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مـلخـص:

ةَــدا الدراســ٘ لق للقــا ٛالطــْ ٛلــٙ
ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ التــٕ رــاٛ
بَا التعدٓل الدستْرٖ لشي٘  ،0202الـيٖ
بـــد ٚمــــً نــــالل ى ْيــــُ أىــــُ ٔــ ـ
ة كٔبـــ٘ ةظـــكٔل٘ احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘
مقارىـــ٘ مـ ـ ادلـــص الدســـتْرٖ ســـابقا،
صٔد استضدذ ضـناىاج ّطـ ّج ردٓـدٗ
لتـــْلٕ العطـــْٓ٘ باحملكنـــ٘ الدســــتْرٓ٘
 -املؤلف املُ اسل.
Constitutional Court compared with
the previous Constitutional Council.
He has introduced new guarantees
and conditions for membership of
the Constitutional Court that
enshrine the independence and
impartiality of its members, which

ةارٓخ القبْل0900/96/96 :

ةك ـ ض اســتقاللٔ٘ ّصٔــاد أ طــاَٜا ة ـ ز
ب ـــــ ـ ٘ نايـــــــ٘
ّالك ــــــاٗٛ

اطـــــ ـ ا ُ للخـــــ ـ ٗ

القــــــاىٌْ للــــــتعني َٔــــــا،

ّص يــُ لــ ٙلقـ ار ال ــاى٘ ل
طــال لــ ٙا تنــادِ التيــْي

طــا،ٛ
ال كٔبــ٘

العطْٓ٘ للنضكن٘ الدستْرٓ٘.
ّ لـــ ٙالــ ه مـــً ايَـــْد التـــٕ بـــي ا
املؤســـص الدســـتْرٖ

ســـبٔل ةكـــ ٓص

استقاللٔ٘ أ طـا ٛاحملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،
ةبق ٙالطناىاج التٕ ةك ض اإلستقاللٔ٘
ال علٔـــ٘ ا طـــاَٜا اٜبـــ٘
رٜٔص اينَْرٓ٘

ـ ـل ةـــدنل

ةعٔٔيَه ّاىتخابَه.

الكلنـــــــــاج امل تاصٔـــــــــ٘ :احملكنـــــــــ٘
الدستْرٓ٘ ال قاب٘ ل ٙدستْرٓ٘ القْاىني
التظــــكٔل٘ التعــــدٓل الدســــتْرٖ 0202

ط ّج العطْٓ٘.
Abstract:
The study aims to highlight the
composition of the Constitutional
Court, as set out in the
Constitutional Amendment of 2020,
which, through its texts, appeared to
be not in the composition of the
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members remain absent under the
interference of the President of the
Republic in their appointment and
election.
;Keywords: ConstitutionalCourt
the
supervision
over
;the Constitutionality of Laws
Composition;Constitutional
amendment 2020; requirements for
membership.

are particularly prominent in his
requirement of expertise and
competence in law for appointment s
immunity, as well as its diversity in
the
composition
of
the
Constitutional Court.
Despite
the
constitutional
founder's efforts to enshrine the
independence of the members of the
Constitutional Court, guarantees of
effective independence for its

مقـدمـــ٘:
حتظ ٙالقْا د الدستْرٓ٘ مبكاى٘ أمس ٙضنً ةيظٔه القْا د القاىْىٔ٘ ،صٔد ةقـ
قن٘ سله التدرش ا مٕ لليظاو القـاىْىٕ

الدّلـّ٘ ،لتكـ ٓص مسٍْـا ّرـا لقـ ار

ّســٔل٘ ةطــنً اى اوٍــا ّاص امَــا مــً نئ ـ القــْاىنيّ ،قــد اآلــُ ال قــُ لق أٌ ا لٔــ٘
املياسب٘ ّال عال٘ التٕ ٓتعني ل ٙاملؤسص الدستْرٖ أٌ ٓق ٍا

ّحٔق٘ الدستْر ،ةتنخـل

ة يظٔه ال قاب٘ ل ٙدسـتْرٓ٘ القـْاىني التـٕ ةعتـ مـً أوـ الْسـاٜل لنآـ٘ القْا ـد
الدســـتْرٓ٘ مـــً أٖ نــ

أّ ا تـــداّ ،ٛالْســـٔل٘ التـــٕ ةك ـــل مسٍْـــا لـــٙ

ٍـــا مـــً

الي ْص اان ّ ٚةطعَا مْض التطبٔق ال علٕ.
ّ ٍــيا ال ــدد أّكــل املؤســص الدســتْرٖ ايزاٜـ ٖ مَنــ٘ ال قابــ٘ لــ ٙدســتْرٓ٘
القْاىني لق ادلص الدستْرٖ اليٖ طَد ميي اىظا ُٜالعدٓد مً التطْراج ّالتعـدٓالج
مً أرل حتشني آدا ،ُٜناي٘ ما ةعلق ميَا ب كٔبتُ البظ ٓ٘ التٕ لطاملـا كاىـث

ـل

اىتقاد مً قبل العدٓد مً قَا ٛالقاىٌْ الدستْرٖ ّ ،لـٍ ٙـيا ااسـاض صـاّل املؤسـص
الدســـتْرٖ ضـــنً ةعـــدٓل  0202اســـتدرال اليقـــاٜص التـــٕ طـــَدج ةظـــكٔل٘ ادلـــص
الدســـتْرّٖ ،ولـــح باســـتضداحُ احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ التـــٕ ةطـــه ة كٔبتَـــا البظـ ـ ٓ٘
نالي٘ مً الظخ ٔاج امل مْق٘ القادرٗ ل ٙضناٌ اص او الدستْر.
ةطنيث ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ ّ قا ملا را ٛبُ التعدٓل الدستْرٖ ،مزرا بـني
ٓقيت ال تعٔني ّاإلىتخاب

اّل٘ لت ـادٖ ٔـْب كـل

ٓقـ٘ اآلـاِ اانـ ّ ٚر ـه

ٍــيا التْرــُ الدســتْرٖ ايدٓــد ،ـ أىــُ و خيلــْ مــً اليقــاٜص التــٕ ّرــا لب ازٍــا
ّىقـــدٍا ،ىظـ ـ ا ملـــا حتتْٓـــُ مـــً دللج ةبعٔتَـــا للشـــلط٘ التي ٔيٓـــ٘
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اينَْرٓ٘ ،كنا أٌ ٍيال مً اإلجيابٔاج التٕ جيـا ةخنٔيَـا ّا تبارٍـا مـً املكاسـا
الدستْرٓ٘ ال ٓدٗ مً ىْ َا التٕ ـا دللج لـ ٙاسـتقاللٔتَاٍّ ،ـْ مـا سـتعايُ ٍـيِ
اإلطــكالٔ٘ مــً نــالل ـ ل التشــاال الـ ٜٔص التــالٍٕ :ــل ّ ــق املؤســص الدســتْرٖ
انتٔارِ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ مً نالل ةبين ىظاو املـزش بـني ـ ٓقيت التعـٔني
ّاإلىتخاب لتزشٔد دال٘ دستْرٓ٘ عال٘؟
ّلالراب٘ لٍ ٙيا اإلطكال ال ٜٔص سيضاّل ة ٓعُ لق ةشاالني:
 مــا ٍــٕ أٍــه املظــاٍ الجيابٔــ٘ لتظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ّالــيت مــً نال ــاةعكص استقاللٔتَا؟
 ما ٍٕ أٍه املظاٍ الشلبٔ٘ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ ّاليت مً نال اةعكص ةبعٔتَا؟
ملعايـــ٘ الطـــكالٔ٘ املط ّصـــ٘ ّالتشـــاالني ال ـ ـ ٔني امليـــدررني حتـــث اإلطـــكال
ال ٜٔص ارةأٓيا ةقشٔه الدراس٘ لق

ْرًٓ:

احملْر ااّل :املظاٍ اإلجيابٔ٘ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘  -دللج الستقاللٔ٘.
احملْر الخاىٕ :املظاٍ الشلبٔ٘ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘  -دللج التبعٔ٘.
بغ ض دراس٘ ٍيا املْضْي ،سْا ىعتند أساسا ل ٙامليَس الْيـ ٕ التضلٔلـٕ الـيٖ
ٓعتند لٙ

ض ّحتلٔل الي ْص القاىْىٔـ٘ امليظنـ٘ لتظـكٔل٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘،

ّحتلٔلَا ّاستيباج أصكامَا للْقْا ل ٙمـد ٚك الـ٘ املؤسـص الدسـتْرٖ ايزاٜـ ٖ
اإلستقاللٔ٘ للنضكن٘ الدسـتْرٓ٘ ،مـ اإلسـتعاى٘ بـأدّاج املقارىـ٘ مـً نـالل البضـد
ىقاج التظابُ ّاإلنتالا بني التعدٓل الدسـتْرٖ لشـي٘ ّ 6102ةعـدٓل  ،6161طـال ـً
الْقــْا لــ ٙىقــاج القــْٗ ّالطــعف

ةظــكٔل احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ّاقـ ال مــا ىـ اِ

ض ّرٖ.
احملْر ااّل :املظاٍ اإلجيابٔ٘ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘  -دللج الستقاللٔ٘
ٓعــــد ةظــــكٔل احملكنــــ٘ الدســــتْرٓ٘ ىقطــــ٘ اإلرةكــــاز ااساســــٔ٘

مباطــ ـ ةَا

إلنت اياةَا ،صٔد ٓق د بتظـكٔل احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ةلـح الي ـْص الدسـتْرٓ٘
اخلاي٘ بتكًْٓ ٍـيِ املؤسشـ٘ ّاملظـكل٘ مـً رٜـٔص احملكنـ٘ ّا طـاَٜاّ ،ولـح مـً
صٔد دد اا طأَ ٛا ّط ّج ةعٔٔيَه ّضناىاج استقاللٔتَه(ّ،)1قـد صـدد املؤسـص
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الدســتْرٖ ايزاٜـ ٖ ضــنً املــادٗ )2( 042مــً التعــدٓل الدســتْرٖ لشــي٘  6161ةظــكٔل
احملكن٘ الدستْرٓ٘ التٕ ن َا مبقْماج ردٓدٗ ةك ض اسـتقاللٔتَا ّالـيٖ ةـ ز مـً
نالل ا ةٕ:
 -5مً صٔد حتدٓد مدٗ العطْٓ٘

احملكن٘ الدستْرٓ٘:

أق املؤسص الدستْرٖ ضنً ةعدٓل  6161مدٗ العطـْٓ٘ باحملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ٍّـٕ
 2سيْاج

قابل٘ للتزدٓدّ ،متارض ل ـ ٗ ّاصـدٗ قـوّ ،هـص ٍـيِ املـدٗ كـل مـً

رٜٔص احملكن٘ الدستْرٓ٘ ّاا طا،ٛ

أىـُ ىـص لـ ٙالتزدٓـد الي ـ ٕ للتظـكٔل٘

كل حالذ سيْاج(ّ ،)3بَيا إٌ التزدٓد الي

ٕ ل ٓظنل رٜٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘

اليٖ ٓتْق مَامُ لعَدٗ كامل٘ مدةَا  2سيْاج ،ل ٙنالا مـا كـاٌ معنـْل بـُ لـٙ
مشـتْ ٚادلـص الدسـتْرٖ الـيٖ صـددج طــْٓتُ بخناىٔـ٘ سـيْاج ـ قابلـ٘ للتزدٓــد،
ّهص ٍيِ املدٗ رٜٔص ادلـص الدسـتْرٖ ّىاٜبـُ ّبقٔـ٘ اا طـا ،ٛلـ ٙأٌ ٓـته آلدٓـد
ى ف اا طا ٛكل أرب سيْاج دٌّ أٌ ٓظنل التزدٓد الـ ٜٔص ّىاٜـا الـ ٜٔص اللـياٌ
ٓعٔيــاٌ مــً قبــل رٜــٔص اينَْرٓــ٘ ل ـ ٗ ّاصــدٍّٗ ،ــٕ مــدٗ م ة عــ٘ مقارىــ٘ م ـ ةعــدٓل
.)4(6161
ّقــد أصــال املؤســص الدســتْرٖ ضــنً التعــدٓل الدســتْرٖ  6161ط ـ ّج ّكٔ ٔــاج
التزدٓـــد ايزٜـــٕ ل

طـــا ٛباســـتخيا ٛرٜـــٔص احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ ،لليظـــاو الـــدانلٕ
()5

للنضكن٘ الدستْرّٓ٘ٓ ،ته التزدٓد الي

ٕ كل حـالذ سـيْاج ـً

ٓـق الق ـ٘،

صشــا التْزٓ ـ العــددٖ لتظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ احملــددٗ ضــنً املــادٗ  042مــً
التعدٓل الدستْرٖ()6صٔد جيدد طْاٌ مً أيل أربع٘ أ طا ٛاملعٔـيني مـً قبـل رٜـٔص
اينَْرٓ٘ بعد اىتَا ٛحالذ سيْاج ااّق ل ٙةظكٔل احملكن٘ الدسـتْرٓ٘ ـً
الق ّ٘ٓ ،شتن ال ٜٔص ّالعطْ ال اب

ٓـق

املَاو لغآ٘ اىقطا ٛمـدٗ العطـْٓ٘ املقـدرٗ ب

 2ســيْاجّ ،جيــدد طــْ مــً العطــًْٓ امليتنــٔني للشــلط٘ القطــا ٜ٘ٔــً

ٓــق الق ــ٘

خب ْص التزدٓد ااّل ّٓ ،شتبدل بعطـْ مـً ى ـص ايَـ٘ القطـا ٜ٘ٔالتـٕ ٓيتنـٕ للَٔـا
العطْ امليتَٔ٘ طْٓتُ يد حالذ سيْاج ،إوا ّقعث الق ٘ لـ ٙاىتَـاَ ٛـدٗ العطـْ
امليتخا مً بني قطاٗ

لص الدّل٘ ،جيدد بعطْ مً

لص الدّل٘ ،كنا ةيتَٕ َدِ

حالحــ٘ أســاةيٗ القــاىٌْ الدســتْرٖ بعــد اىقطــا ٛحــالذ ســيْاج ّ ـً
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آلدٓد العطْٓ٘ بخالذ أساةيٗ قاىٌْ دستْرٖ ّبي ص الكٔ ٔ٘ التٕ اىتخا بَا ااساةيٗ
اّل م ٗ(.)7
لٌ حتدٓــد مــدٗ طــْٓ٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ٓ ،ك ــل ضــناٌ اســتقاللٔ٘ احملكنــ٘
الدستْرٓ٘ ّحت ني أ طاَٜا مً أطكال الطـغو ّالتـأح
ق د ٓتع ضٌْ ا مً

ا ا ٔٝـ٘ املعٔيـ٘ ـه

احملكن٘ الدستْرٓ٘ ،ناي٘
ةتضقق

مـْاق َهّ ،التبعٔـ٘ التـٕ

صالـ٘ ةكـ ٓص الطـاب املتزـدد لعطـْٓ٘

صال٘ اىتَا ٛالعَدٗ قبل املدٗ املق رٗ ا دستْرٓاّ ،الـيت

صال دو استٔ ا ٛط ّج العطْٓ٘ ،مً نالل مزاّل٘ ّ ٔ ٘ ةتيـا  ّ ٙطـْٓ٘

احملكن٘ الدستْرٓ٘ مخال أّ لـد ٚاإلنـالل اخلطـ مـً أصـد اا طـا ٛبْارباةـُ أّ ّ ـاٗ
طْ احملكن٘ الدسـتْرٓ٘ أّ صـدّذ مـاى لـُ أّ اسـتقالتُّ ،بالتـالٕ ل ٓكـٌْ للشـلط٘
املعٔي٘ للعطْ أّ امليتخا سلط٘

اىتَا ٛمَامُ دانل احملكن٘ الدستْرٓ٘(.)8

 -0مً صٔد حتدٓد دد أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘:
ص ص املؤسص الدستْرٖ ضنً املادٗ  042مً التعدٓل الدستْرٖ  6161لـ ٙحتدٓـد
دد أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ ّاملق ر ب  06طْا ٍّْ ،ى ص ـدد أ طـا ٛادلـص
الدستْرٖ

ـل التعـدٓل الدسـتْرٖ لشـي٘  ،6102صٔـد ى ـث املـادٗ  041مـً التعـدٓل

الدستْرٖ لشي٘ ( 6102)9أٌ ادلص الدستْرٖ ٓتكٌْ مً  06طْ.
ٓتــْزي أ طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ لــ ٙســلطتني ٍنــا الشــلط٘ التي ٔيٓــ٘ ّالشــلط٘
القطا ،ٜ٘ٔدٌّ اصداذ املؤسص الدستْرٖ التْازٌ بـني الشـلطتني مـً الياصٔـ٘ العددٓـ٘،
ّٓطاا لق متخٔل الشلطتني امليكْرةني متخٔل ك اٛاج ايامع٘ اليٖ أني بُ املؤسص
الدستْرٖ اّل م ٗ بيص ي ٓح (،)10

أٌ ادلص الدسـتْرٖ سـابقا و ٓكـً ٓطـه

أساةيٗ القاىٌْ ضنً امليتخبني.
آلدر اإلطارٗ لق أٌ ىص التعدٓل الدستْرٖ لـ ٙـدد معـني ةظـكل ميـُ احملكنـ٘
الدستْرٓ٘ لٔص بالْضـ الغ ٓـا لـ ٙالدسـاة  ،لقـد ىـص الدسـتْر اإلٓطـالٕ ال ـادر
سي٘ 0514

املادٗ  011ل ٙأٌ ةظكل احملكن٘ الدستْرٓ٘ مً  01قاضٔا ،كنا ىص

الدستْر الشْٓش ٖ

()11

املادٗ  034ل ٙأٌ ٓكٌْ دد أ طا ٛاحملكن٘  00طـْا،

املــادٗ  12مــً دســتْر  0514أٌ ادلــص

باإلضــا ٘ لق الدســتْر ال ىشــٕ الــيٖ ىــص

()12

الدســتْرٖ ال ىشــٕ ٓتكــٌْ مــً  9أ طــا،ٛ

كنــا ىــص الدســتْر امل ـ ٖ لشــي٘
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املــادٗ  071لــ ٙأٌ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ العلٔــا ةظــكل مــً رٜــٔص ّ ظ ـ ٗ

0200
()13

أ طاٛ

.

مــً رَــ٘ انـ  ٚوــد اٌ كــل مــً الدســتْر التْىشــٕ
الدستْرٖ ايزاٖ ٜ
لٌ ص ـ

()14

ّاملغ بــٕ

()15

ّا ــق املؤســص

دد أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ املق ر ب  00طْ.

ــدد أ طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘

ىــص الدســتْر واةــُ ٔــُ در ٛمل اســد

الشلط٘ الشٔاسّٔ٘ٓ ،ظَ ولـح مـً نـالل لبعادٍـا ـً ةعـٔني أ طـاَٜا ّآلدٓـدٍه مـً
أّلٝح اليًٓ ْٓلٌْ ا ّٓدا عٌْ ً م ـالَا ،اـا ٓـؤح
صــدذ

الْلٓــاج املتضــدٗ اام ٓكٔــ٘

لـ ٙاسـتقال ا(ٍّ ،)16ـْ مـا

َــد الـ ٜٔص رّز لــث يــدما اراد أٌ ٓطــٔف

ددا آن مً القطا ٛلعطْٓ٘ احملكن٘ العلٔا لتأٓٔد ّرَ٘ ىظ ِ ّ مت ٓ سٔاساةُ التٕ
ارضتَا احملكن٘ العلٔا(.)17
 -3مً صٔد التيْي

انتٔار أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘:

ص ص املؤسص الدستْرٖ ضنً التعـدٓل الدسـتْرٖ لشـي٘  0202لـ ٙاىتقـا ٛأ طـل
ّأصشً العياي ّأكخ ٍـا قـدرٗ لتـْلٕ طـْٓ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘( ،)18صٔـد بٔيـث
املادٗ  081مـً التعـدٓل الدسـتْرٖ  0202أٌ ال كٔبـ٘ البظـ ٓ٘ للنضكنـ٘ الدسـتْرٓ٘
نيعــث الكــخ مــً ال ْا ــل ّاا ٔــاا ّبدررــ٘ مت اّةــ٘ مــً التنخٔــلّ ،ولــح بإط ـ ال
الشلطتني التي ٔيٓ٘ ّالقطا ٜ٘ٔدٌّ لصداذ ةْازٌ بٔيَنا مـً الياصٔـ٘ العددٓـ٘ ،الشـلط٘
التي ٔيٓ٘ اخل٘ بأربع٘ أ طآ ٛعٔيَه رٜٔص اينَْرٓ٘ مً بني الك اٛاج الْ ئٍّْ٘ ،
ى ــص العــدد الــيٖ ٓعٔيــُ رٜــٔص اينَْرٓــ٘ ضــنً ةظــكٔل٘ ادلــص الدســتْرٖ ســابقا،
ّالــيٖ ٓظــنل آطــا رٜــٔص ادلــص الدســتْرٖ ،ـ أٌ املؤســص الدســتْرٖ

التعــدٓل

الدستْرٖ  0202هل ً ٙميح رٜٔص اينَْرٓ٘ يالصٔ٘ ةعٔني ىاٜا رٜٔص احملكنـ٘
الدســـتْرٓ٘ مـــً بـــني اا طـــا ٛااربعـــ٘ كنـــا كـــاٌ معنـــْل بـــُ

ةظـــكٔل٘ ادلـــص

الدستْرٖ سابقا.
أما الشلط٘ القطـا ٜ٘ٔصاضـ ٗ ضـنً ةظـكٔل٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ مبنـخلني يَـا،
قاض مً احملكن٘ العلٔا ّآن مً

لص الدّلـّ٘ٓ ،الصـأ أٌ املؤسـص الدسـتْرٖ قـد

قلص مً متخٔل الشلط٘ القطاٜ٘ٔ

احملكن٘ الدستْرٓ٘ مقارى٘ بتعدٓل  ،0201صٔـد
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كاىــث الشــلط٘ القطــا ٜ٘ٔضــنً ةظــكٔل٘ ادلــص الدســتْرٖ متخــل بأربعــ٘ أ طــا،ٛ
طًْٓ ةيتخبَنا احملكن٘ العلٔا ّ طًْٓ ٓيتخبَنا

لص الدّل٘(.)19

ّٓطــاا لق ال كٔبــ٘ البظـ ٓ٘ للنضكنــ٘ الدســتْرٓ٘ متخٔــل ك ــاٛاج ايامعــ٘ مــً
قَــاّ ٛأســاةيٗ القــاىٌْ الدســتْرٖ الــيًٓ صطــْا بالي ــٔا ااّ ـ  ،با تبــارٍه خلــٌْ
ـــ٘  1أ طـــآ ٛيتخبـــٌْ بـــاإلق اي(ّ ،)20قـــد أنـــي بَـــا املؤســـص

ى ـــف التظـــكٔل٘

الدســتْرٖ اّل م ـ ٗ بــيص ي ـ ٓح ،لكــً ادلــص الدســتْرٖ ســابقا و ٓكــً ٓطــه
أساةيٗ القاىٌْ ضنً امليتخبني.
ّٓظَ أٌ املؤسص الدستْرٖ ايزاٖ ٜ
اخلــٕ ال ملــاٌ بغ تٔــُ

ل التعدٓل الدستْرٖ  0202هلـ ٙلـٙ

احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ،الــيًٓ كــاىْا صاضـ ًٓ

ةظــكٔل٘

ادلص الدستْرٖ سابقا بعطْٓ٘ أربع٘ أ طا ،ٛاحياٌ ٓيتخبَنا ادلص الظعيب الـْ ين
ّاحياٌ ٓيتخبَنا

لص اام٘(.)21

ٓتطــح مــً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ املعتنــدٗ ضــنً ةعــدٓل  0202أٌ املؤســص
الدستْرٖ رعل ى ف ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ مً بني الك ـاٛاج ايامعٔـ٘ ٍّـه
أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ بي اب  1أ طـا ،ٛبٔينـا الي ـف ا نـ ٓـْزي بـني الشـلطتني
التي ٔيٓ٘ ّالقطا ٜ٘ٔبعطْٓ٘ أرب أ طا ٛللشلط٘ التي ٔيٓ٘ ّ طًْٓ للشلط٘ القطا.ٜ٘ٔ
 -4مً صٔد لستبعاد أ طا ٛال ملاٌ مً التنخٔل

ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘

و ٓك ض املؤسص الدستْرٖ ايزا ٖ ٜضنً ةعـدٓل  0202التـْازٌ الظـكلٕ بـني
الشلطاج ضنً ةظـكٔل٘ احملكنـ٘ الدسـتْرّٓ٘ٓ ،ظَـ ولـح مـً نـالل متخٔـل الشـلط٘
التي ٔيٓ٘ بأربع٘ أ طا ٛمبا َٔه ال ٜٔص معٔيٌْ مـً قبـل رٜـٔص اينَْرٓـ٘ ،باإلضـا ٘
لق متخٔل الشلط٘ القطا ٜ٘ٔالتٕ قلص مً دد متخٔلَا بعطـًْٓ ٓـته اىتخابَنـا مـً قبـل
احملكنــ٘ العلٔــا ّ لــص الدّلــ٘( ، )22أمــا ال ملــاٌ قــد اســتبعدِ مــً التنخٔــل دانــل
احملكن٘ الدستْرٓ٘ ،نال ا ملا كاٌ معنْل بُ

ةعدٓل  ،0201صٔـد كـاٌ ال ملـاٌ

اــخال ضــنً ةظــكٔل٘ ادلــص الدســتْرٖ بأربعــ٘ أ طــا ٛبالتشــاّٖ بــني الغ ـ تني ٓــته
اىتخابَه.
ّىظـــا

املؤســـص الدســـتْرٖ

ةْرَـــُ

ـــْ لق ـــا ٛال ملـــاٌ مـــً التنخٔـــل دانـــل

احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ ىظـ ـ ا لعـــدو اســـتٔ اَٜه للظـ ـ ّج املطلْبـــ٘ لعطـــْٓ٘ احملكنـــ٘
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الدســـتْرٍّٓ٘ ،ـــيا رارــ لطـــعف ةكـــْٓيَه ،ولـــح أٌ التكـــًْٓ الشٔاســـٕ ّالزبـــٕ
ا طا ٛال ملاٌ ٓؤح

اياىا القاىْىٕ ّال قابٕ للنضكن٘ الدستْرٓ٘

ل ةبعٔتَه

ل صـــزاب الشٔاســـٔ٘ ،باإلضـــا ٘ لق ةبعٔـــ٘ اا طـــا ٛاملنـــخلني لل ملـــاٌ لشـــلط٘ رٜـــٔص
اينَْرٓ٘ اليٖ حيْز ل ٙا لٔاج الدستْرٓ٘ التٕ آلشـد التبعٔـ٘ ،نايـ٘ ّأىـُ ٓشـتأح
بتعــٔني حلــد أ طــاٛ
لســٔنا ّأٌ

لــص اامــ٘( )23مبــا جيعلــَه ٓــدٓيٌْ بــالْل ٛللزَــ٘ التــٕ ٔيــتَه،

لــص اامــ٘ أىظــأ أّ ةأســص كغ ــ٘ مْازٓــ٘ ّكا ــ٘ للنزلــص الظــعيب
()24

الْ ين ّةد ٔنا مل كز رٜٔص اينَْرٓ٘.

لٌ اســتبعاد اخلــٕ الشــلط٘ التظ ـ ٓعٔ٘ ضــنً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ٓعت ـ
مكشــا لجيــابٕ مــً قبــل املؤســص الدســتْرٖ ايزا ٜـ ٖ

ســبٔل اليــأٖ باحملكنــ٘

الدستْرٓ٘ ـً التزاوبـاج الشٔاسـٔ٘ ،با تبـار أٌ ّرـْدِ « ٓـؤدٖ لق نطـْ َا ل ٍـْاٛ
ّاليزّاج الشٔاسٔ٘ طال ً ةأح ٍا بالتٔاراج الشٔاسٔ٘ ّالزبٔ٘»(.)25
لٌ مــً أٍــه ضــْابو ةظــكٔل ا ٔٝــ٘ املكل ــ٘ ب قابــ٘ الدســتْرٓ٘ ضــناٌ اســتقال ا،
ٍّيا اإلستقالل ٓتَدد بظـدٗ لوا مـا ا انتٔـار أ طـاَٜا مـً قبـل الكْمـ٘ أّ الشـلط٘
التظــ ـ ٓعٔ٘ ،صٔــــد ســــٔؤدٖ ولــــح لق اىعــــداو اســــتقال ا

مْارَــــ٘ الكْمــــ٘ أّ

ال ملاٌ(.)26
 -5مً صٔد استضداذ  ٘ٝأساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ:
بــال رْي للنــادٗ )27( 087مــً التعــدٓل الدســتْرٖ  0202وــد املؤســص الدســتْرٖ
ايزا ٖ ٜاط ج لعطْٓ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،التنتـ بـاخل ٗ
 02ســي٘ مـ اإلســت ادٗ مــً ةكــًْٓ

القـاىٌْ ل ةقـل ـً

القــاىٌْ الدســتْرٍٖ ّ ،ــيا اإل ــار ا ةطعــٔه

احملكن٘ الدستْرٓ٘ ب  ٘ٝردٓدٗ واج ك ا ٗٛالٔ٘

ادال القاىْىٕ ةتنخل

أسـاةيٗ

القــاىٌْ الدســتْرٖ ،الــيًٓ خلــٌْ ى ــف ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ بي ــٔا 1
أ طآ ٛيتخبٌْ باإلق اي بني أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ اليًٓ لكٌْ ن ٗ ل ةقل ً
 02سي٘( ،)28حتدد كٔ ٔاج اإلقـ اي ّطـ ّج ال طـح مبْرـا امل سـْو ال ٜاسـٕ -00
.423
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ٓظـ ج

أســتاو القــاىٌْ الدســتْرٖ امل طــح لعطــْٓ٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ اســتٔ اٛ
املــادٗ  9مــً امل ســْو ال ٜاســٕ  423 -00احملــدد لظـ ّج

الظـ ّج املي ــْص لَٔــا

ّكٔ ٔاج اىتخاب أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ أ طاٛ
ةـــْزي املقا ـــد الشـ ـث اســـاةيٗ القـــاىٌْ الدســـتْرٖ

احملكن٘ الدستْرٓ٘.
اىتخـــاب أ طـــا ٛاحملكنـــ٘

الدســـتْرٓ٘ لـــ ٙاليـــدّاج ايَْٓـــ٘ للزامعـــاج ،صٔـــد خي ـــص لكـــل ىـــدّٗ رَْٓـــ٘
مقعداٌ(.)30
ٓيظه اإلىتخاب حتث اط اا ّادارٗ ّم اقب٘ يي٘ اىتخابٔـ٘ ّ ئـ٘ ةيظـأ لـ ٙمشـتْٚ
اليــدّٗ الْ ئــ٘ للزامعــاج ،كنــا ةيظــأ يــاٌ اىتخابٔــ٘ لــ ٙمشــتْ ٚاليــدّاج ايَْٓــ٘
للزامعـــاجّٓ ،ـــؤدٖ أ طـــاٍ ٛـــيِ اللزـــاٌ ّكـــيا أ طـــا ٛمكاةـــا الت ـــْٓث الـــٔنني
القاىْىٔ٘(. )31
ّجي  ٚاإلق اي نالل ْٓ 42ما الشابق٘ إلىقطاَ ٛدٗ أ طا ٛاحملكن٘ الدسـتْرٓ٘،
ا رٜٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘

ّٓشتد ٕ ااساةيٗ اليانبٌْ مً

طـٌْ ْٓ 12مـا

قبــل ةــارٓخ اإلق ـ اي  ،حتــدد اللزيــ٘ اإلىتخابٔــ٘ امليظــأٗ لــ ٙمشــتْ ٚكــل ىــدّٗ رَْٓــ٘
للزامعاج ،قاٜن٘ ااساةيٗ اليانبني اخلاي٘ بكل مؤسشـ٘ رامعٔـ٘ ،صٔـد ٓـته حتـٔني
ٍــيِ القاٜنــ٘ مبياســب٘ كــل آلدٓــد ضــنً ى ــص الظـ ّج(ّٓ ،)32عــد ىانبــا كــل أســتاو
للقاىٌْ العاو ٓكٌْ

صال٘ ىظاج

مؤسشاج التعلٔه العالٕ.

ّٓالصـأ أٌ املؤســص الدســتْرٖ ايزاٜـ ٖ و ٓعَــد بتيظــٔه اىتخــاب أســاةيٗ القــاىٌْ
الدســـتْرٖ لق الشـــلط٘ الْ ئـــ٘ املشـــتقل٘ ل ىتخابـــاج ،بـــل أصـــال ةيظٔنَـــا لق يـــاٌ
اىتخابٔــ٘ ةيظــأ لــ ٙمشــتْ ٚاليــدّٗ الْ ئــ٘ ّاليــدّاج ايَْٓــ٘ للزامعــاجٍّ ،ــيا ٓعتـ
مكشا لجيابٕ ٓط ٕ استقاللٔ٘ أكخ

لـ ٙاحملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،لنـا أٌ املؤسـص

الدستْرٖ ضنً التعدٓل الدستْرٖ  0202و ٓظ لق ٍيا اليـْي مـً اإلقـ ايّ ،كـاٌ
مْق ـ ـُ يـ ـ حيا ضـــنً املـــادٗ  )33(020مـــً التعـــدٓل الدســـتْرٖ التـــٕ ص ـ ـ ج أىـــْاي
اإلىتخابـــاج التـــٕ ةيظنَـــا ّةظـ ـ ا لَٔـــا الشـــلط٘ الْ ئـــ٘ املشـــتقل٘ ل ىتخابـــاج
اإلىتخاباج ال ٜاسٔ٘ ،التظ ٓعٔ٘ ،احمللٔ٘ ،اإلست تا.ٛ
ّة ز صكن٘ املظ ي

دو لسياد اىتخاباج أساةيٗ القـاىٌْ الدسـتْرٖ لق الشـلط٘

الْ ئ٘ املشتقل٘ ل ىتخابـاج،

أٌ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ مؤسشـ٘ دسـتْرٓ٘ متخ
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مشاٜل جيَلَا العام٘ ،ليلح مـً ااىشـا أٌ ٓـته اىتخـاب أسـاةيٗ القـاىٌْ الدسـتْرٖ
مً بني أساةيٗ كلٔاج القْ  ،باإلضا ٘ لق لسياد اىتخاب ٍؤل ٛلق الشلط٘ الْ ئ٘
املشـــتقل٘ لالىتخابـــاج ٓتطلـــا لمكاىٔـــاج بظـ ـ ٓ٘ ّمادٓـــ٘ كـــب ٗ باملقارىـــ٘ مـ ـ لرـ ـ اٛ
اإلىتخاب ل ٙمشـتْ ٚايامعـاج أّ كلٔـاج القـْ

قـو ،نايـ٘ أٌ آلدٓـد طـْٓ٘

ااساةيٗ جي  ٚكل حالذ سيْاج.
لٌ لطـ ال ا ٔٝــ٘ اليانبــ٘

انتٔــار اخلَٔــا ضــنً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘،

مكشا مَه حيشـا للنؤسـص الدسـتْرٖ ،ولـح أٌ أسـاةيٗ القـاىٌْ الدسـتْرٖ أكخـ
درآ٘ ّمع ـ٘ بـاامْر الدسـتْرٓ٘ ّالدسـاة ّالشٔاسـ٘ بظـكل ـاو ،كنـا أٌ اىتخـاب
أســاةيٗ القــاىٌْ الدســتْرٖ مباطـ ٗ مــً ـ ا الظــعآ ،كشــا احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘
ى ْوا ،با تبارٍا اخل٘ مً
العامــ٘

ا الظعا ّ ،يضَا سلط٘ مياز ـ٘

ٍـا مـً الشـلطاج

الدّلــ٘ ّلنطــا َا نئعــا إلرادةَــا ،مشــتيدٗ لق بٔعــ٘ مَامَــا ٍّــٕ ال قابــ٘

ّم در سلطتَا ٍّْ الظعا(.)34
ّى  ٚأٌ لدراش أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ ضنً طـْٓ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ٓ ،عتـ
مــً أٍــه املشــتزداج التــٕ اســتضدحَا املؤســص الدســتْرٖ ّمتٔــز بَــا ــً دســاة بــاقٕ
الدّل اان  ،ٚبال رْي لق دساة املنلك٘ املغ بٔ٘ ّاينَْرٓ٘ التْىشٔ٘ ل ود أحـ ا
ــيِ ا لٔــّ٘ ،ة ـ ز صكنــ٘ املؤســص الدســتْرٖ ايزا ٜـ ٖ مــً ا تنادٍ ـا ضــنً ى ــف
التظكٔل٘،

اّلتُ الـتخلص مـً ةبعٔـ٘ ٍّٔنيـ٘ رٜـٔص الشـلط٘ التي ٔيٓـ٘ مـً نـالل

ةظكٔل٘ ادلص الدستْرٖ سابقا.
 -6مً صٔد ةغلٔا أسلْب اإلىتخاب

ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘:

لٌ كخ ٗ ّةيْي املَاو امليْ ٘ باحملكن٘ الدستْرٓ٘ٓ ،ؤدٖ لق يـعْب٘ انتٔـار أصشـً
ةظكٔل٘ ا ،بل لٌ ال عْب٘ متتد لت ل لق
الدستْرٖ ا تند اّل م ٗ

ٓق٘ اإلنتٔـار أيـالّ ،وـد أٌ املؤسـص

متخٔل ى ف ةظـكٔل٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ لـ ٙأسـلْب

اإلىتخابّ ،ولح مً نالل اىتخاب ست٘ أ طـا ٛمـً أسـاةيٗ القـاىٌْ الدسـتْرّٖ ،الـيٖ
ىص لُٔ املؤسـص الدسـتْرٖ اّل مـ ٗ بـيص يـ ٓح ،مقارىـ٘ مـ ةعـدٓل  ،0201الـيٖ
ٓغٔا ُٔ ٍيا اإلر ا.ٛ

654

جملة الباحث للدراسات االكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  99ـ العدد  90ـ جوان 0900
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

تشكيلت احملكمت الدستوريت :بني اإلستقالليت والتبعيت ______________________________ زياني كنزة ـ دريد كمال

كنا ا تنـد املؤسـص الدسـتْرٖ لـ ٙأسـلْب اإلىتخـاب

متخٔـل الشـلط٘ القطـاٜ٘ٔ

بي اب طًْٓ ،صٔد ةيتخا احملكن٘ العلٔا طْ ّاصد مـً بـني أ طـاَٜاّ ،العطـْ
ا ن ٓيتخبُ

لص الدّل٘ مً بني أ طا ٍّْ ،)35(ُٜى ص ااسلْب الـيٖ ا تنـدِ لـدٚ

متخٔـــل الشـــلط٘ القطـــا ٜ٘ٔضـــنً ةظـــكٔل٘ ادلـــص الدســـتْرٖ ب ـــار أربعـــ٘ أ طـــا،ٛ
طًْٓ ٓيتخبَنا ادلص الظعيب الْ ين ّ طًْٓ ٓيتخبَنا
ى ـ  ٚأٌ املؤســص الدســتْرٖ

لص اام٘(.)36

ــل ةعــدٓل  0202قــد ل ـا أســلْب اإلىتخــاب لــٙ

أســـلْب التعـــٔني بي ــٔا مثاىٔـــ٘ أ طـــا ٛميتخـــبني ،ســـت٘ أ طـــا ٛمـــً أســـاةيٗ القـــاىٌْ
الدستْرٖ ّ طـًْٓ مـً الشـلط٘ القطـا ٜ٘ٔمقابـل أربعـ٘ أ طـا ٛمعٔـيني مـً قبـل رٜـٔص
اينَْرٓ٘ مبا َٔه رٜـٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٍّٓ٘ ،ـيا اامـ ٓعتـ نطـْٗ اجيابٔـ٘ مـً
قبل املؤسص الدستْرٖ
العام٘

سبٔل ةد ٔه استقاللٔ٘ احملكن٘ الدسـتْرٓ٘ آلـاِ الشـلطاج

الدّل٘ ،با تبار اإلىتخاب حيقـق مبـدأ اإلسـتقاللٔ٘ ّل كـً معـُ أٌ خيطـ

امليتخا للشلط٘ التٕ قامث باىتخابُ ،ل ٙنـالا التعـٔني الـيٖ ٓعتـ أكخـ ةـأح ا مـً
صٔــد التبعٔــ٘ ّاخلطــْي مــً الظــخص املعــني للظــخص املعــني الــيٖ لــح ســلط٘ لىَــاٛ
املَاوّ ،مً حه ـإٌ ةعـٔني اا طـاٛ

احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ مـً قبـل رٜـٔص اينَْرٓـ٘

ٓؤح كخ ا ل ٙاستقاللٔ٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ ّصٔادٍا(.)37
لٌ ا تناد أسلْب اإلىتخاب

متخٔل ى ف ةظكٔل٘ احملكن٘ الدسـتْرٓ٘ٓ ،كـ ض

متخٔل احملكن٘ للظعا ّ لٍْا ل ٙالشلطاج اان  ٚما داو الدستْر قد أسيد ا صـق
م اقب٘ دستْرٓ٘ القْاىني التٕ ةطعَا الشلط٘ التظ ٓعٔ٘(.)38
حاىٔا :املظاٍ الشلبٔ٘ لتظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘  -دللج التبعٔ٘ -
ل ٙال ه مً لق ار املؤسـص الدسـتْرٖ ايزاٜـ ٖ ضـنً ةعـدٓل  0202العدٓـد مـً
ااصكــاو اخلايــ٘ بتظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ التــٕ ةك ــل اســتقاللٔتَا ّةطــنً
صٔادٍا ،لل أٌ البعض ميَا ٓعت ىقط٘ سْداٛ

ّرُ استقاللٔ٘ احملكن٘ الدسـتْرٓ٘،

كْىَا ةك ض التبعٔ٘ ّاخلطْي آلاِ الشلط٘ التي ٔيّٓ٘ٓ ،ظَ ولح مً نالل ةقلٔص
ــدد أ طــا ٛالشــلط٘ القطــا ،ٜ٘ٔةــدنل رٜــٔص اينَْرٓــ٘

ةعــٔني ّاىتخــاب أ طــاٛ

احملكنــــ٘ الدســــتْرٓ٘ ،ضــــعف ضــــناىاج اإلســــتقاللٔ٘ العطــــْٓ٘ ا طــــا ٛاحملكنــــ٘
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الدستْرٓ٘ ،اصت ا رٜٔص اينَْرٓ٘ بتعـٔني رٜـٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،اإلبقـا ٛلـٙ
ىظاو ةعٔني أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ ٍّْ ما سيْضضُ مً .نالل ا ةٕ:
 -5مــً صٔــد ةقلــٔص ــدد أ طــا ٛالشــلط٘ القطــا ٜ٘ٔضــنً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘
الدستْرٓ٘:
ل ٙال ه مً أٌ املؤسص الدستْرٖ أدرش اخلٕ الشـلط٘ القطـا ٜ٘ٔضـنً ةظـكٔل٘
احملكن٘ الدستْرٓ٘ بي ٔا طًْٓ مً أيل  00طـْ ،ةيتخـا احملكنـ٘ العلٔـا مـً
بــني أ طــاَٜا طــْآّ ،يتخــا
ى اب ضٔٝل مقارى٘ مبنخلَٔـا

لــص الدّلــ٘ طــْا آن ـ مــً بــني أ طــاٍّ ،)39(ُٜــْ
ادلـص الدسـتْرٖ سـابقاّ ،الـيٖ كـاٌ حيـْٖ أربعـ٘

()40

أ طا.ٛ

ّى ـ  ٚأٌ متخٔــل الشــلط٘ القطــا ٜ٘ٔضــنً ال كٔبــ٘ البظ ـ ٓ٘ للنضكنــ٘ الدســتْرٓ٘
بعطًْٓ ل ٓتياسا م اإلنت اياج الكخ ٗ للنضكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ التـٕ ةكتشـٕ
معظنَــا الطــاب القطــا ،ٕٜلســٔنا

ــال ال قابــ٘ لــ ٙيــض٘ اإلىتخابــاج ّم اقبــ٘

ةطـــابق القْا ـــد القاىْىٔـــ٘ اادىـــ ٙمــ الي ـــْص الدســـتْرٓ٘« ،اـــا ْٓرـــا أٌ ٓكـــٌْ
القــاٜنني لــ ٙنــل احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ مــً القطــاٗ ،أّ لــ ٙااقــل أٌ ٓكــٌْ ــدد
ـ و مــيَه ضــنيَا ،ولــح أٌ ةْارــدٍه لــُ أٍنٔــ٘ بالغــ٘

بلــْرٗ كـ ٗ ال قابــ٘ لــٙ

دســتْرٓ٘ القــْاىني ،كنـــا ٓطــنً صٔـــاد احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ّص يـــَا لــ ٙةطبٔـــق
ى ْص الدستْر ةطبٔقا سلٔنا ّ ،لـ ٙولـح كـاٌ لـ ٙاملؤسـص الدسـتْرٖ ر ـ متخٔـل
القطاٗ دانل احملكن٘ الدستْرٓ٘»(.)41
ّٓيٍا كلشً لق أٌ ةزّٓد ٍٔٝـاج ال قابـ٘ الدسـتْرٓ٘ بقطـاٗ أمـ ضـ ّرّٖ ،ولـح
()42

باليظ لق ةكْٓيَه ّمعار َه التٕ ةتالٜه ّاملَاو امل ةبط٘ باليزا اج الدستْرٓ٘.
لٌ ه ــــٔض ــــدد اا طــــا ٛاملنــــخلني للشــــلط٘ القطــــاٜ٘ٔ

ةظــــكٔل٘ احملكنــــ٘

الدستْرٓ٘ٓ ،كظف ً نظٔ٘ املؤسص الدستْرٖ ايزا ٖ ٜمً ةعا ه دّر القطـاٗ
مشـــأل٘ ال قابـــ٘ لـــ ٙدســـتْرٓ٘ القـــْاىني ،مـــً رَـــ٘ أنـ ـ  ٚىـ ـ  ٚأٌ ةقلـــٔص املؤســـص
الدستْرٖ مً متخٔل الشلط٘ القطا ٜ٘ٔضنً ال كٔب٘ البظ ٓ٘ للنضكنـ٘ الدسـتْرٓ٘،
ٓ ر لق ةبعٔ٘ الشلط٘ القطا ٜ٘ٔل ٜٔص اينَْرٓ٘ ،اليٖ ٓشتأح بتعٔٔيَه لتْلٕ رٜاس٘
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ادلص اا ل ٙللقطاّ ،ٛلُ سلطاج ّاسع٘

ةيظٔه املشار املَين للقطاٗ ،طال لـٙ

أٌ القطاٗ ٓتأح ٌّ بالظ ّا الشٔاسٔ٘ احملٔط٘ بَه

()43

الدانل أّ اخلارش

.

 -0مً صٔد ضعف ضناىاج اإلستقاللٔ٘ العطْٓ٘:
ك ل املؤسص الدستْرٖ ايزا ٖ ٜا طا ٛاحملكن٘ الدسـتْرٓ٘ ضـناىاج دسـتْرٓ٘
ةشــنح ا طــاَٜا بــهدا ٛمَــامَه بكــل اســتقاللٔ٘ ( ،)44مــً نــالل ى ــُ لــ ٙصــالج
التيــا  ،مي ـ أ طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ مــً اارســ٘ أٖ ىظــاج نــْمٕ أّ نــاص
ّاىقطا َه يُ مبز د ةعٔٔيَه أّ اىتخابَه ضنً طْٓ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ّمـيعَه
كيلح مً اإلىتنا ٛاٖ صزب أّ املظارك٘

أٖ ىظـاج سٔاسـّٕ )45(،للـزامَه بتأدٓـ٘
()46

الــٔنني القاىْىٔــ٘ أمــاو ال ـ ٜٔص ااّل للنضكنــ٘ الدســتْرٓ٘ قبــل مباط ـ ٗ مَــامَه،

باإلضا ٘ لق لقـ ارِ للض ـاى٘ القطـا ٜ٘ٔا طـا ٛاحملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘(ّ ،)47الـيٖ مـً
طأىُ ةقْٓ٘ طْ احملكن٘ ّرعلُ حيق الق ّٓبطل البا ل يـد املخال ـاجّ ،ل جيعلـُ
خيظــ ٙزلــُ مــً ّ ٔ تــُ

صــال و ٓي ــاي اٖ لــا ـ ط ـ ٕ ٓطلــا ميــُ مــً أٖ

رَ٘(.)48
لــ ٙالـ ه مــً الــيص لــ ٙالطــناىاج ا طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرّٓ٘ ،الــيٖ ةعتـ
مبخاب٘ يناو أماٌ ٓك ل الش الشـً للنضكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ّ ،كـً اا طـا ٛمـً
آدا ٛنلـــَه بكـــل أماىـــ٘ ّطـ ـ ا ٔ٘( ،)49لل أىيـــا ىـ ـ  ٚأٌ ٍـــيِ الطـــناىاج ل ةكـ ـ ض
اســتقاللٔ٘ اا طــا ،ٛلســٔنا

ــل ــدو الــيص لــ ٙــدو قابلٔــ٘ ا طــا ٛاحملكنــ٘

الدستْرٓ٘ للعزل ،ما خيْل رٜـٔص اينَْرٓـ٘ اىَـا ٛمَـاو أٖ طـْ ل ٓيشـزه مـ ةْرـُ
الشلط٘ التي ٔيّٓ٘ ،ةبعا ليلح ٓ ـبح ّضـ أ طـا ٛاحملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ طـبَٔا بْضـ
()50

املْ ف العنْمٕ ،اليٖ ٓتب ايَ٘ التٕ ٔيتُ ّةش مشارِ املَين،

طال ً ولـح

ود أٌ املؤسص الدسـتْرٖ ايزاٜـ ٖ و ٓـيص لـ ٙـدو ةيضٔـ٘ ّرد أ طـا ٛاحملكنـ٘
الدســتْرٓ٘ ،التــٕ هلــق ا طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ الطنأىٔيــ٘ ّاإلســتق ار

آداٛ

مَامَه الْ ٔ ٔ٘.
لٌ اســتقاللٔ٘ أ طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ةتضقــق مــً نــالل الــيص لــ ٙضــناىاج
ةك ــل اســتقاللٔتَه ،بعٔــدا ــً ةــدنل ّســٔط ٗ الشــلطاج اانــ  ٚلســٔنا الشــلط٘
التي ٔيٓ٘.
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 -3مً صٔد اإل بقا ٛل ٙىظاو ةعٔني رٜٔص احملكن٘ الدستْرٓ٘:
استضدذ املؤسـص الدسـتْرٖ ايزاٜـ ٖ ضـنً ةعـدٓل ، 0202احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘
كنؤسشــ٘ دســتْرٓ٘ مشــتقل٘ مكل ــ٘ بطــناٌ اص ـ او الدســتْرّ )51(،جيــا أٌ ةكــٌْ
احملكنــ٘ قاٜنــ٘ لــ ٙأ طــآ ٛــدٓ ّىَا ّٓش ـ ٌّ أصكامَــاّ ،رٜٔشــا ٓظ ـ ا لَٔــا،
ّٓكٌْ ٍْ الْرُ املع

ً احملكن٘ ّمتخٔلَا دانلٔا ّناررٔاّ )52(،قـد َـد املؤسـص

الدستْرٖ ايزا ٖ ٜسْاٛ

ةعدٓل  0201أّ التعدٓل الدستْرٖ لشي٘  ، 0202مشأل٘
()53

ةعٔني رٜٔص احملكن٘ الدستْرٓ٘ لق رٜٔص اينَْرٓ٘

.

لٌ اسياد مشأل٘ ةعٔني رٜٔص احملكن٘ الدسـتْرٓ٘ لق رٜـٔص اينَْرٓـ٘ ٔـُ مشـاض
باسـتقاللٔ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،ن ْيـا بــاليظ لق الـْزٌ الـيٖ حيظـ ٙبـُ مي ــا
رٜٔص احملكنـ٘ دانلـَا ،با تبـارِ م طـح لتـْلٕ مي ـا رٜـٔص الدّلـ٘
املـــاى لكـــل مـــً رٜـــٔص اينَْرٓـــ٘ ّرٜـــٔص

صالـ٘ ص ـْل

لـــص اامـــ٘(ّ ،)54لـــُ يـــْج مــ رح

املداّلجّٓ ،تلق ٙرسال٘ اإلنطارّٓ ،عني املق ر لدراس٘ الي ْص

ـل ٍـيا اإلنطـار،

كنـــا ٓشتظـ ـ ِ رٜـــٔص اينَْرٓـــ٘ قبـــل ل ـــالٌ صـــاليت الطـــْارو ّال ـــار ّالالـــ٘
اإلســــتخياّ ،)55(ٜ٘ٔبالتــــالٕ لٌ اســــتضْاو رٜــــٔص اينَْرٓــــ٘ بتعــــٔني رٜــــٔص احملكنــــ٘
الدستْرٓ٘ ٓك ض ٍٔني٘ رٜٔص اينَْرٓ٘ ّةبعٔ٘ ّنطـْي رٜـٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘
لُ ،ولح أٌ املعني ٓتب ايَ٘ التٕ ٔيتُ ،اـا ٓـؤح

اسـتقاللٔ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘

ّٓك ر ةبعٔتَا ل ٜٔص اينَْرٍّٓ٘ ،يا اام ٓ ض لـ ٙاملؤسـص الدسـتْرٖ ا تنـاد
ئغ٘ أنـ  ٚإلنتٔـار رٜـٔص احملكنـ٘ الدسـتْرّٓ٘ ،ىـ  ٚأٌ ال ـٔغ٘ اامخـل ةكنـً
اىتخاب أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ طْ مً بٔيَه لتْلٕ رٜاس٘ احملكن٘ الدسـتْرٓ٘،
ّآلــدر اإلطــارٗ لق أٌ الدســتْر ااّل
ا تند ل ٙأسلْب اإلىتخاب

ايزا ٜـ بعــد اإلســتقالل(" )56دســتْر "0914

انتٔار رٜٔص ادلص الدستْرٖ( ،)57ملا حيققـُ أسـلْب

اإلىتخـــاب مـــً لســـتقاللّٔ٘ ،ل كـــً معـــُ أٌ خيطـ ـ امليتخـــا للشـــلط٘ التـــٕ قامـــث
بإىتخابُ.
 -4مً صٔد اإلبقا ٛل ٙىظاو ةعٔني أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘:
ل ٙال ه مً أٌ املؤسص الدستْرٖ ا تند أسلْب اىتخاب ى ف أ طا ٛاحملكنـ٘
الدســتْرٓ٘ )58(،لل أىيــا و ىشــله مــً ٍٔنيــ٘ رٜــٔص اينَْرٓــ٘ ،مــً نــالل ةدنلــُ الغـ
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ةعٔني باقٕ أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ ،صٔد ٓعني أربعـ٘ أ طـا ٛمـً بٔـيَه

املباط

ال ٜٔصّ ،ملا كاٌ رٜٔص اينَْرٓ٘ حيْز ل ٙخمتلف ا لٔاج الدستْرٓ٘ التٕ ةك ض
ةبعٔـ٘ الشــلطاج لــُ ،ـال كــً ى ــٕ القـ٘ ةبعٔــ٘ أ لــا أ طـا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘
ل ٜٔص اينَْرٓ٘ ،لسٔنا اخلٕ الشلط٘ القطـا ،ٜ٘ٔبا تبـار أىـُ ٓـته ةعٔٔـيَه مـً قبـل
رٜٔص اينَْرٓ٘ اليٖ ٓتضكه
ال طٕ ٛي

مشارٍه املَين ب

تُ رٜٔص ادلص اا ل ٙللقطا.ٛ

دو ةْارـد قطـاٗ الئابـ٘ العامـ٘ ّ ـا ظٕ الدّلـ٘ التـابعني لـْزٓ

العدل ضنً العطًْٓ املنخلني للشلط٘ القطـاٜ٘ٔ

احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،كنـا أىـُ ل

طٕٓ ٛطنً دو ةبعٔـ٘ ّّل ٛالشـت٘ أ طـا ٛالبـاقني ّامليتخـبني مـً بـني أسـاةيٗ القـاىٌْ
الدســـتْرٖ ،مـــاداو حتدٓـــد طــ ّج ّكٔ ٔـــاج لىتخـــاب ٍـــؤل ٛاا طـــآ ٛعـــْد لــ ٜٔص
اينَْرٓ٘ اليٖ كـً أٌ حيـدد طـ ّ ا لـ ٙمقـاض ال ٝـ٘ التـٕ ةـدًٓ لـُ بـالْل،)59(ٛ
ّ لـــٍ ٙـــيا ااســـاض وـــد أٌ ةعـــٔني أ طـــا ٛاحملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ مـــً قبـــل رٜـــٔص
اينَْرٓــ٘ٓ ،ــؤح كــخ ا

اســتقاللٔ٘ احملكنــ٘ الدســتْرّٓ٘ٓ ،ك ـ ض ةبعٔتَــا آلــاِ

رٜٔص اينَْرّٓ٘ ،مً راىبيا ى طل استبعاد ىظاو التعٔنيّ ،مي استٝخار أٖ سلط٘ مـً
الشلطاج الخالذ بإصكاو قبطتَا ل ٙةعٔني أ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘.
ّىــ  ٚأٌ أصشـــً

ٓقـــ٘ إلنتٔـــار أ طـــا ٛاحملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ ةكنـــً

أســـلْب

اإلىتخــاب ،الــيٖ ٓك ـ ض مبــدأ اإلســتقاللٔ٘ ّصٔــاد القــاٜنني لــ ٙس ـ ٍا مــً التبعٔــ٘
ّاخلطْي.
 -5مً صٔد اسـياد حتدٓـد طـ ّج ّكٔ ٔـاج اىتخـاب أسـاةيٗ القـاىٌْ الدسـتْرٖ
ل ٜٔص اينَْرٓ٘:
بال رْي لق ال ق ٗ اان ٗ مً املادٗ  081مً التعدٓل الدستْرٖٓ ،تطح أٌ املؤسص
الدستْرٖ ايزا ٖ ٜاستضدذ  ٘ٝردٓدٗ ضنً ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ ّاملتنخلـ٘
أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ ،اليًٓ ٓته اىتخابَه مً بني أسـاةيٗ القـاىٌْ لـ ٙمشـتْٚ
ايامعاج ،ـ أٌ مـا ٓؤنـي لـ ٙاملؤسـص الدسـتْرٖ ،أىـُ َـد لق رٜـٔص اينَْرٓـ٘
بشلط٘ حتدٓد ط ّج ّكٔ ٔ٘ اىتخابَه.
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لٌ اســـتٝخار رٜـــٔص اينَْرٓـــ٘ بتضدٓـــد طـ ـ ّج ّكٔ ٔـــ٘ اىتخـــاب أســـاةيٗ القـــاىٌْ
الدســتْرٖ كأ طــاٛ

احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ،مــً طــأىُ ةقٔٔــد اســتقاللٔ٘ احملكنــ٘

الدستْرٓ٘ آلاِ رٜٔص اينَْرٓ٘.
 -6مً صٔد دو م ا اٗ التْازٌ بني الشلطاج
ٓكتشٕ التْازٌ بني الشـلطاج

ةظكٔل احملكن٘ الدستْرٓ٘:

ةظـكٔل٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ أٍنٔـ٘ كـب ٗ مـً

أرل حتشني آداَٜا ال قـابٕ ،بعـد أٌ كـاٌ املؤسـص الدسـتْرٖ ٓعتنـد كـ ٗ التـْازٌ
الظــكلٕ ّالعــددٖ بــني الشــلطاج

ةظــكٔل٘ ا ٔٝــ٘ املكل ــ٘ بال قابــ٘ لــ ٙدســتْرٓ٘

القْاىني-ادلص الدسـتْرٖ -سـابقا ،مـً نـالل لطـ ال الشـلطاج الـخالذ بالتشـاّٖ
ةظكٔل٘ ادلص الدستْرٖ ،صٔد مخل الشـلط٘ التي ٔيٓـ٘ بأربعـ٘ أ طـآ ٛعٔـيَه رٜـٔص
اينَْرٓ٘ مً بٔيَه رٜـٔص ادلـص الدسـتْرٖ ّىاٜبـُّ ،مخـل الشـلط٘ التظـ ٓعٔ٘ بأربعـ٘
أ طــا ٛاحيــاٌ ٓيتخبَنــا ادلــص الظــعيب الــْ ين ّاحيــاٌ ٓيتخبَنــا

لــص اامــ٘ ،أمــا

الشلط٘ القطا ٜ٘ٔمخلَا ٍٕ اان  ٚبأربع٘ أ طا ٛاحياٌ ةيتخبَه احملكن٘ العلٔـا ّاحيـاٌ
ٓيتخبَنا

لص الدّل٘ )60(،لل أٌ املؤسص الدستْرٖ

ل التعدٓل الدسـتْرٖ0202

هل ً ٙك ٗ التنخٔل املتشاّٖ للشلطاج ،بإق ا ٛال ملاٌ مً التنخٔل ضنً طـْٓ٘
()61

احملكن٘ الدستْرٓ٘،

ال كً ضناٌ ّرْد ىْاب متنـتعني بالظـ ّج املطلْبـ٘

احملكن٘ الدستْرٓ٘ ،تظكٔل٘ ال ملـاٌ هطـ

ـل ٔـاب

نلـَا ل ىتخـابّ ،

التي ٔص التظـ ٓعٕ لـ ٙطـ ّج الك ـا ٗٛباليشـب٘ لالىتخابـاج التظـ ٓعٔ٘ ،قـد ٓطـ ل
لطكال دو ّرْد ىْاب ّا طا ٛكً أٌ ةتْ

َٔه طـ ّج العطـْٓ٘

احملكنـ٘

الدستْرٓ٘( ّ ،)62ل ٙااسـاض اكت ـ ٙاملؤسـص الدسـتْرٖ بتنخٔـل الشـلطتني التي ٔيٓـ٘
ّالقطــا ٜ٘ٔدٌّ لصــداذ التــْازٌ العــددٖ بٔيَنــا ،صٔــد مخــل الشــلط٘ التي ٔيٓــ٘ بأربعــ٘
أ طآ ٛعٔيَه رٜـٔص اينَْرٓـ٘ مـً بٔـيَه رٜـٔص احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،بٔينـا الشـلط٘
القطا ٜ٘ٔمخلَا بعطًْٓ أصدٍنا ٓيتخبُ ادلص الظعيب الْ ين ّا نـ ٓيتخبـُ

لـص

اام٘.
ّآلــدر اإلطــارٗ لق أىــُ لــ ٙال ـ ه مــً ةك ـ ٓص املؤســص الدســتْرٖ ضــنً ةعــدٓل
 0201ملبدأ التْازٌ العددٖ

متخٔل الشلطاج ضنً ةظكٔل٘ ادلص الدستْرٖ،

أىُ ةْازٌ ٍّنٕ بشبا ٍٔني٘ الشلط٘ التي ٔيٓ٘ لـ ٙالشـلطاج اانـ  ،ٚولـح أٌ رٜـٔص
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اينَْرٓــ٘ حيــْز ا لٔــاج الدســتْرٓ٘ ال عالــ٘ التــٕ متكيــُ مــً رعــل كــل مــً ال ملــاٌ
د ٍٔ ٘ٝةابعُ لُ.

ّالقطاٛ

متخٔـل قاضـٔاٌ ضـنً

ّ ل ٙال ه مً ةبين املؤسـص الدسـتْرٖ أسـلْب اإلىتخـاب

ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ ،أصدٍنا مً احملكن٘ العلٔا ّا ن مً

لص الدّلـ٘،

لل أىُ ٓتبني أٌ القاضٔاٌ معٔياٌ

()63

كه مي بَنا اـا ٓعـد ةعٔٔيـا صكنٔـا

لطــ ـ ال املؤســــص الدســــتْرٖ الشــــلطتني التي ٔيٓــــ٘ ّالقطــــاٜ٘ٔ
الدســتْرٓ٘ ،لل أىــُ و ٓ ا ــٕ مبــدأ التــْازٌ

ّ ،ر ـه

متخٔــــل احملكنــــ٘

ٓقــ٘ اإلنتٔــار ،اــا ىــتس يــُ ة ــْ

الشـلط٘ التي ٔيٓــ٘ املنخلــ٘ بأربعــ٘ أ طــا ٛضـنً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘ الدســتْرّٓ٘ ،بــيلح
ضـــنً املؤســـص الدســـتْرٖ لــ ٜٔص اينَْرٓـــ٘ ى ـــٔبُ الخابـــث
احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ ،اامـ ـ الـــيٖ ٓـــؤح

ةعـــٔني حلـــد أ طـــاٛ

لـــ ٙنـــل احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘ ّصٔادٍـــا

ّاســتقاللٔتَاّ ،مــً حــه ــإٌ اســتٝخار الشــلطاج العامــ٘

الدّلــ٘

ـق ةعــٔني أ طــاٛ

احملكن٘ الدستْرٓ٘ مً طأىُ املشاض باستقاللٔتَا.
نامتـــ٘:
خنلص اا ةقـدو لق أٌ املؤسـص الدسـتْرٖ ايزاٜـ ٖ

ـل ةعـدٓل  0202صـ ص

ل ٙاىتقا ٛأ طل العياي ّأك َٝا لتـْلٕ طـْٓ٘ احملكنـ٘ الدسـتْرّٓ٘ٓ ،ظَـ ولـح
مـــً نـــالل اطـ ـ اج التخ ـــص ّاخلـ ـ ٗ

القـــاىٌّْ ،لقـ ـ ارِ لظـ ـ ّج ةطـــنً صٔـــاد

ّاســـتقاللٔ٘ اا طـــا ّ ،ٛلـــ ٙالــ ه مـــً ولـــح ىلنـــص ٔـــاب الطـــناىاج التـــٕ ةك ـــل
الستقاللٔ٘ العطْٓ٘ ا طاَٜاّ ،ولح رارـ لق التـدنل املباطـ لـ ٜٔص اينَْرٓـ٘
ةعٔٔــيَه ّاىتخــابَه ،طــال ــً ضــعف التنخٔــل القطــا ٕٜضــنً ةظــكٔل٘ احملكنــ٘
الدستْرٓ٘ ل ٙال ه مً أٍنٔتُ

املنارس٘ القطاٍّ ،ٜ٘ٔـْ مـا ٓ طـٕ لق القـْل بـأٌ

املؤســـص الدســـتْرٖ و ٓ ـــل لق التظـــكٔل٘ املخالٔـــ٘ التـــٕ ةطـــنً اإلضـــطالي باملَـــاو
الشاس٘ امليْ ٘ بَا ل ٙأصشً ّرُ.
ّكخاليـــ٘ مـــا ةْيـــليا الٔـــُ

ٍـــيِ الدراســـ٘ خنلـــص لق نيلـــ٘ مـــً اليتـــاٜس

ّاإلق اصاج ىْرزٍا ٔنا ٓلٕ:
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 أّل :اليتاٜس .0املؤســــص الدســــتْرٖ

ةعــــدٓل  0202ضــــنً اياىــــا العطــــْٖ للنضكنــــ٘

الدستْرٓ٘ اصت أ ببعض مقْمـاج ادلـص الدسـتْرٖ لـ ٙـ ار اإلصت ـا بـي ص ـدد
ال كٔبـــ٘ البظــ ٓ٘ ّاملقـــدر ب  00طـــْ ،باإلضـــا ٘ لق اإلصت ـــا بتنخٔـــل الشـــلطتني
التي ٔيٓ٘ ّالقطا ٜ٘ٔم بعض التغ اج اا ٓط ل اطـكالٔ٘ انـتالل التـْازٌ العـددٖ
متخٔل الشلطاج الخالح٘

ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘

 .0اســتبعاد املؤســص الدســتْرٖ اخلــٕ ال ملــاٌ مــً ةظــكٔل احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘
إلبعاد التزاوباج الزبٔ٘ واج الطاب الشٔاسٕ ً احملكن٘ الدستْرٓ٘
 .4بــال ه مــً اٌ امل ســْو ال ٜاســٕ  423-00احملــدد لظ ـ ّج ّكٔ ٔــاج اىتخــاب
أساةيٗ القاىٌْ الدسـتْرٖ أ طـاٛ

احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ ،و ٓظـ يـ اص٘ لق ـاب

ىظاو اإلقـ اي لل أىـُ مـً نـالل املنارسـ٘ العنلٔـ٘ ٓتطـح أٌ املظـ ي ةبيـ ٙىظـاو اإلقـ اي
املقٔد احمل ْر قو

 ٘ٝأساةيٗ القاىٌْ العاو ّصا أ ل ٙالطاب الش ٖ مـً نـالل

اإلصت ا بياج أزاج اإلىتخاباج العام٘ كاملعزل ّال يدّ ّالظ ا.
 .3ل ٙال ه مً لق ار املؤسص الدستْرٖ ضنً ةعدٓل  0202للعدٓـد مـً املظـاٍ
ّالدللج التٕ ةط ٕ استقاللٔ٘ ل ٙأ طا ٛاحملكن٘ الدستْرٓ٘ مبا كيَه مً آداٛ
مَامَه

سبٔل ة عٔل ال قاب٘ ّالعدال٘ الدستْرٓ٘ مقارى٘ مـ مـا كـاٌ لٔـُ الْضـ

ادلص الدستْرٖ سابقا ،لل أٌ البعض مً ٍـيِ املظـاٍ أحبتـث ق ـْرٍا

ةكـ ٓص

اإلستقاللٔ٘ ،ملا حتتُْٓ مً دللج ةك ض ةبعٔ٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘ للشلط٘ التي ٔيٓ٘
شــدٗ

رٜــٔص اينَْرٓــّ٘ٓ ،ظَـ ولــح مــً نــالل ةعٔٔيـُ اربعــ٘ ا طــا ٛمبــا ــَٔه

رٜٔص احملكن٘ الدستْرٓ٘ ٍّْ ،مـا ٓ طـٕ لق القـْل بـأٌ املؤسـص الدسـتْرٖ و ٓ ـل لق
التظكٔل٘ املخالٔ٘ التٕ ةطنً اإلضطالي باملَاو الشاس٘ امليْ ٘ بَا ل ٙأصشً ّرُ.

 حاىٔا :اإلق اصاج .0ضـ ّرٗ م ا ــاٗ املؤســص الدســتْرٖ للتــْازٌ العــددٖ مــً صٔــد متخٔــل الشــلطاج
الــخالذ

الدّلــ٘ ،ـ ةقلــٔص ــدد اا طــا ٛاملعٔــيني مــً قبــل رٜــٔص اينَْرٓــ٘ لق

طًْٓ ّميح الشلط٘ التظ ٓعٔ٘ انتٔار طًْٓ نارش ا طاَٜاّ ،مً رَ٘ ان  ٚةْسٔ
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متخٔــل القطــاٗ دانــل احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ با تبــارٍه ااقــدر مــً

ٍــه لــ ٙاارســ٘

القطا ٛالدستْرٖ
 .0جيــا اٌ ةي ـ د احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ بتعــٔني رٜٔشــَا مــً بــني ا طــاَٜا ّبــياج
الطـناىاج التــٕ ٓعــني بَـا راســا ٛا ٔٝــاج القطـا ٜ٘ٔاانـ ّ ،ٚولــح مـً نــالل متكــني
أ طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ســلط٘ انتٔــار رٜــٔص احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ مــً بٔــيَه ـ
أسلْب اإلىتخابّ ،سضا سلط٘ ةعٔٔيُ مً قبل رٜٔص اينَْرٓ٘.
 .4ىظ ا لبعض اليقاٜص التٕ متث معآيتَا نلٔا

ـل اىتخابـاج أسـاةيٗ القـاىٌْ

الدستْرٖ كأ طا ٛباحملكن٘ الدستْرٓ٘ لسٔنا ل ٙيعٔد ىشـا املظـارك٘ ،ىـد ْ
املؤسص الدستْرٖ لق ض ّرٗ ا تناد ال ـٔغ٘ اإللك ّىٔـ٘
الدستْرٖ

اىتخـاب أسـاةيٗ القـاىٌْ

اارضٔ٘ ال قنٔ٘ ب ّ اض  progressلطـناٌ مظـارك٘ أّسـ اسـاةيٗ
ل بعد املشـا ٘ بـني ايامعـاج ّاللزـاٌ اإلىتخابٔـ٘ املشـتضدح٘ لـٙ

القاىٌْ ،لسٔنا

مشتْ ٚاليدّاج ايَْٓ٘ للزامعاج.
 .3ضــ ّرٗ ل ـــادٗ ةيظـــٔه طــ ّج ّكٔ ٔـــاج اىتخـــاب أســـاةيٗ القـــاىٌْ الدســـتْرٖ
مبْرــا قــاىٌْ مشــتقل بــدل مــً ةيظٔنَــا مبْرــا م ســْو رٜاســٕ يــادر ــً رٜــٔص
اينَْرٓ٘  ،صٔد ٓطنً القاىٌْ استقاللٔ٘ ااساةيٗ ّحي رٍه مً ٍٔني٘ ّةبعٔ٘ رٜـٔص
اينَْرّٓ٘ ،مً رَ٘ ان  ٚىْيٕ بط ّرٗ للغا ٛاستٝخار الشـلط٘ التي ٔيٓـ٘

ـق ةعـٔني

ا طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ با تبــارِ ٓك ـ ض مظــاٍ التبعٔــ٘ ّةــبين ىظــاو اإلىتخــاب
ب ـ ٘ مطلقــ٘

ةظــكٔل٘ ا طــا ٛاحملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ لــ ٙا تبــار اىــُ مــً مظــاٍ

اإلستقاللٔ٘.
ا ْامع ّامل ار :
( -)1لٔيـــدٗ اّىٔشـــٕ :احملكنـــ٘ الدســـتْرٓ٘

ايزاٜـ ـ  :دراســـ٘

اإلرتَــاد القطــا ،ٕٜكلٔــ٘ القــْ ّالعلــْو الشٔاســٔ٘ ،رامعــ٘

التظـــكٔل٘ ّاإلنت ايـــاج،
نــد نٔطـ  ،بشــك ٗ،

لـــ٘

لــد ،04

دد ،0200 ،3ص.ص .029 -028
(-)2

املادٗ  :081مً امل سْو ال ٜاسـٕ ،رقـه  ،330 -02املـؤر

 01نيـاد ٚااّق  0330املْا ـق ل

 42دٓشن  ،0202امل تعلق بإيـدار التعـدٓل الدسـتْرٖ امل ـاد

اسـت تا ٛأّل ىـْ ن ،0202

لٔـُ

ش.ر ،دد  ،80ال ادرٗ بتارٓخ  ،0202/00/42ص.49
( -)3اىظ املادٗ  :088مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
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( -)4اىظ املادٗ  :4/084التعدٓل الدستْرٖ  ،0201م ر سابق ،ص.48
( -)5اىظ املادٗ :4/088مً التعدٓل الدستْرٖ

 ،0202م ر سابق ،ص49

( -)6ةيص املادٗ  :081مً التعدٓل الدستْرٖ ل "ٙةتظكل احملكن٘ الدستْرٓ٘ مً  00طْا:
أربع٘ أ طآ ٛعٔيَه رٜٔص اينَْرٓ٘ مً بٔيَه رٜٔص احملكن٘ الدستْرٓ٘
لص الدّل٘ مً بني أ طا.ُٜ

طْ ّاصد ةيتخبُ احملكن٘ العلٔا مً بني أ طاَٜا ّ ،طْا ٓيتخبُ
ست٘ أ طآ ٛيتخبٌْ باإلق اي مً بني أساةيٗ القاىٌْ الدستْرٖ…"
( -)7ىقال ً

بٕ أصشً :ق اٗٛ

ةظكٔل٘ احملكن٘ الدستْرٓ٘

ـل التعـدٓل الدسـتْرٖ ،0202

لــ٘ العلــْو القاىْىٔــ٘ ّالرتنا ٔــ٘ ،كلٔــ٘ القــْ ّالعلــْو الشٔاســٔ٘ ،رامعــ٘ زٓــاٌ اطــْر ،ايل ــ٘،
لد  ،1دد  ،0202 ،3ص .171
( -)8بـــد ال

ـ ـاٌ بـــً ائاللـــٕ :اىت ـــا ٛاســـتقاللٔ٘ ادلـــص الدســـتْرٖ ايزاٜـ ـ ٖ

الدســتْرٖ ال ــادر ــاو ، 0201

ـــل التعـــدٓل

لــ٘ دراســاج ّأ ــاذ ،رامعــ٘ زٓــاٌ اطــْر ،ايل ــ٘ ،ــدد،38

ص.032
( -)9القــاىٌْ رقــه ،20-01املــؤر

 1مــارض  ،0201املتطــنً التعــدٓل الدســتْرٖ ،ش.ر ،ــدد ،03

ال ادرٗ بتارٓخ  7مارض 0201
(-)10

بٕ أصشً :م ر سابق ،ص.111

( -)11ابــ أٍه

نــد صشــيني :ال قابــ٘ القطــا ٜ٘ٔلــ ٙدســتْرٓ٘ القــْاىني

ال قــُ ّالقطــا ،ٛميظـــأٗ

املعارا ،اإلسكيدرٓ٘ ،0222 ،ص .82
( -)12رطٔدٗ العاو :ادلص الدستْرٖ ايزا ،ٖ ٜدار ال ز لليظ ّالتْزٓ  ،0221 ،ص .03
( -)13يــبال مْســ ٙاملــْمين :ال قابــ٘ لــ ٙدســتْرٓ٘ القــْاىني ،الــدار العلنٔــ٘ الدّلٔــ٘ لليظ ـ ّالتْزٓ ـ ،
 ،0207ص.038
( -)14املادٗ  :008مً دستْر اينَْرٓ٘ التْىشٔ٘ ،ال ادر بتارٓخ  01راى ٕ .0203
( -)15املادٗ  :042مً دستْر املنلك٘ املغ بٔ٘ ،ال ادر بتارٓخ  09رْاٌ .0200
(ٍ -)16ظاو لٕ

ند القطامني :رقاب٘ الدستْرٓ٘ بني الشٔاسـ٘ ّالقـاىٌْ "دراسـ٘ مقارىـ٘ ااردٌ ّم ـ

ّ ىشــا" ،أ ّصــ٘ دكتــْراِ ـ ميظــْرٗ ،ه ــص قــاىٌْ ،كلٔــ٘ القــْ  ،رامعــ٘ ــني

ــص،

 ،0209ص .000
(-)17

نــــد

نــــد بــــدِ امــــاو :الــــْرٔز

طــ ـ ل القــــاىٌْ الدســــتْرٖ ،دار ال كــ ـ ايــــامعٕ،

اإلسكيدرٓ٘ ،ص .097
(-)18

بٕ أصشً :م ر سابق ،ص.117

( -)19املادٗ  :084مً التعدٓل الدستْرٖ املؤر

 1مارض ،0201م ر سابق ،ص.00

( -)20املادٗ  :081/4مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)21املادٗ  :084مً التعدٓل الدستْرٖ املؤر
604

 1مارض  ،0201م ر سابق ،ص.00
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(-)22

بٕ أصشً ،احملكن٘ الدسـتْرٓ٘

ايزاٜـ  ،ادلـ٘ الظـامل٘ لقـْ  ،كلٔـ٘ القـْ  ،رامعـ٘

بارٕ خمتار ،ياب٘ ،0200 ،ص 73
( -)23ال ق ٗ  4مً املادٗ  :000مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق.
( -)24بد ال

اٌ بً رٔاللٕ :م ر سابق ،0207 ،ص .48

- Burdeau Georges: Traité de science politique, T.4,10 éd, 1969, Paris, p 272.
- Duguit Léon: Traité de droit constitutionnel, T.1, 3,3éd.1,1927, p715.

)(25
)(26

( -)27اىظ ال ق ٗ الخاىٔ٘ مً املادٗ  :087مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)28اىظ ال ق ٗ الخالخ٘ مً املادٗ  :081مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)29امل ســْو ال ٜاســٕ رقــه  ،423 -00املــؤر

 01وٖ الزــ٘  0930املْا ــق ل  3ظــث ،0200

احملــدد لظ ـ ّج ّكٔ ٔــاج اىتخــاب أســاةيٗ القــاىٌْ الدســتْرٖ أ طــاٛ

احملكنــ٘ الدســتْرٓ٘ ،ش.ر،

دد  ،12ال ادرٗ بتارٓخ  1أّج .0200
( -)30اىظ املادةني  :4ّ 9مً امل سْو ال ٜاسٕ ى شُ ،ص.ص.1 ،1
( -)31اىظ املادةني  :1ّ 3مً امل سْو ال ٜاسٕ ى شُ ،ص.1
( -)32اىظ املادةني  :8ّ 0مً امل سْو ال ٜاسٕ ى شُ ،ص.1
( -)33ةــيص املــادٗ  :020/0مــً التعــدٓل الدســتْرٖ  "0202ةتــْق الشــلط٘ الْ ئــ٘ املشــتقل٘ ل ىتخابــاج
مَنـ٘ حتطـ ّةيظـٔه ّةشـٔ اإلىتخابـاج ال ٜاسـٔ٘ ّالتظـ ٓعٔ٘ ّاحمللٔـ٘ ّ نلٔـاج اإلسـت تاّ ٛاإلطـ اا
لَٔا"
( -)34مداىٕ بد القادر ّساملٕ بد الشالو :اإلآلاِ لق ال قاب٘ القطا ٜ٘ٔبْاسط٘ احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘
التعـــدٓل الدســـتْرٖ

،0202

لـــ٘ البضـــْذ القاىْىٔـــ٘ ّالقت ـــادٓ٘ ،امل كـــز ايـــامعٕ بـــه لْ،

لد ،3دد  ،0200 ،0ص.008
( -)35اىظ ال ق ٗ الخاىٔ٘ مً املادٗ  :081التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)36اىظ املادٗ  :084التعدٓل الدستْرٖ  ،0201م ر سابق ،ص00.
( -)37بد ال

ً بً رٔاللٕ :م ر سابق ،ص.047
- Duguit Léon: op.cit, p.715.

)(38

( -)39أىظ املادٗ  :0/081مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)40املادٗ  :084مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0201م ر سابق ،ص.00
( -)41ر الٕ أسام٘ :قـ ا ٗٛأّلٔـ٘ لتظـكٔل احملكنـ٘ الدسـتْرٓ٘ املشـتضدح٘ مبْرـا التعـدٓل الدسـتْرٖ
،0202

ل٘ اإلرتَاد القطا ،ٕٜكلٔ٘ القْ ّالعلْو الشٔاسـٔ٘ ،رامعـ٘

نـد نٔطـ  ،بشـك ٗ،

لد  ،04دد  ،0أكتْب  ،0200ص .498
( -)42ىقال ً مداىٕ بد القادر ّساملٕ بد الشالو :م ر سابق ،ص 003
( -)43م ر ى شُ ،ص .001
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( -)44ــاىص صبٔــا ال

ــاٌ ّســٕ مْســٙ

ــزٗ :اإل ــار اليــا ه لل قابــ٘ الدســتْرٓ٘ دراســ٘ مقارىــ٘ بــني

ايزاّ ٜةْىص،

ل٘ الباصد للدراساج ااكاد ٔ٘ ،كلٔ٘ القْ ّالعلْو الشٔاسٔ٘ ،رامعـ٘ الـاش

خلط  ،باةي٘،0

لد  ،1دد ،0209 ،0ص.400

( -)45اىظ املادٗ  087ق ٗ  :3ّ 1مً التعدٓل الدستْرٖ ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)46اىظ املادٗ 081ق ٗ :3مً التعدٓل الدستْرٖ ى شُ ،ص.49
( -)47اىظ املادٗ  :089مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.ص.49 ،32
(ٍ -)48ظاو لٕ

ند القطامني :م ر سابق ،ص .007

( -)49م ر ى شُ ،ص87
( -)50ىقال ً ر الٕ أسام٘ ،م ر سابق ،ص .491
( -)51املادٗ  081التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
(ٍ -)52ظاو لٕ

ند القطامني :م ر سابق ،ص.027

( -)53املادٗ0/081مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.49
( -)54اىظ املادٗ7/93مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.00
( -)55اىظ املادةني  98ّ 97مً التعدٓل الدستْرٖ  ،0202م ر سابق ،ص.ص.04 ،03
( -)56مْلــْد دٓــداٌ :مباصــد

القــاىٌْ الدســتْرٖ ّالــيظه الشٔاســٔ٘ ،دار بلقــٔص لليظ ـ  ،ايزا ٜـ ،

 ،0207ص.91
( -)57ةيص املـادٗ  1/14مـً دسـتْر ..." 0914أمـا رٜـٔص ادلـص ٔيتخبـُ اا طـا ٛمـً بٔـيَه ّلـٔص لـُ
يْج م رح".
( -)58املادٗ  081مً التعدٓل الدستْرٖ ،0202م ر سابق،
( -)59ر الٕ أسام٘ :م ر سابق.497 ،
( -)60املادٗ  084مً التعدٓل الدستْرٖ املؤر

 1مارض ،0201م ر سابق ،ص.00

( -)61مداىٕ بد القادر ّساملٕ بد الشالو :م ر سابق ،ص.001
( -)62لٔيدٗ أّىٔشٕ :م ر سابق ،ص.002
(-)63
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بٕ أصشً :م ر سابق ،ص .117
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