يمنــع مــن األخــذ باملفهــوم الواســع ملعنــى تلــك القوانــن والترشيعــات 
بحيــث تنــرصف إىل القوانــن الصــادرة بالتعديــات الدســتورية، وذلــك بغــض النظــر عــن إجــراءات إقرارهــا أو مرتبتهــا 
أو نوعيــة املوضوعــات التــي تتناوهلــا، إذ أن ذلــك كلــه ال يغــر مــن انضوائهــا يف املعنــى العــام للقوانــن أو الترشيعــات.3

 وأمــا عــن ضوابــط ممارســة كل منهــام الختصاصاهتــام، فبالنســبة للســلطة التأسيســية األصليــة وظيفتهــا تربز 
ــد اإلطاحــة  ــدة أو عن ــة جدي ــة ميــاد دول ــة مــن أي قاعــدة دســتورية كــام يف حال ــة خالي عندمــا تكــون الدول
بالدســتور نتيجــة ثــورة، بينــام متــارس الســلطة التأسيســية املنشــأة وظيفتهــا بنــاء عــى نصــوص دســتورية قائمــة 
وتســتمد وجودهــا مــن الدســتور النافــذ، أمــا بالنســبة للعامــل الثــاين فــإن الســلطة التأسيســية األصليــة هــي 
ســلطة غــر مقيــدة وال مرشوطــة ألهنــا تقــوم بوظيفتهــا يف ظــل انتفــاء أي نصــوص دســتورية حتكمهــا، بينــام 
ــوص  ــط املنص ــا بالضواب ــة اختصاصه ــة يف ممارس ــدة ومرشوط ــلطة مقي ــي س ــأة فه ــية املنش ــلطة التأسيس الس

عليهــا يف الدســتور القائــم الــذي تســتمد منــه وجودهــا4.

1 رجب حممود طاجن، قيود تعديل الدستور، ط2، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2008، ص 268 وما بعدها.
2 املرجع نفسه، ص 270 وما بعدها. 

3 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
4 ثــروت بــدوي، القانــون الدســتوري، دار النهضــة العربيــة القاهــرة، 1971، ص 108 ومــا بعدهــا؛ حممــد كامــل ليلــة، القانــون الدســتوري، دار الفكــر 
العــريب، القاهــرة، 1971، ص 104 ومــا بعدهــا؛ رمــزي طــه الشــاعر، النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري، دار النهضة العربيــة، القاهــرة، ط1983/3، 
ــاب األول،  ــون الدســتوري، الكت ــون الدســتوري، 2004، ص 47 ومــا بعدهــا؛ فتحــي فكــري، القان ــر جــاد نصــار، القان ص 743 ومــا بعدهــا؛ جاب

2008-2009، ص 411 ومــا بعدهــا.
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 كــام أنــه ال يســلم بحجتهــم يف وحــدة الســلطة التأسيســية حيــث يذهــب غالبيــة الفقــه الدســتوري إىل ثنائيــة 
الســلطة التأسيســية وليس وحدهتــا حيــث يميــز بــن ســلطة تعديــل الدســتور وبــن ســلطة وضــع الدســتور 
ــلطة  ــا الس ــق عليه ــا األوىل فيطل ــة أم ــية األصلي ــلطة التأسيس ــا الس ــق عليه ــرة يطل ــذه األخ ــداره، فه أو إص
التأسيســية املنشــأة وهــي ســلطة مؤسســة شــأهنا شــأن الســلطات األخــرى الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة.1

ــاء  ــاص القض ــدم اختص ــا لع ــندا كافي ــاص س ــي خ ــام إجرائ ــاد نظ ــرورة إجي ــم ب ــض قوهل ــام ال ينه  ك
ــاء  ــاص القض ــات يف اختص ــك التعدي ــدراج تل ــتورية إذ أن ان ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــتوري بالرقاب الدس
الدســتوري ال يقتــي بالــرورة إفرادهــا بتنظيــم إجرائــي خــاص ويصــح رسيــان ذات القواعــد اإلجرائيــة 
املعمــول هبــا يف شــأن الرقابــة عــى دســتورية القوانــن الربملانيــة أو الترشيعــات العاديــة وذلــك لعــدم االختاف 

ــة. ــام يف الدرج ــة وإن ــات يف الطبيع ــن والترشيع ــذه القوان ــات وه ــك التعدي ــن تل ب

 وبنــاء عــى مــا ســبق، ذهــب املؤيــدون إىل تقريــر اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابــة عــى التعديــات 
الدســتورية ملــا يــرى يف ذلــك مــن فائــدة حمققــة تتمثــل يف التأكــد مــن التــزام ســلطة تعديــل الدســتور بالضوابط 
والقيــود املقــررة يف الدســتور لتعديــل بعــض نصوصــه.2 وإال فــام فائــدة وضــع ضوابــط وقيــود ملامرســة ســلطة 

التعديــل الختصاصهــا إذا كانــت خمالفــة هــذه الضوابــط والقيــود ال يقابلهــا جــزاء قانــوين3. 

ــة عــى دســتورية القوانــن ال متنعــه مــن مــد   فــام دام أن النصــوص املنظمــة للقضــاء الدســتوري يف الرقاب
اختصاصــه إىل الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية لــورود اصطــاح القوانــن اخلاضعــة لرقابتــه دون حتديــد 
هلــذه القوانــن أو ختصيصهــا بنــوع معــن منهــا ممــا يســوغ معــه انــدراج قوانــن التعديــات الدســتورية يف املعنى 
ــات  ــذه التعدي ــدار ه ــراءات إص ــيام وأن إج ــة ال س ــك الرقاب ــع لتل ــي ختض ــن الت ــاح القوان ــع الصط الواس
ــر  ــان؛ األم ــا للربمل ــا ترشيعي ــد عم ــا تع ــي مجيع ــة، فه ــن العادي ــن القوان ــراءات س ــن إج ــرا ع ــف كث ال ختتل
الــذي ال يوجــد معــه ثمــة مــا يمنــع مــن إخضاعهــا كلهــا إىل اختصــاص القضــاء الدســتوري للتحقــق مــن 

مرشوعيتهــا ومــدى احرامهــا للضوابــط والقيــود املنصــوص عليهــا يف الدســتور4.

 وعندئــذ ســتمثل الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية ضامنــة هامــة حلاميــة حقــوق املواطنــن وحرياهتــم 
األساســية للحــؤول دون التحايــل عــى املوانــع الدســتورية الناجتــة عن قــرارات وأحــكام القضاء الدســتوري5. 

وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ املرشوعيــة وفكــرة دولــة القانــون.6

1 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية"، مرجع سابق.
2 املرجع نفسه.

3 عبد احلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2006، ص 131 وما بعدها.
4 وليد حممد الشناوى، الرقابة القضائية عى التعديالت الدستورية، ص 24 وما بعدها.

 5عبد احلفيظ عي الشيمي، مرجع سابق، ص 134 وما بعدها. 
6 خليفة جهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديات الدستورية "، مرجع سابق.
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 ومــن ثــم ال يمكــن إنــكار إخضــاع التعديــات الدســتورية لرقابــة القضــاء الدســتوري بدعــوى تســاوي 
درجــة النصــوص الدســتورية، إذ ال يســتبعد وجــود تعــد عــى أحــد املبــادئ الدســتورية العليــا، أو تعــد عــى 
روح الدســتور املســتفادة مــن مجلــة موادهــا بقــراءة متكاملــة، ولتفــادي ذلــك جيــب اإلقــرار برقابــة القضــاء 

الدســتوري رقابــة ســابقة1. 

ثانًيا: األساس القانوين إلعال مدى دستورية التعديالت الدستورية

 تتأســس عمليــة الرقابــة عــى االنحــراف عــى أســاس التمييــز بــن الســلطة التأسيســية األصليــة )امُلنشــئة 
َســة ويمكــن  للدســتور( وبــن الســلطة التأسيســية املشــتقة.2ويطلق عليهــا اســم "الســلطة التأسيســية أو املَؤسِّ
تعريــف الســلطة التأسيســية بوجــه عــام بأهنــا: "هيئــة ذات صاحيــة دســتورية، متلــك صاحيــة وضــع دســتور 
أو تعديــل الدســتور النافــذ؛ األوىل تتــوىل مهمــة وضــع دســتور جديــد للدولــة، ويطلــق عليهــا اســم "الســلطة 
ــم، وتعــرف بـ"الســلطة التأسيســية املنشــأة أو  ــل الدســتور القائ ــة ختتــص بتعدي ــة"، والثاني التأسيســية األصلي
املشــتقة، ومــن ثــم ختتلــف ســلطة التعديــل الدســتوري عــن الســلطة التأسيســية،3 التــي تقــوم بوضــع الدســتور 
ــدم  ــه، ع ــم نتائج ــن أه ــد وم ــتور جدي ــع دس ــلطة وض ــل إىل س ــلطة التعدي ــب س ــا تنقل ــس بتعديله.4ف ولي
دســتورية مــا تقــوم بــه الثانيــة ) الســلطة التأسيســية املشــتقة ( مــن أعــامل، مــن شــأهنا انتهــاك احلــدود التــي 
ــدود  ــذه احل ــت ه ــواء كان ــتور، وس ــل الدس ــوص تعدي ــة( بخص ــية األصلي ــلطة التأسيس ــمتها األوىل )الس رس

حــدوًدا إجرائيــة أو حــدوًدا موضوعيــة5.

 فاألصليــة ســلطة تتمتــع باالســتقالية والســيادة املطلقــة بالنظــر إىل ســلطتها التقديريــة الواســعة يف وضــع 
املعــامر الدســتوري للنظــام الســيايس ككل6. وهــي ســلطة ال ختضــع يف ممارســتها ألي قاعــدة ســابقة الوجــود 
عــى هــذه املامرســة. بحيــث تضــع الدســتور ابتــداء ثــم تنحــل وال يعــود هلــا وجــود، ويعتــرب الدســتور نافــذا 
بمجــرد إقــراره مــن الســلطة التأسيســية وفــق أحــكام إنشــائها. وهــي ملــك للشــعب يــامرس بنفســه عــن طريق 
االســتفتاء الدســتوري أو عــن طريــق اختيــار مجعيــة تأسيســية7 نيابيــة أو منتخبــة لتقــوم بوضــع الدســتور نيابــة 
عــن الشــعب8، ومــع انتشــار أفــكار الديمقراطيــة الشــبه املبــارشة تــم اجلمــع بــن اجلمعية التأسيســية وأســلوب 

1 عبد احلفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، مرجع سابق، ص 239.
2 راجع أمحد فتحي رسور، منهج االصالح الدستوري، مطبعة جملس الشعب، 2006، ص 22 وما بعدها.

3 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز يف القانون الدستوري والنظم السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1999، ص 160.
4 يوسف حايش، املرجع السابق، ص 230؛ ونفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، هامش ص 36.

5 عيد أمحد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها يف حتديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 69.
6 حممد أتركن، الدستور والدستورانية .. من دساتر فصل السلط إىل دساتر صك احلقوق، ط1، الدار البيضاء، 2007، ص 55 وما بعدها. 

7 يقــوم الشــعب بانتخــاب ممثلــن عنــه يكونــون مجعيــة مهمتهــا تأســيس ووضــع دســتور، يعــرب عــن إرادة لشــعب ويكــون نافــذا بمجــرد املصادقــة عليــه 
مبــارشة، وعليــه فــإن عــى الســلطة التــي تريــد إرشاك الشــعب فعــا يف وضــع الدســتور ال ســيام يف الــدول املتخلفــة، أن تســبق عمليــة االســتفتاء بإســناد 
ــه  ــزو أكي، دروس يف الفق ــر ق ــارشة. أنظ ــتفتاء مب ــة االس ــوب طريق ــا لعي ــعب، جتنب ــل الش ــن قب ــة م ــية منتخب ــة تأسيس ــتور إىل مجعي ــع الدس ــة وض مهم

الدســتوري والنظــم السياســية، دراســة مقارنــة، دار اخللدونيــة، 2006، ص 188.
8 نفيسة بختي، التعديل الدستوري، رسالة سابقة، ص 38.
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االســتفتاء الشــعبي باعتبــاره أكثــر األســاليب ديمقراطيــة. ومثالــه: دســاتر الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومنــه 
دســتور 1776 الــذي جــاء يف ديباجتــه: "نحــن شــعب الواليــات املتحــدة نصــدر هــذا ونقــرره."1

ــوص  ــع النص ــة يف وض ــعة ومطلق ــة واس ــلطة تقديري ــع بس ــة" تتمت ــا "أصلي ــلطة بأهن ــذه الس ــف ه  وتوص
الدســتورية. ســواء يف أعقــاب قيــام الدولــة ذاهتــا أو يف حالــة تغيــر نظــام احلكــم يف دولــة قائمــة عــى إثــر ثــورة 
أو انقــاب، أو إثــر حتــول يف توجهــات النظــام الســيايس. ويطلــق عليهــا اســم )امُلنشــئة( للدســتور تســتطيع 
أن هتجــر نظــام احلكــم امللكــي وتتبنــى النظــام اجلمهــوري أو العكــس، كــام تســتطيع أن تتبنــى الصــورة التــي 
حتلــو هلــا مــن صــور الديمقراطيــة كنظــام للحكــم، وتســتطيع أن تســتبدل النظــام الربملــاين بالنظــام الرئــايس، أو 
العكــس، وبإمكاهنــا أن تأخــذ باأليديولوجيــة السياســية واالقتصاديــة التــي تــروق هلــا، فتتبنــى النظــام الليــربايل 
احلــر، وهتجــر سياســة التدخــل واحلاميــة، أي تأخــذ بالرأســاملية بــداًل مــن االشــراكية، أو العكــس؛ وباختصــار 

شــديد، فــإن هــذه الســلطة تتمتــع بحريــة مطلقــة يف اعتنــاق مــا تــراه مناســًبا ومائــاًم لظــروف الدولــة.2

 وأمــا الســلطة التأسيســية املنشــأة أو الفرعيــة فهــي ســلطة تنشــأ بموجــب أحــكام الدســتور متــارس مهمــة تعديــل 
الدســتور يف إطــار مــا رســمته هلــا الســلطة التأسيســية األصليــة بصاحيــات مقيــدة وســلطات حمــدودة، وذلــك ألهنــا 
تتقيــد يف عملهــا بالنطــاق الــذي حــدده هلــا الدســتور الــذي أنشــأها، وتلتــزم بــام رســمه هلــا مــن إجــراءات،3 وبالتــايل 
فهــي مقيــدة بالنصــوص الدســتورية القائمــة بالدولــة، واختصــاص هــذه الســلطة يكــون ضمــن إطــار حمــدد هلــا.4 

وليــس هلــا قيمــة بذاهتــا، إال بقــدر مــا تعــرب عــن اإلرادة املطلقــة للســلطة التأسيســية األصليــة.5

ــة  ــل الفرعي ــلطة التعدي ــن س ــة وب ــية األصلي ــلطة التأسيس ــن الس ــدرج ب ــود ت ــام وج ــون أم ــبق نك ــا س مم
ليســت ذات طبيعــة شــكلية أو إجرائيــة فقــط وانــام ذات طبيعــة وأســس موضوعيــة أيضــا، ممــا يســمح بإحداث 
متايــز كبــر بــن كــون الدســتور تعبــرا مبــارشا عــن صاحــب الســيادة، وبــن كونــه تعبــرا عــن ممثــي أصحــاب 
التعديــل، وهــم نــواب الربملــان أو رئيــس اجلمهوريــة باعتبارمهــا ســلطة تعديــل بموجــب أحــكام الدســتور. 
فالشــعب ال يكــون صاحــب ســيادة مطلقــة إال عندمــا يامرســها بنفســه أي عندمــا يبــارش اختصاصــه باعتبــاره 

ســلطة تأسيســية أصليــة وليــس ســلطة تأسيســية منشــأة6. 

ــية  ــلطة التأسيس ــامل الس ــن إع ــدرج ب ــام ت ــتوري قي ــه الدس ــرار الفق ــز إق ــذا التميي ــة هل ــم نتيج ــل أه ولع
األصليــة والفرعيــة، ألن ســلطة التعديــل ســلطة مفوضــة ومقيــدة ومعرفــة بواســطة ســلطة التأســيس، وهــو 

ــاء7. ــه والقض ــح يف الفق ــاه الراج االجت

ــة،  ــتوري، دار النهض ــون الدس ــدوي، القان ــروت ب ــرة، 2001، ص 101؛ ث ــة القاه ــتوري، دار النهض ــون الدس ــة للقان ــة العام ــرف، النظري ــة اجل 1 طعيم
ــدة، 2003، ص 13. ــة اجلدي ــتوري، دار اجلامع ــون الدس ــو، القان ــب احلل ــد راغ 1971، ص 55؛ ماج

2 مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز يف القانون الدستوري والنظم السياسية، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 1999، ص 16.
3 عيد أمحد الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها يف حتديد نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، ص 68 وما بعدها.

4 منذر الشاوي، القانون الدستوري، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1981، ص 271.
5 عبد الغني بسيوين، أسس التنظيم السيايس، »الدولة واحلكومة«، الدار اجلامعية، 1985، ص 123.

6 عبد احلفيظ عي الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 139، وص 141.
7 كامل أبو املجد، رقابة دستورية القوانن، ص 102؛ ثروت بدوي، املرجع السابق، ص 117؛ الشيمي، مرجع سابق، ص 143.
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ثالثا: موقف املؤسس الدستوري اجلزائري من دستورية التعديالت الدستورية

ــتوري  ــل الدس ــرشوع التعدي ــرب م ــس اعت ــري أن املؤس ــتوري اجلزائ ــه الدس ــكال يف الفق ــبب اإلش  وس
قانونــا، وهــذا طبقــا لنــص املــادة 209 مــن دســتور 2016:" يصبــح القانــون اّلــذي يتضّمــن مــرشوع الّتعديــل 
الّدســتورّي الغيــا، إذا رفضــه الّشــعب... " وكــذا نــص املــادة 210 يف حالــة عــدم املــرور عــى االســتفتاء:"إذا 
ارتــأى املجلــس الّدســتورّي أّن مــرشوع أّي تعديــل دسـتـــورّي... ، وعّلــل رأيــه، أمكــن رئيــس اجلمهورّيــة أن 
يصــدر القانــون اّلــذي يتضّمــن الّتعديــل الّدســتورّي مبــارشة دون أن َيعرضــه عــى االســتفتاء الّشــعبّي، متــى 

أحــرز ثاثــة أربــاع )4/3(  أصــوات أعضــاء غرفتــي الربملــان                    ".

 مما قد يوحي بأنه داخل يف مضمون بقية القوانن العضوية والعادية التي ختضع بموجب املادة 186 للرقابة 
عى دستورية القوانن:"... يفِصل املجلس الّدستورّي  برأي  يف  دستورية املعاهدات والقوانن والتنظيامت.  يبدي 
املجلس الّدستورّي، بعد أن خُيطِره رئيس اجلمهورّية، رأيه وجوبا يف دستورّية القوانن العضوّية بعد أن يصـادق 
عـــليهـا الربملان.  كام ختضع لنفس احلكم الذي قرره املادة 191:" إذا ارتأى املجلس الّدستورّي أّن نّصا ترشيعّيا 

أو تنظيمّيا غر دستورّي، يفقد هذا النّّص أثره،  ابتداء من يوم قرار املجلس."                                                                      

ــم  ــي يت ــراءات الت ــس اإلج ــامدة 208 بنف ــا لل ــم طبق ــتوري يت ــل الدس ــن للتعدي ــون املتضم ــام أن القان  عل
ــتورّي،  ــل الّدس ــادرة بالّتعدي ــّق املب ــة ح ــس اجلمهورّي ــي فنصت:  لرئي ــص ترشيع ــى أي ن ــا ع ــت هب التصوي
ــة بنفــس الّصيغــة حســب الــرّشوط نفســها  وبعــد أن يصــّوت عليــه املجلــس الّشــعبّي الوطنــّي وجملــس األّم
اّلتــي تطّبــق عــى نــّص ترشيعــّي.  يعــرض الّتعديــل عــى اســتفتاء الّشــعب خــال اخلمســن 50 يومــا املواليــة 

ــه الّشــعب.  "                                         ــادق علي ــذي ص ــتورّي اّل ــل الّدس ــة الّتعدي ــس اجلمهورّي ــدر رئي ــراره.  يص إلق

ــب  ــق بجوان ــتوري متعل ــس الدس ــل للمجل ــتعايض املعل ــاري االس ــرأي االستش ــظ أن ال ــى أن املاح  ع
ــن أن  ــق م ــيام التحق ــيايس، الس ــع الس ــا الطاب ــى عليه ــة، يطغ ــب اإلجرائي ــددة دون اجلوان ــة حم موضوعي
التعديــات الدســتورية ال متــس باملبــادئ العامــة التــي حتكــم املجتمــع، و كــذا أال يمــس بــأّي كيفّيــة الّتوازنــات 
األساســّية للّســلطات واملؤّسســات الّدســتورّية، "ممــا قــد يفيــد إقصــاء الرقابــة الشــكلية واإلجرائيــة للتعديــل 
ــرة  ــتبعاد فك ــول باس ــا نق ــل جيعلن ــتورية، ب ــة الدس ــامل الرقاب ــد إع ــة ملقاص ــد خمالف ــا يع ــو م ــتوري، وه الدس
دســتورية التعديــل الدســتوري أصــا مــن تفكــر املؤســس الدســتوري، وهــو النــص عــى وجــوب أخــذ رأي 
املجلــس املعلــل إال ذريعــة للتغــايض عــن اللجــوء إىل اســتفتاء الشــعب، وهــو مــا يدفــع إىل ضــم صوتنــا إىل 
صــوت املطالبــن بــرورة إدراج مــادة جديــدة يف الدســتور ختــص توســيع نطــاق رقابــة املجلــس الدســتوري 

ــتورية.1 ــات الدس إىل التعدي

 إن هــذا القانــون املتضمــن للتعديــل الدســتوري يصــدر وفقــا إلجــراءات خــاصة إضافــة إىل اإلجــراءات 

1 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 634.
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التــي يمــر هبــا أي نــص ترشيعــي، ال ســيام منهــا موافقــة الشــعب يف حالــة االســتفتاء، ممــا يعقــد مــن املشــكلة 
ألنــه يعتــرب قانــون أســايس. منهــا أن يصــدر بموافقــة ثاثــة أربــاع أعضــاء غرفتــي الربملــان يف حالة االســتعاضة 
عــن االســتفتاء بــرأي معلــل للمجلــس الدســتوري.1 وكأن املجلــس الدســتوري يف هــذه احلالــة يغطــي غيــاب 

موافقــة الشــعب كــون أن الرئيــس متخوفــا مــن رفــض الشــعب.2

ــتوري  ــس الدس ــة املجل ــع لرقاب ــادي خيض ــون الع ــه إذا كان القان ــي أن ــتوري يقت ــق الدس ــم إن املنط  ث
ــاب أوىل أن  ــن ب ــه م ــا، فإن ــة- إجباري ــة املطابق ــس -رقاب ــة املجل ــع لرقاب ــوي خيض ــون العض ــا، والقان اختياري
خيضــع القانــون املتضمــن مــرشوع التعديــل للرقابــة الدســتورية بحكــم اإلجــراءات اخلاصــة للمصادقــة عليــه 
وبحكــم قــوة االرتبــاط املوضوعــي بأحــكام الدســتور، فالقانــون العضــوي وإن كان مــن حيــث موضوعــه، 
ينظــم مســائل ذات طبيعــة دســتورية، إال أّن معاجلتــه هلــذه املســائل يــأيت يف مقــام التطبيــق لنصــوص الدســتور 
ــتند يف  ــل يس ــه" ب ــتقل بذات ــوين مس ــار قان ــى "معي ــوم ع ــو ال يق ــّم فه ــن ث ــا،3 وم ــة إليه ــام اإلضاف ال يف مق
وجــوده إىل معيــار قانــوين ســابق عليه)الدســتور(. وبذلــك يكــون القانــون العضــوي جمــرد "نــص تبعــي" دون 
الدســتوري" أمــا النــص الدســتوري فهــو النــص الــذي يقــوم عــى "معيــار قانــوين مســتقل بذاتــه" دون غــره 

مــن النصــوص األخــرى.4

 ويتأكــد هــذا االختيــار عــى اعتبــار عــدم نــص الدســتور اجلزائــري عــى صاحيــة الشــعب يف حــق املبــادرة 
بتعديــل الدســتور عــن طريــق االقــراح الشــعبي، رغــم أن ذلــك مــن أبجديــات الديمقراطيــة شــبه املبــارشة، 
ليــس فقــط يف مرحلــة املبــادرة، بــل حتــى يف مرحلــة املصادقــة؛ حيــث نــص الدســتور عــى إمكانيــة اســتغناء 
ــة  ــرز موافق ــري، وأح ــر جوه ــره غ ــل يف تقدي ــى كان التعدي ــعبي مت ــتفتاء الش ــن االس ــة ع ــس اجلمهوري رئي
الربملــان بغرفتــه بعــد أخــذ رأي معلــل للمجلــس الدســتوري5.وهو مــا يرجعــه د/بوكــرا إدريــس إىل ســياق 
ــب  ــعب صاح ــتبعاد الش ــتورية باس ــة الدس ــة املراجع ــى عملي ــه ع ــس وهيمنت ــوق الرئي ــات تف ــتمرارية وثب اس

الســلطة التأسيســية"6.

 بــل يمكنــه اللجــوء إىل االســتفتاء الدســتوري يف كل قضيــة مهمــة بالنســبة إىل الشــعب بــام يف ذلــك تعديــل 
ــل الدســتوري الــذي يكــون دون أخــذ  الدســتور، رغــم اعــراض بعــض الفقــه عــى عــدم دســتورية التعدي

1 رابحي أحسن، مبدأ تدرج املعاير القانونية يف النظام القانوين اجلزائري، 2006، ص 139.
2 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 633.

3 أمحد فتحي رسور، منهج اإلصالح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 39.
4 رابحــي أحســن، مبــدأ تــدرج املعايــر القانونيــة يف النظــام القانــوين اجلزائــري، ص 194؛ وعمــرو أمحــد حســبو، القوانــن األساســية املكملــة للدســتور 

)دراســة مقارنــة(، دار النهضــة القاهــرة، 2001، ص 173.
ــدويل  ــى ال ــغال امللتق ــن أش ــى ضم ــال ملق ــط-"، مق ــكلية فق ــة أم ش ــة ديمقراطي ــتوري - آلي ــل الدس ــعبي والتعدي ــتفتاء الش ــليمة، "االس ــرايت س 5 م
"التعديــات الدســتورية يف البلــدان العربيــة عــى ضــوء الرهانــات الدوليــة املتغــرة"، - حالــة اجلزائــر - يومــي 19/18 ديســمرب 2012، كليــة احلقــوق، 

جامعــة الشــلف، ص8.
6 بوكرا ادريس، "املراجعة الدستورية يف اجلزائر بن الثبات والتغير"، جملة إدارة، املجلد 8، العدد 1، 1998، ص 22.
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رأي ممثــي الشــعب قبــل عرضــه عــى االســتفتاء بالنظــر إىل أن حــق الرئيــس يف استشــارة الشــعب ليــس شــاما 
للتعديــل الدســتوري الــذي خصــص لــه الدســتور فصــا مســتقا1.

ــود  ــل للقي ــلطة التعدي ــرام س ــدى اح ــى م ــتوري ع ــس الدس ــة املجل ــليم برقاب ــارة أن التس ــر باإلش  وجدي
املوضوعيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 210، واملــادة 212هــي رقابــة ســابقة عــى مــرشوع التعديــل 
الدســتوري، والــذي ال يعــد قانونــا إال بعــد إصــداره مــن طــرف رئيــس اجلمهوريــة، ويف هــذه احلالــة يكــون 
قانونــا أساســيا نافــذا، أمــا قبلــه فــا يمكــن احلديــث عــن رقابــة مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية، ممــا 
يدعــو إىل االعتــامد عــى الرقابــة الاحقــة، وهــو مــا يمكــن معــه التســاؤل عــن مــدى إثــارة تطبيــق املــادة 188 
بخصــوص الدفــع بعــدم الدســتورية مــن طــرف أحــد املتقاضــن متــى كان احلكــم الترشيعــي املــراد تطبيقــه 
ــتوريته  ــل يف دس ــبق الفص ــس س ــن للمجل ــية، ومل يك ــات األساس ــوق واحلري ــد احلق ــط بأح ــزاع مرتب ــى الن ع
طبقــا للــامدة 8 مــن القانــون العضــوي 16/18 املتعلــق عــى أنــه: "يتــم إرســال الدفــع بعــدم الدســتورية، إذا 
تــم اســتيفاء الــرشوط اآلتيــة:2-أن يتوقــف عــى احلكــم الترشيعــي املعــرض عليــه مــآل النــزاع أو أن يشــكل 
أســاس املتابعــة، و - أالّ يكــون احلكــم الترشيعــي قــد ســبق الترصيــح بمطابقتــه للدســتور مــن طــرف املجلــس 

الدســتوري باســتثناء حــال تغــر الظــروف و-أن يتســم الوجــه املثــار باجلديــة".

 فالرقابــة الســابقة وإن كانــت حتقــق نوعــا مــن االســتقرار الدســتوري كوهنــا رقابــة وقائيــة إال أهنــا تبقــى 
رقابــة جمــردة تعجــز عــن كشــف عيــوب النص التــي ســتربز عــــند تطبيقــه، فضــا عــن انعــدام أي دور لألفراد 
يف ظلهــا ملامرســة حــق الطعــن بدســتورية التعديــات. هــذه األســباب وغرهــا تــربر األخــذ بالرقابــة الاحقــة 
بتمكــن املترريــن مــن اللجــوء إىل القضــاء الدســتوري لوقــف االنحــراف بالدســتور والتعســف يف اســتعامل 
ســلطة التعديــل ألغــراض مناقضــة لــروح الدســتور. وال شــك أن ذلــك ال يتحقــق إال بالتمكــن الدســتوري 
لرقابــة فعالــة عــى دســتورية القوانــن تتوافــر هلــا كل ضامنــات االســتقال،3 لراقــب املــرشع وتضعــه يف حدود 

ســلطته وحتــول دون اســتبداده.4

ــو  ــام ه ــتور ك ــة الدس ــة بحامي ــس اجلمهوري ــف رئي ــن تكلي ــوين، ال يمك ــق القان ــذا املنط ــع ه ــرا م  وس
ــون  ــا يك ــتور، ف ــن الدس ــتقة م ــلطة مش ــرد س ــه جم ــتور"، ألن ــي الدس ــه "حام ــتوريا بأن ــه دس ــوص علي منص
قــادرا عــى محايتــه، وكــذا اإلشــكال بالنســبة إىل تكليــف املجلــس الدســتوري بالســهر عــى محايــة الدســتور 

1 مرايت سليمة، "االستفتاء الشعبي والتعديل الدستوري - آلية ديمقراطية أم شكلية فقط-"، مرجع سابق، ص 11.
2 وهــي ذات الــرشوط التــي أقرهتــا املــادة 23 مــن القانــوين األســايس الفرنــي حيــث نــص عــى أنــه: "ال تتــم إحالــة للمســألة الدســتورية األوليــة إىل 

املجلــس الدســتوري الفرنــي إال بعــد تتثبــت مــن توافــر الــرشوط الثــاث اآلتيــة:
1 أن يكون النص الترشيعي املدفوع بعدم دستوريته مطبًقا عى النزاع املطروح عى املحكمة، أو يعد أساًسا للماحقة القضائية.

2 أال يكون هناك قضاء سابق للمجلس الدستوري متضمنًا أن النص املدفوع بعدم دستوريته مطابًقا للدستور، إال إذا تغرت الظروف.
3 أن يكون الدفع جدًيا."

3 عبد احلميد متويل، احلريات العامة - نظرات يف تطورها وضاناهتا ومستقبلها، ص 91.
4 عبد العزيز حممد ساملان، رقابة دستورية القوانن، مرجع سابق، ص .141
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مــن اعتــداء الســلطات عليــه عنــد خمالفــة أحكامــه، بــام فيهــا ســلطة رئيــس اجلمهوريــة، فكيــف حيميــه وهــو 
الــذي عــّن رئيــس هــذا املجلــس ليقــوم بحاميــة الدســتور، فاملنطــق الدســتوري يقــي أن الشــعب وحــده هــو 
حامــي الدســتور. ألن يف ظــل عــدم اســتقالية القضــاء ومــا يرتــب عليــه مــن خضــوع املحاكــم واملجالــس 
ــة تكــون غــر  ــة بحكــم امتاكهــا ســلطة التعيــن ألعضائهــا، فــان احلامي ــة الســلطة التنفيذي الدســتورية هليمن
كافيــة وغــر قــادرة عــى محايــة أحكامــه الســيام بالنســبة للدســاتر التــي جتيــز متريــر تعديــات دســتورية دون 
املــرور عــى االســتفتاء التعديــي، اكتفــاء بــرأي معلــل للمجلــس الدســتوري كــام يف الدســتور اجلزائــري طبقــا 
للــامدة 201:"  إذا ارتــأى املجلــس الّدســتورّي أّن مــرشوع أّي تعديــل دسـتـــورّي ال يمــّس البّتــة املبــادئ العاّمة 
اّلتــي حتكــم املجتمــع اجلزائــرّي، وحقوق اإلنـــسان والـمـواطـــن وحـــّرّياهتام، وال يمّس بــأّي كيفّيــة الّتوازنات 
ــون  ــة أن يصــدر القان ــه، أمكــن رئيــس اجلمهورّي ــل رأي ــلطات واملؤّسســات الّدســتورّية، وعّل األساســّية للّس
ــة  ــرز ثاث ــى أح ــعبّي، مت ــتفتاء الّش ــى االس ــه ع ــارشة دون أن َيعرض ــتورّي مب ــل الّدس ــن الّتعدي ــذي يتضّم ال

أربــاع )4/3(  أصــوات أعضــاء غرفتــي الربملــان."          

 وقــد ال حظنــا كيــف خلــص بيــان املجلــس الدســتوري اجلزائــري املتعلــق برأيــه املعلــل، إىل أن املــرشوع 
ــري، وحقــوق اإلنســان واملواطــن  ــي حتكــم املجتمــع اجلزائ ــادئ العامــة الت ــة املب الدســتوري: "ال يمــس البت
ــظ  ــتورية"، فياح ــات الدس ــلطات واملؤسس ــية للس ــات األساس ــة التوازن ــأي كيفي ــس ب ــام، وال يم وحرياهت
كيــف يمكــن التــذرع بــآراء املجلــس الدســتوري حامــي الدســتور لتجنــب توقعــات غــر مأمونــة مــن إجــراء 

االســتفتاء الدســتوري التعديــي.

ــن  ــادة 176 م ــكام امل ــا بأح ــتور عم ــه الدس ــايس رشط ــرشط أس ــتوري ك ــس الدس ــل املجل ــاء تعلي  وج
دســتور 1996 منــه بغــرض إبــداء رأي معلــل بشــأنه وحرص البيــان عــى توظيــف عبــارة مــرشوع القانــون 

ــتور".  ــل الدس ــن تعدي املتضم

المطلب الثاني: المعالجة القضائية لالنحراف الدستوري:

ــة والتــي تتضمــن مــن بــن عنارصهــا القواعــد   ال شــك أن أســاس القضــاء هــو احــرام قواعــد الرشعي
ــع  ــة املجتم ــدأ التدرج.1محاي ــا ملب ــى طبق ــون األدن ــل القان ــى وهيم ــون األع ــب القان ــو يغل ــتورية، فه الدس
واحلريــات واحلقــوق الفرديــة واجلامعيــة مــن أي اعتــداء عليهــا وتأسيســا عــى مبــدأ تــدرج القواعــد القانونيــة، 
ــتوريا،  ــة دس ــواد املحصن ــك امل ــتورية وتل ــوق الدس ــادئ ف ــك املب ــرام تل ــتور باح ــل الدس ــلطة تعدي ــزم س تلت
بحيــث يكــون البطــان هــو اجلــزاء املقــرر لــكل قانــون خمالــف هلــا. وعــى هــذا متتــاز القواعــد الدســتورية 
ــى  ــي أع ــية، وه ــلطة التأسيس ــتوري أي الس ــرشع الدس ــن امل ــدر ع ــا تص ــارات2 أهن ــيادة العتب ــمو والس بالس

1 بــن هنــي عبــد القــادر، القضــاء واإلصالحــات، النــدوة الوطنيــة الثانيــة للقضــاء، نــادي الصنوبــر أيــام: 25/24/23 فربايــر 1991 منشــورات الديــوان 
الوطنــي لألشــغال الربويــة 1993ص، 133 ومــا بعدهــا.

2 ســامي مجــال الديــن، تــدرج القواعــد القانونيــة ومبــادئ الريعــة اإلســالمية، ص 38؛ وخليــل جريــج، الرقابــة القضائيــة عــى أعــال التريــع، معهــد 
البحــوث والدراســات العربيــة، 1971، ص 90 ومــا بعدهــا.
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ــد  ــا أي القواع ــادر عنه ــع الص ــل الترشي ــا جيع ــو م ــرى، وه ــلطة أخ ــا س ــث ال تعلوه ــة بحي ــلطة يف الدول س
ــة. ــاتر املرن ــا للدس ــذا خاف ــمو، وه ــذا الس ــد ه ــتور يؤك ــود الدس ــام أن مج ــيدة، ك ــتورية س الدس

ومــع هــذا املنطــق الســليم ال نــكاد نلمــس وجــود نظريــة لانحــراف الدســتوري وهــو مــا يمكــن إرجاعــه 
إىل عــدم االتفــاق عــى وجــود نصــوص فــوق دســتورية متكاملــة حتــّدد جــزاءات إجرائيــة أو موضوعيــة توّقــع 
عنــد خمالفــة التعديــات الدســتورية للمبــادئ فــوق الدســتورية الوطنيــة والدولية.مــع أنــه يف الواقــع القضائــي 
ال نعــدم وجــود خمالفــة مســترة ظاهرهــا الصحــة وباطنهــا الفســاد، ومــن ثــم احتــاج األمــر إىل خــربة القضــاء 
ودرايتــه ليكشــف عــن حقيقتهــا، ويــرد األمــر فيهــا إىل نصابــه الدســتوري1كام ال يمكــن اإلقــرار كــام يزعــم 
ــودا  ــا قي ــاك فع ــإلدارة؛ ألن هن ــا ل ــة خاف ــيادة املطلق ــل بالس ــلطة التعدي ــع س ــة بتمت ــون للنظري املعارض
ــن  ــدة ولك ــبه مقي ــل ش ــى األق ــدة، أو ع ــا مقي ــيس جتاهه ــلطة التأس ــون س ــتور وتك ــا الدس ــة يضعه موضوعي
ليســت مطلقــة؛ فاخلــاف بــن الســلطة التقديريــة لــإلدارة والســلطة التقديريــة لســلطة التأســيس خــاف يف 
اجلوهــر، ال يف الدرجــة ممــا يتحتــم معــه إعــامل نظريــة االنحــراف الدســتوري واعتبارهــا مبحثــا مــن مباحــث 

القانــون الدســتوري بــا مغــاالة وال تطــرف.2

ولقــد حــاول بعــض الفقــه التأســيس لفكــرة الرقابــة املوضوعيــة زيــادة عــى الرقابــة الشــكلية عــى فكــرة 
أن الرقابــة ليســت عــى مصــدر التعديــل، بــل عــى مضمــون التعديــل3 الــذي قــد تعريــه عيــوب تتعلــق بعــدم 
ــن  ــن املمك ــل م ــتور، فه ــة للدس ــواد املعدل ــة يف امل ــا املكرس ــة وتطلعاهت ــن اإلرادة العام ــر ع ــق يف التعب التوفي

سياســيا وديمقراطيــا تســليط الرقابــة عــى ســلطة التأســيس الســيادية املتمثلــة يف إرادة الشــعب احلــرة. 4

 وال شــك أن يف ذلــك إقحــام للقضــاء يف اختــاذ قــرارات سياســية، يف ظــل ذاتيــة الطبيعــة املزدوجــة للقاعــدة 
ــة  ــد عملي الدســتورية كوهنــا توجــد بــن أحضــان الفكــر الســيايس وأحضــان الفكــر القانــوين، فالقــايض عن
ــفة  ــن الفلس ــة وب ــات املدخل ــن التعدي ــوازن ب ــه ي ــد نفس ــي جي ــص األص ــدل والن ــص املع ــن الن ــة ب املقارن

العامــة للدســتور.

أواًل: مظاهر الرقابة القضائية عى مدى دستورية التعديالت الدستورية 

ــا  ــس نص ــتور لي ــأّن الدس ــة ب ــن قناع ــاق م ــب االنط ــن األنس ــون م ــة يك ــة الرقابي ــذه الضامن ــر ه  لتقري
مقدًســا، ومــن ثــم تصــور امكانيــة ختلفــه عــن تطلعــات اإلرادة العامــة وتناقضــه مــع املبــادئ واألهــداف فــوق 
الدســتورية، ولذلــك ُوجــد مــن الفقــه الدســتوري مــن يطالــب بمحكمــة دســتورية دوليــة عليــا تتبناهــا األمــم 

1 عبد الغني حممد سلامن، رقابة دستورية القوانن، ط1، دار الفكر العريب، 1995، ص 103-102.
2 عدنان فاضل بارة، عيب االنحراف التريعي وتطبيقاته يف التريعات املالية واالقتصادية يف العراق، ص 88 وما بعدها.

3 وليد الشناوي، الرقابة القضائية عى التعديالت الدستورية، ص9؛ وعبد احلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 52. 
4 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 604.
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املتحــدة،1 تســهر عــى محايــة هــذه املبــادئ فــوق الدســتورية، وتكلــف بمراقبــة الدســاتر مــن حيــث احرامهــا 
ــم  ــد احلك ــاء قواع ــاء، وإرس ــتقالية القض ــان واس ــوق اإلنس ــة حق ــلطات، ومحاي ــن الس ــل ب ــادئ الفص ملب
ــرف  ــد الع ــى قواع ــي ع ــتوري دويل مبن ــاء دس ــود قض ــرورة وج ــه ب ــه رأي ــذا الفق ــبب ه ــد س ــد، وق الراش

ــون الدســتوري الــدويل.2 ــادئ القان الدســتوري الــدويل و مب

ــوق  ــادئ ف ــن املب ــتور ع ــو الدس ــرج واضع ــأن ال خي ــا ب ــتورية العلي ــم الدس ــذه القي ــاة ه ــم مراع ــا حيت مم
الدســتورية، التــي حتــدد هلــم حــدود تفويضهــم بحيــث تلزمهــم بــأن تتضمــن مســودة الدســتور مبــادئ معينــة 
ــا يف  ــق معه ــكام ال تتف ــال أح ــة إح ــة أغلبي ــوز ألي ــتور، وال جي ــن الدس ــتبعادها م ــة اس ــة أغلبي ــن ألي ال يمك
ذلــك الدســتور، ونظرنــا يف ذلــك لتجربــة جنــوب أفريقيــا، والتــي تــم تبنـّـي مبــادئ فــوق دســتورية تــم إلــزام 

ــة التأسيســية هبــا، عــن طريــق إخضــاع مســودة الدســتور ملراجعــة املحكمــة الدســتورية3. اجلمعي

وقــد أثــارت النصــوص الدســتورية املقيــدة للســلطة املختصــة باقــراح التعديــل الدســتوري ســجااًل بــن 
فقهــاء القانــون الدســتوري حــول مــدى قيمتهــا القانونيــة، وبعــد أن اتفقــوا عــى أن تقييــد هــذه الســلطة تقييــًدا 
كلًيــا مؤبــًدا بالنســبة لنصــوص الدســتور مجيعهــا ال قيمــة لــه4. ومــن الفقــه مــن يعتــرب حظــر التعديــل لبعــض 
ــرات  ــة التغ ــور ومواكب ــنة التط ــع س ــك م ــايف ذل ــق لتن ــتوريا5خمالفا للمنط ــا دس ــتورية انحراف ــكام الدس األح

واســتجابة للتطلعــات وحــق الاحــق يف تعديــل مــا ال يناســبه6.

فهــذه النصــوص تعــد يف بعــض األحيــان وســيلة مهمــة وفعالــة يف محايــة األفــكار واملبــادئ الديمقراطيــة 
املتضمنــة يف الدســتور، فــإذا عدلــت كان االرتــداد ســيئا عــى االســتقرار الســيايس واالجتامعــي للدولــة، ولكن 
تبقــى هــذه املســألة نســبية يف ظــل التطــورات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة التــي متــر هبــا الــدول، ممــا 
جيعــل النصــوص املقيــدة لســلطة االقــراح التعديــي متازمــة مــع مــدى اقتنــاع اجلامعــة السياســية بــرورة 
إجــراء التعديــل مــن عدمــه، لــذا يــرى الفقــه الدســتوري أن النصــوص املقيــدة لســلطة اقــراح التعديــل مــا 
هــي إال جمــرد أمــاين ورغبــات قــد تصطــدم مــع إرادة الشــعب التــي يريــد اإلفصــاح عنهــا وال تعــد متعارضــة 

وإرادة الشــعب يف األحــوال مجيعهــا.7

1 عبــد الفتــاح مــراد، "نظريــة االنعــدام والبطــان واالنحــراف الدســتوري- تســاؤالت وإجيابــات"، جريــدة األهــرام، العــدد الصــادر بتاريــخ: 22 فربايــر 
2012، وينظــر أيضــا موســوعته "رشح الدســتور املــرصي اجلديــد لســنة 2012".

2 انظر نقد وحتليل هذا الرأي رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عي ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 65.
3 عبد اهلل تركامين، "حمددات املبادئ فوق الدستورية،" جملة احلوار املتمدن، بتاريخ: 13/ 8 /2016. تاريخ الولوج: 2019/06/22، الرابط 

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=511447

4 رمزي طه الشاعر، املصدر السابق، ص 1046 وما بعدها.
5 رجب حممد السيد أمحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، ص 58.

6 فقيه أمحد، مبدأ املروعية ودوره يف محاية احلقوق واحلريات )رسالة دكتوراه(، جامعة أدرار، 2019/2018، ص 266.
7 نعامن أمحد اخلطيب، املصدر السابق، ص 74.
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ــى  ــروج ع ــادي اخل ــتورية لتف ــات الدس ــة التعدي ــد لرقاب ــن مؤي ــاء ب ــمت آراء الفقه ــد انقس ــبق فق ــا س مم
إرادة الســلطة التأسيســية األصليــة دون تقريــر جــزاء عــى خمالفتهــا، وبــن منكــر هلــا لعــدم وجــود فــارق بــن 
الســلطة التأسيســية األصليــة التــي تتــوىل وضــع الدســتور ابتــداء، والســلطة التأسيســية املشــتقة عنهــا، فكامهــا 
ــلطة  ــه الس ــام أوردت ــد ب ــتوري دون التقي ــل دس ــع أي تعدي ــة أن تض ــلطة الثاني ــن للس ــية، فيمك ــلطة تأسيس س

األوىل لتســاوهيام يف الوظيفــة التأسيســية.1

ــتورية  ــى دس ــة ع ــة الرقاب ــدى إمكاني ــول م ــي ح ــاف الفقه ــذا االخت ــتوري ه ــاء الدس ــاير القض ــد س  وق
ــة عــى مــدى  ــة تقــر بالرقاب ــات املتحــدة األمريكي ــا بالوالي التعديــات الدســتورية، فنجــد أن املحكمــة العلي
دســتورية التعديــات الدســتورية مــن حيــث الشــكل فقــط، كــام اجتــه القضــاء الدســتوري يف الــدول األوروبية 

إىل مراقبــة مــدى دســتورية تعديــل الدســتور إذا خالــف القواعــد فــوق الدســتورية.

 فمــن بــن تطبيقاهتــا لــدى املحكمــة الدســتورية اإليطاليــة مــا ذهبــت إليــه يف حكمهــا الشــهر يف القضيــة 
ــا  ــن عليه ــتور يتع ــل الدس ــلطة تعدي ــت أن س ــث أعلن ــخ 1988/12/29، حي ــادر بتاري ــم 1146 الص رق
ــا التــي تعلــو وهــي بصــدد مبــارشة اختصاصهــا وأن الدســتور اإليطــايل  ــادئ الدســتورية العلي ــد باملب أن تتقي
يتضمــن جمموعــة مــن املبــادئ العليــا ال يمكــن تعديلهــا أو إلغاؤهــا، بمثابــة قيــود مطلقــة عــى ســلطة تعديــل 
ــة  ــتطيع ممارس ــا تس ــرة بأهن ــن م ــر ِم ــاق أكث ــذا النط ــة يف ه ــتورية اإليطالي ــة الدس ــتور. ورددت املحكم الدس
رقابتهــا عــى دســتورية النصــوص الدســتورية، ووصفتهــا بأهنــا تنتمــي إىل جوهــر القيــم العليــا التــي يرتكــز 

عليهــا الدســتور.2

كــام قضــت املحكمــة الدســتورية األملانيــة بــأن ســلطة تعديــل الدســتور هــي ســلطة فرعيــة ِمــن الســلطة 
التأسيســية األصليــة، فتتقيــد بالنصــوص اإلجرائيــة اجلوهريــة التــي نــص عليهــا الدســتور، وأهنــا مســئولة عــن 
ــر عــدم صحــة بعــض التعديــات  ــه يف إمكاهنــا التدخــل لتقري ــة احــرام هــذه النصــوص، وأكــدت أن مراقب

الدســتورية، ووصفتهــا املحكمــة الدســتورية األملانيــة يف عــام 1993 بأهنــا نــواة النظــام الدســتوري.3

 كــام وصفــت املحكمــة الدســتورية العليــا النمســاوية يف حكــم هلــا عــام 1952 القواعــد فــوق الدســتورية 
بأهنــا مبــادئ حاكمــة للدســتور،4وهو ذات مــا أشــارت املحكمــة الدســتورية العليــا املرصيــة إليــه مــن خــال 

فكــرة القواعــد فــوق الدســتورية الضمنيــة.5

1 عبــد احلفيــظ الشــيمي، نحــو رقابــة التعديــالت الدســتورية، ص 165؛ وأمحــد فتحــي ســـــــرور، منهــج اإلصــالح الدســتوري، مرجع ســابق، ص 87 
ومــا بعدهــا؛ وعبــد أمحــد الغفلــول، فكــرة النظــام العــام الدســتوري وأثرهــا يف حتديــد نطــاق الدعــوى الدســتورية، مرجــع ســابق، ص 154 ومــا بعدهــا.

2 انظر تفصيل بعض تطبيقات املحكمة الدستورية االيطالية عند عبداحلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 177 وما يليها.
3 انظر تفصيل بعض تطبيقات املحكمة الدستورية االملانية عبداحلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 198.

4 انظر تفصيل بعض تطبيقات املحكمة الدستورية النمسازية عبداحلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 192.
5 احلكم الصادر بتاريخ 17 يونيو 2000 يف القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية. 
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كــام نصــت املــادة 112 مــن الدســتور النروجيــي عــى أن التعديــات الدســتورية ال جيــوز أن تطــرأ إال عــى 
النصــوص التــي ال تؤثــر يف روح الدســتور.1

ويف املقابــل قــرر املجلــس الدســتوري الفرنــي عــدم اختصاصــه بنظــر دســتورية تعديــل الدســتور الــذي 
ــلطته يف  ــى أن س ــراره ع ــس ق ــس املجل ــد أس ــتور. وق ــن الدس ــامدة 11 م ــًا لل ــتفتاء طبق ــطة االس ــم بواس يت
الرقابــة تقتــرص عــى مرشوعــات القوانــن التــي يقرهــا الربملــان، وال عاقــة لــه بدســتورية أي تعديــل مصــدره 
ــا  ــون صوري ــا يك ــا م ــه غالب ــتوري أن ــتفتاء الدس ــة لاس ــع التارخيي ــفت الوقائ ــد كش ــعبي، ولق ــتفتاء الش االس
خاصــة يف الــدول الناميــة كمظهــر ديكــوري للديمقراطيــة نتيجتــه معلومــة لصالــح النظــام االســتبدادي، ممــا 

جيعــل الكلمــة احلقيقيــة يف وضــع الدســتور للجمعيــة التأسيســة مــن الناحيــة الواقعيــة.2

 ومل هيتــم الفقــه الدســتوري املقــارن بمســألة مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديات 
ــم 2003/469  ــي رق ــتوري الفرن ــس الدس ــرار املجل ــدور ق ــبة ص ــث إال بمناس ــة يف البح ــتورية أمهي الدس
ــان  ــره الربمل ــذي أق ــتوري ال ــل الدس ــى التعدي ــة ع ــه بالرقاب ــدم اختصاص ــايض بع ــخ 2003/3/26 الق بتاري
ــام  ــيع نظ ــى توس ــب ع ــه ينص ــذي كان موضوع ــيه يف 2003.3/3/17وال ــر بمجلس ــة مؤمت ــي هبيئ الفرن
الامركزيــة يف الدولــة وهــو مــا بــدا للبعــض خمالفــا لنــص املــادة 5/89 مــن الدســتور الفرنــي التــي حتظــر 

ــة4. ــوري للحكوم ــع اجلمه ــاس بالطاب املس

 وقــد اعتمــد املجلــس الدســتوري يف إعــان عــدم اختصاصــه بنظــر هــذا التعديــل الدســتوري عــى مــا 
ــات  ــى التعدي ــة ع ــاص بالرقاب ــه االختص ــا مل ختول ــتور الفرني5.باعتباره ــن الدس ــادة 61 م ــه امل ــت علي نص
الدســتورية ســواء أكانــت تلــك التعديــات قــد صــدرت عــن طريــق الربملــان بمجلســيه أم بطريــق االســتفتاء 
مــن قبــل الشــعب، علــام أنــه ســبق للمجلــس الدســتوري الفرنــي أن قــرر عــدم اختصاصــه بالرقابــة عــى 
ــراره  ــب ق ــك بموج ــيادة وذل ــب الس ــعب صاح ــن الش ــارشة م ــادرة مب ــا ص ــتفتائية باعتباره ــن االس القوان
الصــادر برقــم 62/20 يف تاريــخ 1962/11/6، ومــن ثــم فإنــه يمتنــع عليــه مــن بــاب أوىل مــد اختصاصــه 
إىل الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية التــي جتــرى عــن طريــق االســتفتاء لــذات احلكمــة.6 كــام قــد جــدد 

1 خليفــة ســامل جهمــي، "مــدى اختصــاص القضــاء الدســتوري بالرقابــة عــى دســتورية التعديــات"، تعليــق عــى حكــم املحكــام العليا-ليبيــا، الصــادر 
بتاريــخ: 2013/02/26، بخصــوص الطعــن الدســتوري رقــم: قضيــة: 59/29، تاريــخ الولــوج: 2019/04/11 عــى الرابــط:

https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16/

2 رجب حممد السيد امحد، االنحراف الدستوري وأثره عى ممارسة احلقوق واحلريات العامة، دراسة تطبيقية، ص 787.
3 J. O., 29 mars 2003, p. 5570.

4 تنص الفقرة اخلامسة من املادة 89 من الدستور الفرني الصادر بتاريخ 1958/10/4 عى أنه "ال جيوز تعديل الطابع اجلمهوري للحكومة".
ــن  ــرض القوان ــب ع ــه: "جي ــى أن ــا ع ــتوري بنصه ــس الدس ــات املجل ــه اختصاص ــنة 1958 وتعديات ــي لس ــتور الفرن ــن الدس ــادة 61 م ــددت امل 5 ح
األساســية قبــل إصدارهــا، واقراحــات القوانــن املنصــوص عليهــا يف املــادة 11 قبــل عرضهــا عــى االســتفتاء، والنظــام األســايس ملجلــي الربملــان قبــل 

تطبيقهــام، وذلــك عــى املجلــس الدســتوري الــذي يفصــل يف مــدى مطابقتهــا للدســتور".
6 خليفــة جهمــي، مــدى اختصاص القضــاء الدســتوري بالرقابة عــى التعديات الدســتورية مقــال منشــور: 16 أكتوبــر 2016، الولــوج:2019/04/11 

الرابط:
https://khalifasalem.wordpress.com/2016/10/16/
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ــم  ــادر برق ــراره الص ــتورية يف ق ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــه بالرقاب ــدم اختصاص ــى ع ــده ع ــس تأكي املجل
ــة  ــي املنظم ــتور الفرن ــن الدس ــة م ــادة الثالث ــل امل ــق بتعدي ــخ 2005/5/19 واملتعل 2005/515 يف تاري
لاســتفتاء عــى معاهــدة االحتــاد األورويب-ماســرخت1.- لكــن هــل َيملــك الفــرد - عمليًّــا - حــق مراجعــة 
القضــاء، واملطالبــة بتطبيــق حكــم معــن ملصلحتــه، نــص عليــه مبــدأ فــوق دســتوري وجتاهلتــه ســلطة وضــع 
ــا  ًه ــون موجِّ ــح ألن تك ــتورية تصُل ــوق الدس ــادئ ف ــك ألن املب ــن ذل ــع ال يمك ــه؟ يف الواق ــتور أو تعديل الدس

ــح لاحتجــاج هبــا أمــام املحاكــم. للمــرّشع، لكــن ال تصُل

ثانًيا: حدود اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة عى التعديالت الدستورية

ــتور  ــل الدس ــلطة تعدي ــرام س ــدى اح ــن م ــد م ــى التأك ــتورية ع ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــوم الرقاب  تق
ــوق  ــادئ الف ــا للمب ــدى احرامه ــن م ــا ع ــتورية فض ــة الدس ــا يف الوثيق ــوص عليه ــود املنص ــط والقي للضواب
ــة الدســتورية رقابتهــا عــى  الدســتورية وكــذا الــروح العامــة للدســتور، ومــن ثــم يقتــي بســط نظــم الرقاب

ــا2.  ــة مع ــكلية واملوضوعي ــا الش ــى جوانبه ــل ع ــن يف األص القوان

وعــى الرغــم مــن اتفــاق الفقــه والقضــاء عــى رقابــة التعديــات الدســتورية شــأهنا يف ذلــك شــأن القوانــن 
والترشيعــات العاديــة، إال أن الــرأي قــد تفــرق بــه حــول النطــاق الــذي يمكــن أن تتســع لــه هــذه الرقابــة مــن 
ــا  ــتورية جلوانبه ــات الدس ــى التعدي ــة ع ــرصاف الرقاب ــاه ان ــرى اجت ــتورية3، ف ــة الدس ــث موضــوع الرقاب حي
ــق  ــم إجــراؤه عــى نحــو يتســق ويتطاب ــل الدســتوري قــد ت ــق التحقــق ممــا إذا كان التعدي الشــكلية عــن طري
ــراره أم  ــة إلق ــة موصوف ــل اشــراط أغلبي ــود الشــكلية املنصــوص عليهــا يف الدســتور مث ــط والقي مــع الضواب
ــل الدســتور بوصفهــا ســلطة  ــب الشــكلية تســتهدف التأكــد مــن أن ســلطة تعدي ــة عــى اجلوان ال؛ ألن الرقاب
ــط املقــررة يف القواعــد الدســتورية.  ــود والضواب ــد مارســت اختصاصهــا يف إطــار القي مفوضــة ومرشوطــة ق
ويشــبه البعــض منهــم هــذا النــوع مــن الرقابــة الشــكلية كــام لــو أهنــا رقابــة لتصحيــح اخلطــأ املــادي الــذي 

وقــع فيــه املــرشع الدســتوري4.

 ويعــاب عــى هــذا االجتــاه متييــزه للرقابــة عــى النواحــي الشــكلية دون املوضوعية5.بأنــه متييــز غــر منطقــي 
ــزاء  ــاء اجل ــؤداه انتف ــتوري م ــاء الدس ــة القض ــن رقاب ــتور م ــل الدس ــة لتعدي ــود املوضوعي ــراج القي ألن إخ
ــة عــى التعديــات  ــودا موضوعي ــود،6إذ كيــف يفــرض الدســتور قي ــل لتلــك القي عــى خمالفــة ســلطة التعدي

1 J. O., 21 mai 2005, p. 8849.

 2رجب طاجن، مرجع سابق ص 49 وما بعدها. 
3 انظر تفضيل ذلك د/عبد احلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديالت الدستورية، ص 152 وما بعدها.

4 عبد احلفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 147 وما بعدها.
 5تفصيل ذلك عبد احلفيظ الشيمي ، مرجع سابق، ص 152 وما بعدها.

6 وليد الشناوي، مرجع سابق، ص 59 وما بعدها.
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الدســتورية مــن ناحيــة، ثــم ينــص رصاحــة مــن ناحيــة أخــرى عــى حظــر بســط القضــاء الدســتوري رقابتــه 
عــى موضــوع التعديــات الدســتورية 1.

ويف املقابــل ذهــب فريــق إىل االعــراف بالرقابــة املوضوعيــة عــى التعديــات الدســتورية يف حدهــا األدنــى 
ــكل  ــا تش ــار أهن ــى اعتب ــل، ع ــود التعدي ــاوزة قي ــل جم ــلطة التعدي ــن لس ــه ال يمك ــى أن ــامدا ع ــب، اعت فحس
تدرجــا ضمنيــا بحكــم تضمنهــا نصوصــا دســتورية خاصــة، فــا يكفــي أن تتقيــد ســلطة التعديــل باألســاليب 
الشــكلية يف إعــداد القانــون املتضمــن للتعديــل الدســتوري والتصويــت عليــه، بــل جيــب أن تتقيــد فــوق ذلــك 
ــة  ــق املصلح ــتهداف حتقي ــال اس ــن خ ــدل م ــص املع ــول الن ــدور ح ــب أن ت ــي جي ــات الت ــداف والغاي باأله
ــز بــن كــون أن  ــة الضّيقــة. فضــا عــن رضورة التميي ــول احلزبي ــدا عــن األهــواء السياســية، واملي العامــة بعي
للشــعب ســلطة تأسيســية مطلقــة ذات ســيادة فــوق الدســتور عنــد وضــع دســتور جديــد، ولــه ســلطة مقيــدة 
ــة، كوهنــا يف هــذه احلــال  ــة القانوني ــدأ الدول عندمــا يتــرصف يف داخــل الدســتور ويف حــدود إطــاره طبقــا ملب
ســلطة مرشوطــة ومضبوطــة بالضوابــط الشــكلية واملوضوعيــة التــي وضعتهــا ســلطة التأســيس األصليــة.2. 
وياحــظ أن القــايض الدســتوري باالســتناد إىل "الكتلــة الدســتورية"3 يقــوم بــدور اجيــايب يف محايــة الدســتور 
مــن االنحــراف ممــا جعــل بعــض الفقــه يطلــق عليــه وصــف "مــرّشع دســتوري مشــارك" أو "مــرّشع دســتوري 
ثانــوي".4 ويمكــن يف هــذا الصــدد االستشــهاد باملجلــس الدســتوري الفرنــي، عنــد تقريــره إضفــاء القيمــة 
ــام  ــن لع ــوق واملواط ــان احلق ــتور 1946 وإع ــة دس ــام 1958 ومقدم ــتور لع ــة الدس ــى مقدم ــتورية ع الدس
1789. وقــد أضــاف التعديــل الدســتوري لعــام 2008 ضمــن مقدمــة الدســتور ميثــاق البيئــة لعــام 5.2004 

ــد  ــن م ــة ع ــا املرصي ــتورية العلي ــة الدس ــاع املحكم ــه امتن ــد الفق ــرصي ينتق ــتوري امل ــاء الدس  ويف القض
اختصاصهــا الرقــايب إىل التعديــات الدســتورية بدعــوى انــه جتــاوز حــدود واليتهــا.6 إال أن االســتقراء جلملــة 
اجتهاداهتــا الدســتورية ياحــظ أهنــا اقربــت مــن ممارســة هــذا االختصــاص حينــام بــارشت رقابتها الدســتورية 

1 عبداحلفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديات الدستورية، ص 154.
2 عبد احلفيظ الشيمي، مرجع سابق، ص 162.

3 يقصــد بالكتلــة الدســتورية )Bloc constitutionnel(: "جمموعــة املبــادئ والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية، التــي مــن الواجــب أن حُتــرم وُتفــرض 
ــة ". وقــد ظهــر هــذا االصطــاح  ــة واإلداري ــام فيهــا القضائي ــة، وبصــورة أشــمل عــى كل الســلطات ب ــة والتنفيذي أحكامهــا عــى الســلطتن الترشيعي
يف الفقــه الدســتوري الفرنــي يف بدايــة الســبعينيات، للتعبــر عــى تلــك املجموعــة مــن النصــوص )املتعلقــة أساًســا باحلقــوق واحلريــات( املوجــودة 
خــارج الوثيقــة الدســتورية والتــي أضفــى عليهــا املجلــس الدســتوري الطابــع الدســتوري، انطاًقــا مــن ديباجــة الدســتور التــي أشــارت إليهــا باعتبارها 
 "J.L. Seurin"و "Claude Emeri" مبــادئ وقيــم يتمســك هبــا الشــعب الفرنــي. وُيشــر البعــض إىل أّن أول اســتعامل هلــذه العبــارة كان عــى يــد كل مــن
بمناســبة تعليقهــام عــى قــرار املجلــس الدســتوري رقــم 37-69 الصــادر يف 20/11/1969 املتعلــق بنظــام اجلمعيــة الوطنيــة، يف حــن يذهــب الفقيــه 

"G.Drago" إىل أّن أول مــن اســتعمل العبــارة هــو العميــد "Favoreu". أنظــر يوســف حــايش، يف النظريــة الدســتورية، مرجــع ســابق، ص 319.

4 حممد فوزي نوجيي، التفسر املنشئ للقايض الدستوري )دراسة مقارنة(، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 49.
ــام يتكــون  5 وعــى هــذا األســاس ذهــب بعــض الفقــه إىل القــول أن دســتور 1958 أصبــح -بعــد هــذا القــرار-ال يتكــون مــن 92 مــادة فحســب، وإن
مــن 135 مــادة، وهــي: 92 مــادة ثابتــة بمتــن الدســتور، 17 مــادة ثابتــة بإعــان 1789، 19 مــادة ثابتــة بمقدمــة دســتور 1946 )اخلاصــة باحلقــوق 
االقتصاديــة واالجتامعيــة(، وأخــرا 7 مبــادئ أساســية معــرف هبــا بواســطة قوانــن اجلمهوريــة، وعليــه فــإن الدســتور الفرنــي يتشــكل مــن أربعــة 

أجــزاء ال مــن جــزء واحــد. 
6 عبد احلميد الشيمي، املرجع السابق، ص 75.
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عــى القوانــن االســتفتائية وكذلــك القوانــن األساســية أو مــا يطلــق عليــه املــرشع املــرصي القوانــن املكملــة 
للدســتور1.

ــوب  ــد يش ــا ق ــح م ــعبية ال تصح ــة الش ــخ 1986/6/21 "إن املوافق ــادر بتاري ــا الص ــررت يف حكمه  إذ ق
ــة لتلــك املبــادئ مــن عيــب خمالفــة الدســتور، وإنــام تظــل تلــك النصــوص عــى  ــة املقنن النصــوص الترشيعي
طبيعتهــا كعمــل ترشيعــي أدنــى مــن الدســتور فتتقيــد بأحكامــه وختضــع بالتــايل ملــا تتــواله هــذه املحكمــة مــن 
رقابــة دســتورية "يف حــن خيالــف الدكتــور ســليامن الطــاموى فــرى أن االســتفتاء جيعــل القوانــن االســتفتائية 
يف مرتبــة الدســتور....فإذا كان القانــون الــذي أقــره الشــعب باالســتفتاء خمالفــا للدســتور فــإن الدســتور يعتــرب 
قــد ُعــدل بمقتــى هــذا القانــون ممــا يرفــع القانــون الــذي متــت املوافقــة عليــه باالســتفتاء إىل مرتبــة القانــون 

الدســتوري. 2.

ــتورية  ــدى دس ــى م ــتورية ع ــة الدس ــة الرقاب ــدى مرشوعي ــبة مل ــام بالنس ــكال قائ ــى اإلش ــر يبق  ويف اجلزائ
التعديــات الدســتورية ســواء منهــا مــا كان بموجــب اســتفتاء تعديــي أو عــن طريــق مصادقــة الربملــان بغرفتيه، 
ــا بغيــاب وجــود نــص مانــع أو  ورأي معلــل للمجلــس الدســتوري. وهــو اإلشــكال الــذي يتعمــق إذا علمن
جميــز ملثــل هــذه الرقابــة يف الدســتور اجلزائــري، ممــا يقتــي الترصيــح بعــدم امكانيــة خضوعهــا لرقابــة املجلس 
الدســتوري التزامــا باحلــدود التــي حددهــا لــه الدســتور دون امتــاك حــق توســيعها إىل جمــاالت أخــرى. مثلــه 
مثــل املجلــس الدســتوري الفرنــي الــذي رصح يف العديــد مــن املناســبات بعــدم اختصاصــه برقابــة دســتورية 

التعديــات الدســتورية، ألن اختصاصاتــه حمــددة دســتوريا بموجــب املــادة 61 بطريقــة حرصيــة صارمــة. 3

 ذلــك أن انعــدام الرقابــة عــى أعــامل ســلطة التأســيس مرجعــه أنــه عمــل مــن أعــامل الســيادة متــى جلــأ 
رئيــس اجلمهوريــة لاســتفتاء الشــعبي، ويــدل بمفهــوم املخالفــة أن التعديــل اذا كان يمــس املبــادئ األساســية، 

أو بالتوازنــات األساســية، وباحلريــات العموميــة، فيجــب ان يعــرض حتــام عــى االســتفتاء.4

ــاز  ــة امتي ــو بمثاب ــر، وه ــلطة التفس ــتوري س ــس الدس ــاك املجل ــو امت ــك ه ــه يف ذل ــظ أن أساس  وياح
خــاص بــه فقــط، فاملجلــس باعتبــاره حاميــا للدســتور يــدرك أن تفســر الدســتور البــد وأن يكــون منســجام 

ــه. 5 ــس بروح ــتور، وال يم ــي الدس ــع إرادة واضع م

ــة أي إىل القوانــن  ــي تتصــل بنظــام احلكــم يف الدول ــة للدســتور ينــرصف فحســب إىل القوانــن الت ــأن مفهــوم القوانــن املكمل ــرى رمــزي الشــاعر ب 1 ي
ــة، ص 340. ــة دســتورية القوانــن -دراســة مقارن األساســية كــام عرفهــا املــرشع والفقــه الدســتوري الفرنــي، رمــزي الشــاعر، رقاب

2 الطاموي، السلطات الثالث يف الدساتر العربية املعارصة، ط3، دار الفكر العريب، القاهرة، 1986، ص65 وما بعدها.
3 نفيسة بختي، التعديل الدستوري يف البلدان العربية بن العوائق واحللول، ص 629 وما بعدها.

4 قــزالن ســليمة، "املجلــس الدســتوري رشيــك بتعديــل الدســتور، دراســة حتليليــة للــامدة 176 مــن دســتور 1996"، املجلــة اجلزائريــة للعلــوم القانونيــة 
واالقتصاديــة والسياســية، جامعــة اجلزائــر، ص 55 ومــا بعدهــا.

5 قزالن سليمة، "املجلس الدستوري رشيك بتعديل الدستور، دراسة حتليلية للامدة 176 من دستور 1996"، ص 56.
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خاتمة

 اذا كان االصــل أن الظاهــرة الدســتورية تعبــر عــن وجــدان الشــعوب يف صياغــة هويتهــا وبلــورة نمــط 
حياهتــا، فــإن الدســاتر جيــب أن تكــون ترمجــة حقيقيــة لنضــال تلــك الشــعوب ورغبهــا امللحــة يف اســتكامل 
ــة  ــم احلري ــوده قي ــع تس ــل جمتم ــش يف ظ ــا يف العي ــا وطموحاهت ــق تطلعاهت ــيادهتا وحتقي ــة س ــا وممارس حريته
والعــدل، واملســاواة والتنميــة نحــو مســتقبل أمثــل، بحيــث تكــون الدســاتر ترمجــة إلرادة الشــعوب وليــس 
ــاد  ــعوب يف إجي ــة الش ــورة وثقاف ــم ص ــتورية وترج ــات الدس ــس التعدي ــب أن تعك ــه جي ــكام، وعلي إرادة احل
أفضــل الدســاتر الديمقراطيــة التــي جتســد اإلرادة الشــعبية باعتبارهــا الــروح العامــة التــي تــري يف الدســاتر. 

 وقــد خلصــت الدراســة أنــه مهــام حاولنــا جعــل الدســتور الديمقراطــي أكثــر مصداقيــة يف التعبــر عــن 
اإلرادة العامــة، فانــه يبقــى عرضــة لاعتــداء عليــه تعطيــا وتأويــا، بــام متلكــه ســلطة التعديــل مــن ســلطة 
تقديريــة واســعة يف تعديلــه بــام يتناســب تطلعــات الشــعوب، ولــن يســلم أي دســتور مــن االنحــراف بــه عــن 
أهدافــه ومقاصــده إال اذا اعتمدنــا تفســرا يتناســب ومبــدأ روح الدســتور، بحيــث يكــون هــذا املبــدأ جــزءا ال 
يتجــزأ مــن ديباجــة أي دســتور، ألنــه ال يمكــن تصــور وجــود تناقــض بــن أحــكام الدســتور ومقاصــده وبــن 

اإلرادة العامــة للشــعب، وإال كنــا أمــام انحــراف بالدســتور عــن إرادة مــن ُوضــع ملصلحتهــم العامــة. 

 كــام كشــفت الدراســة أن مظاهــر االنحــراف الدســتوري يف دســاترنا العربيــة كثــرة ومتعــددة، وأهنــا تتســم 
باخلفــاء والدقــة، ال يكشــف عنهــا إال التطبيــق عــى مــر الزمــان مــن ارتــدادات خمالفــة ملقصــود اإلرادة العامــة 
وتطلعاهتــا. وهــو مــا يتطلــب مراعــاة مــا سيســفر عنــه التطبيــق الدســتوري مــن أزمــات سياســية، ممــا يدفــع 
الباحثــن إىل وجــوب البحــث عــن معايــر كشــف صــور االنحــراف قبــل وقــوع االزمــة عــن طريــق تفعيــل 
الرقابــة الدســتورية الســابقة عــى مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية، انطاقــا مــن معيــار خمالفــة الــروح 
العامــة للدســتور، ومعيــار خمالفــة للمبــادئ فــوق الدســتورية، وكــذا معيــار خمالفــة ســلطة التعديل الدســتوري 

للقيــود الشــكلية واملوضوعيــة، وهــو املعيــار الــذي ريس عليــه االجتهــاد القضائــي الدســتوري املعــارص. 

 وقــد اســتنتجت الدراســة أنــه مــن أجــل حتديــد معيــار حاســم توصلــت الدراســة إىل تبنــي معيــار مــدى 
وجــود تناقــض بــن اإلرادة التأسيســية الشــعبية واإلرادة الدســتورية املعــربة عنهــا، فــإن تناقضــت نصــوص 
ــا  ــى عويص ــه يبق ــف عن ــر أن الكش ــتوري، غ ــراف دس ــام انح ــا أم ــة كن ــة األصلي ــع اإلرادة العام ــتور م الدس

ــق اإلرادة الدســتورية يف املســتقبل. ــات تطبي ــة مقصــود اإلرادة العامــة األصلــح هلــا، وتداعي ــة معرف لصعوب

ــة  ــروز تراتبي ــا إىل ب ــتور أدى عملي ــل الدس ــى تعدي ــة ع ــود مادي ــع قي ــة إىل أن وض ــت الدراس ــام توصل  ك
ضمــن الدســتور بــن األحــكام العامــة القابلــة للتعديــل، وبــن أحــكام دســتورية غــر قابلــة للمســاس هبــا وال 
جيــوز تعديلهــا. يشــهد لذلــك اشــراط الدســتور لقيــود موضوعيــة مذيلــة بعــدم جــواز تعديلهــا، فقــد أثبــت 
أن الثــورات واألوضــاع اجلديــدة عــادة مــا ختــرق األحــكام اخلالــدة ممــا يعنــي عــدم حتقــق وجــود مــواد أبديــة 

باســتثناء مــا تعلــق ببعــض النظــم املذهبيــة وببعــض مــواد اهلويــة. 
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ــا عــى إمكانيــة تصــور وجــود  ــا وعملًي  عــى أن أهــم هــدف للدراســة قاربــت حتقيقــه هــو الربهنــة ِعلمًي
ــوب  ــول بوج ــتوجب الق ــا يس ــتور" مم ــل الدس ــلطة تعدي ــة "س ــية الفرعي ــلطة التأسيس ــراف بالس ــب االنح عي
دســرة الرقابــة عــى التعديــات الدســتورية، وهــي الرقابــة التــي ثبــت مــن خــال فقــرات هــذه الدراســة أهنــا 
ممكنــة وليســت مســتحيلة، وإن مل يتفــق الفقــه والقضــاء عــى أساســها القانــوين بالنظــر إىل عــدم وجــود تــدرج 
بــن النصــوص الدســتورية، فــإن ذلــك ال ينفــي رضورة احــرام ســلطة التعديــل ملعايــر التعديــل املنصــوص 
ــار أن املســائل  ــة عــى اعتب ــة املوضوعي ــك الرقاب ــام يف ذل ــة البطــان، ب عليهــا يف صلــب الدســتور حتــت طائل
املحظــور تعديلهــا حظــرا زمنيــا أو موضوعيــا مســائل حمجــوزة لســلطة التأســيس األصليــة، وال جيــوز لســلطة 
ــا  ــون بموجبه ــث يك ــتور؛ بحي ــم الدس ــا بحك ــن اختصاصه ــت م ــا ليس ــاب أهن ــن ب ــا م ــاس هب ــل املس التعدي
القــايض الدســتوري ليــس مراقبــا بــل معاونــا لســلطة التعديــل، عــى أن يكــون أخــذ رأي القــايض الدســتوري 
قبــل االســتفتاء أو املصادقــة كإجــراء مــن إجــراءات التعديــل الدســتوري التــي تلتــزم ســلطة التعديــل حتــى 

تكــون عمليــة التعديــل مقيــدة بالضوابــط الدســتورية. 

ــع  ــى وض ــوء ع ــليط الض ــث إىل تس ــتوري احلدي ــون الدس ــن يف القان ــا الباحث ــة يف هنايته ــويص الدراس  وت
نظريــة عامــة لانحــراف الدســتوري، بالنظــر إىل أمهيــة خطورهتــا عــى حقــوق املواطنــن، وبالنظــر إىل دورهــا 

يف احلــد مــن درجــة االنحــراف خصوصــا يف ظــل انتشــار ظاهــرة شــخصنة الدســاتر واالســتبداد املقنــن. 

 كــام تــويص الدراســة رضورة تعديــل الدســتور اجلزائــري بــام يســمح بالنــص عــى إمكانيــة الطعــن بعــدم 
دســتورية التعديــات الدســتورية رصاحــة قبــل إصدارهــا النهائــي ســواء مــرت عــن طريــق االســتفتاء أو عــن 

طريــق الــرأي املســبق للمجلــس الدســتوري.

ــة دســتورية عــى  ــة تصــور رقاب  وتقــرح يف هــذا الصــدد -وأمــام تشــكيك بعــض الفقــه يف عــدم إمكاني
مــدى دســتورية التعديــات الدســتورية- تفعيــل الضامنــات الشــعبية الســلمية عــن طريــق توســيع حــق الدفــع 
بعــدم الدســتورية ضــد كل قانــون دســتوري ســواء كان مرتبطــا بحــق أو حريــة أساســية كــام هــو احلــال مــع 
املــادة 188 مــن دســتور 2016 أو كان مرتبطــا بإحــدى القواعــد واألهــداف فــوق الدســتورية، مــع العــدول 
ــوء  ــق اللج ــة بح ــوات املطالب ــض الدع ــا لبع ــع، تفادي ــول الدف ــرشط لقب ــل ك ــبقية الفص ــدم أس ــن رشط ع ع
للقضــاء الدســتوري الــدويل ملــا فيــه مســاس خطــر بالســيادة الشــعبية الوطنيــة، بحكــم أن الدســاتر مــا هــي 

إال تعبــر عــن اإلرادة العامــة للشــعوب.
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