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ن مرجعيةةة الضا ةةد الدسةةتوري لمرلا ةةة رمةةا دسةةتورية الضةةوانين تسةةتند رمةةا ت ديةةد إ
الضا ةةد الدسةةتوري لممفيةةوا اللةةكمد لمدسةةتوري حةة ن  ارتنةةا مفيةةوا الدسةةتوري حفةةد  الةةة 

مرجعيةة الضا ةةد الدسةتوري لمرلا ةةة رمةا دسةةتورية الضةوانين تضتصةةر رمةا الضوارةةد المدونةةة 
الم ادئ األخرىي أما حةد  الةة و  ال تتعداىا الا غيرىا من األ كااو  يةحد الوثيضة الدستور 

الضا ةةد الدسةةتوري لممعيةةار المو ةةورد لمدسةةتور الضةةااا رمةةا أسةةا  النظةةر حةةد  ارتنةةا 
اإلجةةةرا ات المت عةةةة لو ةةةعياي إن و  مو ةةةوع الضارةةةدة الدسةةةتورية دون النظةةةر حةةةد اللةةةك 
رد الواردة حد الوثيضةة الدسةتورية  ة  مرجعية الضا د الدستوري ال تضتصر حضط رما الضوا

تيةا وردت خةارج الوثيضةة خاصًة حد  الة وجود مسةاا  دسةتورية  ط يع االتساعتمي  الا 
حةةةد ىةةةاه ال الةةةة تتسةةةا مرجعيةةةة الضا ةةةد الدسةةةتوري لمرلا ةةةة رمةةةا دسةةةتورية و  يالدسةةةتورية

مجمورةة مةن  الضوانيني لت ا الا جانب الضوارةد الدسةتورية الةواردة حةد الوثيضةة الدسةتورية
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الةةةةةواردة حةةةةةد مصةةةةةادر أخةةةةةرى غيةةةةةر الوثيضةةةةةة و  الم ةةةةةادئ اات الضيمةةةةةة الدسةةةةةتوريةو  األ كةةةةةاا
 المواثي  الوطنية.و  الدستوريةي ك رالنات ال ضو 

الم ةادئ اات و  تمة  األ كةااو  إن الضوارد الدستورية المدونة حةد الوثيضةة الدسةتورية 
)الكتمةةة الدسةةتوريةي أو المجمورةةة  الدسةةتوري  ةةة الفضةةوالضيمةةة الدسةةتورية تكةةون مةةا يسةةمييا 

  Block deالدستورية 

 مشكمة البحث: 
ىةةد  و  تتمثةة  ملةةكمة ىةةاه الدراسةةة حةةد اإلجا ةةة رمةةا تسةةاؤالت رةةدة حةةد ىةةاا اللةة ن

لوظيفتةةةو المتمثمةةةة حةةةد الرلا ةةةة رمةةةا  ممارسةةةتوىةةة  إن مرجعيةةةة الضا ةةةد الدسةةةتوري رنةةةد 
الةةواردة حةةد الوثيضةةة الدسةةتوريةي أا  دسةةتورية الضةةوانين من صةةرة حضةةط حةةد الضوارةةد الدسةةتورية

 تكةون جة   مةن ىةاه المرجعيةة و  أ كامًا أخرى تتمتا  الضيمة الدستوريةو  إن ىنا  م ادئ
 الض ةةاايةل ليةةاه الم ةةادئو  التنفيايةةةو  الةةا أي مةةدى تخ ةةا السةةمطات العامةةة )التلةةريعيةو 
ىةةاه السةةمطات  التةةد تلةةك  ليةةدًا رمةةا سةةمطةو  األ كةةاا الةةواردة خةةارج الوثيضةةة الدسةةتوريةو 

 الم ادئ  و  ىو م مون ىاه األ كاا ماو  العامة 

حمن خال  ىةاه الدراسةة سةن او  أن نجيةب رمةا التسةاؤالت التةد طر ناىةا أرةاله 
  خصوص نطا  مرجعية الضا د الدستوري لمرلا ة رما دستورية الضوانين.

 منهجية البحث:
المضةةارني   يةةث و  يمةةدإن دراسةة ىةةاا المو ةةوع يفةةرض رمينةةا أن نت ةةا المةةني  الت م

 مةةن ثةةا ن ةةين الضوارةةدو  اآلرا  التةةد تتعمةة   مو ةةوع دراسةةتنا يو  الضةةراراتو  ن مةة  النصةةوص
د تةةخاصةًة حةد حرنسةا الو  الم ةادئ اات الضيمةة الدسةتورية حةد الدسةةاتير المضارنةةو  األ كةااو 
 العرا .و  كال  حد مصرو  لظيور الكتمة الدستورية عد ميداً ت

 هيكمية البحث:
 مصةرو  حة جوانب الكتمة الدستورية من  يث م مونيا  حد ك  من حرنسالدراسة كا

العةةةرا ي ين عةةةد رمينةةةا أن نضسةةةا ىةةةاه الدراسةةةة الةةةا م  ثةةةيني سةةةنتناو  حةةةد الم  ةةةث األو  و 
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ال  من خةال  مطم ةيني سنخصةص المطمةب و  نطاليا حد حرنسالو  )مفيوا الكتمة الدستورية
المطمةب الثةاند لنطةا  الكتمةة الدسةتورية حةد  سةنت دث حةدو  األو  لمفيةوا الكتمةة الدسةتوريةي

 العةةرا ليو  الكتمةةة الدسةةتورية حةةد مصةةر نطةةا حرنسةةاي أمةةا الم  ةةث الثةةاند سنخصصةةو لةةة ) 
سنضسةةةةا ىةةةةاا الم  ةةةةث أي ةةةةًا الةةةةا مطم ةةةةيني سةةةةنتطر  حةةةةد المطمةةةةب األو  لنطةةةةا  الكتمةةةةة و 

 د العرا .سنتناو  حد المطمب الثاند نطا  الكتمة الدستورية حو  الدستورية حد مصري

وأ ةةر  التوصةةيات التةةد سنتوصةة   االسةةتنتاجاتحةةد ختةةاا ىةةاه الدراسةةة سةةندرج أىةةا و 
 الييا من خال  دراستنا لياا المو وع.

 املبحث األول
 نطاقها يف فرنساو مفهىو انكتهة اندستىرٌة

مةةةن ثةةةا و  ن ةةةدد معنةةةاهيو  سةةةنتناو  حةةةد ىةةةاا الم  ةةةث م ةةةمون الكتمةةةة الدسةةةتوريةي
ألن ىةةةاا المصةةةطمأل ظيةةةر ألو  مةةةرة ؛ ة الدسةةةتورية حةةةد حرنسةةةاإطةةةار الكتمةةةإلةةةا  سةةةنتطر 
الةةةة  نتيجةةةةًة لتعةةةةدد الوثةةةةاا  التةةةةد تتمتةةةةا  ضيمةةةةة دسةةةةتورية الةةةةا جانةةةةب الوثيضةةةةة و ؛ ىنةةةةا 

الدسةةتوريةي لةةةال  سنضسةةا ىةةةاا الم  ةةث الةةةا مطم ةةيني سةةةنت دث حةةد المطمةةةب األو  رةةةن 
مةةة الدسةةتورية حةةد الكت رسنخصصةةو إلطةةامفيةةوا الكتمةةة الدسةةتورية ي أمةةا المطمةةب الثةةاند 

 حرنسا.

 املطهب األول
 مفهىو انكتهة اندستىرٌة

 اكرنا سا ضا   ن مصطمأل الكتمة الدستورية ظير ألو  مرة رما يد الفضيا  الفرنسييني
يضصةةد  الكتمةةة الدسةةتورية حةةد و  المعنةةا ال ةةي يو  لمكتمةةة الدسةةتورية معنيةةاني المعنةةا الواسةةاو 

المجمة  الدسةتوري  ىةد التةد يتةولاو  لارةدة لةانون معناىا الواسا "كاحة الضوارد األسةما مةن
 ".ل1)ىاا اإلطار ا تراات مين 

                                                           

(1)Gorges Vedel, La Place de Declaration de 1789 dans le "Block de 

Constitutionnalle" la declaration des droits de hemmeef du 
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الضوارةةد اات الضيمةةة و  أمةةا حةةد معناىةةا ال ةةي  حيضصةةد  يةةا "  صةةر مجمةةوع الم ةةادئ
 .ل1)"ا ترامياالدستورية التد تكتف  السمطة التلريعية  فرض 

تتكةون مةن كاحةة الضوارةد رما أسا  ما س   حالكتمة الدستورية وحضًا لمعناىةا الواسةا و 
يضةوا المجمة  الدسةتوري و  التد تعمو رما الضوارد الضانونيةةي أي أسةما مةن الضوارةد الضانونيةة

 ي حةةةد  ةةةين تت ةةةمن الكتمةةةة الدسةةةتورية وحضةةةًا لمعناىةةةا ال ةةةي  الم ةةةادئ  ا تراميةةةاالفرنسةةةد 
 تظمةةةة حييةةةاالضوارةةةد اات الضيمةةةة الدسةةةتورية التةةةد وردت حةةةد الوثيضةةةة الدسةةةتورية أو غيةةةر المنو 
ن مجمةةةوع ىةةةاا الم ةةةادئو  ليمتيةةةا الدسةةةتورية مةةةن الدسةةةتوري اسةةةتمدتلكنيةةةا و  الضوارةةةد اات و  ا 

الضيمة الدستورية تعد  مثا ة ليد رما السمطة التلريعية والتد ين عد رمييا أن ت ترميةا رنةد 
ال سةةتكون رمميةةا ملةةو ًا  عيةةب مخالفةةة الدسةةتوريو  و ةةعيا لمضةةوانين  الكتمةةة الدسةةتورية  يةةااو  ا 

 المعنا )المعنا ال ي ل تكون م   دراستنا.

الضوارةد الدسةتورية التةد و  ًا  ما س   يضصد  الكتمة الدسةتورية "مجمةوع الم ةادئارت اطو 
ي  معنةةا إن الكتمةةة الدسةةتورية "ىةةد مةةا ت ةةا ل2)يجةةب رمةةا السةةمطة التلةةريعية أن ت ترميةةا"

أو ىد ي ل3)ا د الدستوري"الضوارد الدستورية التد تلك  مرجعية لمضو  مجمورة من الم ادئ
الم ادئ الدستورية التد تلك  مرجعية الضا د الدستوري حد و  " التد ت ا مجمورة الضوارد

 اسةةةتمدىاالرلا ةةةة رمةةةا دسةةةتورية الضةةةوانيني  صةةةر  النظةةةر رةةةن مصةةةدر ىةةةاه الضوارةةةد سةةةواً  
ة مةةةن لةةةيا المجتمةةةا العميةةةا سياسةةةي استخمصةةةيا لدسةةةتوري مةةةن الوثيضةةةة الدسةةةتورية أوالضا ةةةد ا
 .ل4)أا دينية" اجتماريةكانت أا 

                                                                                                                                                      

citoyenetlajurisprudane, collque des 25 maiet 26 mal au 

conseilconstitutionnel, Paris, P.U.F., p61. 

(1) Kemal Gazler, Le Pouvoir de revision constitutionnelle, 

PresseuniversitairdrSeptertion, 1997, P314. 

  ددس دٌٕهضددج دٌؼشة،ددج  دٌمدد  شث  1د. ِحّددذ زددنصي ٔددنكرة  زىددشث دددذسص دٌمندػددذ دٌذعددذنسكج    (2)

 .12ص  2002

(3)Cyril BRAMI, La hiérarchie des normes en 

droitconstitutionnelfrançaisEssaid’analysesystémique, these pour 

l’obtention du grade de docteur en droitdel ’UNIVERSITE DE CERGY 

PONTOISE, p314 

  2006  ددس دٌٕهضدج دٌؼشة،دج  دٌمد  شث  1د. ػ،ذ أحّذ دٌغفٍني  زىشث دٌٕظ َ دٌؼ َ دٌذعدذنسي    (4)

 .22ص
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الض ةةةا  الدسةةةتوري حةةةد حرنسةةةاي   اجتيةةةاداتالدسةةةتورية  ةظيةةةور الكتمةةة ارتةةة طلضةةةد  
حنتيجة النضاش ال اد الاي ثار  ين الفضيا   و  تدرج الضوارد الدستوريةي أصدر المجم  

الةةةةةاي ظيةةةةةر مةةةةن خاللةةةةةو حكةةةةةرة الكتمةةةةةة و  ي1971/ 16/7الدسةةةةتوري الفرنسةةةةةد لةةةةةرارًا حةةةةد 
ستورية لمتدلي  رما مجمورة من الضوارد المت اينة التد يلير الييا المجم  الدستوري الد

 .ل1)لت رير لرارتو أثنا  خ وع الضوانين لرلا تو

ن ظيةةةور ىةةةاا و   خاصةةةةي حةةةة ن تجر ةةةة حرنسةةةةا  ألسةةة ابحةةةد حرنسةةةا يعةةةةود  االتجةةةةاها 
ان ين ةا رةن كة  ت ريخيا  احة   األ ةداث التةد كةو  الضانونية  ىد تجر ة راادةو  الدستورية

وا ةةدة منيةةا مجمورةةة مةةن الثوا ةةتي حةةالثورة الفرنسةةية التةةد أرض يةةا صةةدور إرةةالن  ضةةو  
مةا ا  الض ةا  يسةتمد منةو الةا اآلن مةا يسةارده  1789المواطن الفرنسةد لعةاا و  اإلنسان
كةال  و  ال ريةاتيو  ال فةاظ رمةا ال ضةو و   ركةة السةمطات العامةة حةد الدولةة  ة طرما 

 الةةاي صةةدر  عةةد ال ةةرب العالميةةة الثانيةةة 1946سةةتور الفرنسةةد رةةاا ال ةةا   النسةة ة لمد
جةةا ت أ كامةةو خاصةةًة مضدمتةةو ممياةةة  الم ةةادئ التةةد لةةا يكةةن مةةن السةةي  التعا ةةد رةةن و 

ثورة رما المفاىيا  1958لد أ دث الدستور الفرنسد لعاا و  الضانونيةيو  ليمتيا الدستورية
لعضةةود رديةةدة مةةن الةة مني حمةةثاًل مفيةةوا التةةد كانةةت ثا تةةة حةةد النظةةاا الدسةةتوري الفرنسةةد 

السيادة الوطنية التد ظ  تمثيميا لاصرًا رما ال رلماناتي ومفيةوا السةمطة التنفيايةة التةد 
ليةادة العاللةات الخارجيةةي ومفيةوا الضةانون الةاي و  لا تكن أكثر من سمطة لتنفيةا الضةوانين

ىةةاه المفةةةاىيا تعيةةرت  عةةةد  طالمةةا أرت ةةةر  مثا ةةة التع يةةةر رةةن اإلرادة العامةةةة ل مةةةي حكةةة 
تدخالت السمطة  ا دادتو  ي حما يعد لم رلمان نف  السمطات ااتياي1958صدور دستور 

أماا ك  ال  كان رما المجم  الدستوري أن يت ةر  ل مايةة و  التنفياية حد  ياة األحرادي
ر تراجةا دو و  دور السةمطة التنفيايةةي ا ديةاد ريات األحراد المعر ة لميدر  سة ب و   ضو 

لا يكن ىنا   د من ال  ث رن مرجعية إ احية و  ما يصدر رنو من الضوانينيو  ال رلمان

                                                           

لض ئ،ج  ةحدز ِٕودنس ػٍدل دٌّنلدغ  –ِم سٔج دعذنسكج  ِحّذ ٔنكشي  دٌىذٍج دٌذعذنسكج ة ٌّغشب: (1)

 https://ar.wikipedia.org/wiki   ة دٌذ ٌة:ٌىذشنٔدإل
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رةةالوة رمةةا الضوارةةد الةةواردة حةةد الدسةةتوري تسةةمأل لةةو   يضةةاع رمةة  السةةمطات العامةةة حةةد 
 .ل1)الدو   الصورة التد يراىا م ضضة لممصم ة العامة

 املطهب انثانً
 نطاق انكتهة اندستىرٌة يف فرنسا

 ظة التجر ة الدستورية حةد حرنسةا نجةد نورةًا مةن التكامة  حةد الصةياغات رند مال
 األنظمةةةةةة السياسةةةةةية ) إم راطوريةةةةةاتي ممكيةةةةةاتي جميوريةةةةةاتل اخةةةةةتال الدسةةةةةتورية رغةةةةةا 

وا ةةأل حةةد الدسةةتور الفرنسةةد لعةةاا و  التوجةةو الةةوطند السياسةةد كمةةا ىةةو م ةةين اخةةتال و 
 ررحةةةو اللةةةعب الفرنسةةةدالةةةاي  االلتفةةةا يرجةةةا كةةة  ىةةةاا الةةةا و  ي1958دسةةةتور و  1946

جسةةةده الملةةةرع الدسةةةتوري مةةةن خةةةال  تث يتةةةو لم ةةةادئ الثةةةورة الفرنسةةةيةي  يةةةث إنةةةو تلةةة ث و 
كمرجةا  1946مضدمةة دسةتور و  1789المةواطن لعةاا و   نصوص إرالن  ضةو  اإلنسةان

 .ل2)التد تكون ج ً  من الكتمة الدستورية حد حرنساو  لمضا د الدستوري

رمةا "يعمةن اللةعب  4/11/1958الصةادر حةد   يث أكد الدستور الفرنسد الناحا
 م ةةادئ السةةيادة الوطنيةةة مثممةةا  ةةددىا إرةةالن و  الفرنسةةد رسةةميًا تمسةةكو   ضةةو  اإلنسةةان

الواج ةةات و  كةةاا تمسةةكو  ةةال ضو و  ي1946أتمتيةةا دي اجةةة دسةةتور رةةاا و  وأث تتيةةا 1789
 .ل3)"2114التد ألرىا ميثا  ال ياة راا 

ي حةةة ن الكتمةةةة 1958سةةةتور الفرنسةةةد الناحةةةا لعةةةاا ًا لمةةةا جةةةا  حةةةد مضدمةةةة الداسةةةتنادو 
 1789المةةواطن الفرنسةةد لعةةاا و  الدسةةتورية حةةد حرنسةةا تتكةةون مةةن إرةةالن  ضةةو  اإلنسةةان

 1958الضوارد الواردة حد الدستور الفرنسد لعاا و  1946مضدمة الدستور الفرنسد لعاا و 
حد لراره الصةادر  أكد رما ال  المجم  الدستوري الفرنسدو  ي2114ميثا  ال ياة لعاا و 

تتمتةا  ضيمةة دسةتورية لة نيا حةد الة   1958رما "إن مضدمة دستور  16/7/1971حد 
  التالد يتعين رما ك  مةن الملةرع العةاديو  ل ن النصوص الواردة حد صمب الدستوري

                                                           

 .30ص د. ػ،ذ أحّذ دٌغفٍني  ِصذس ع ةك  (1)

 .322ص أ.د. كنعف ح شة  ِصذس ع ةك  (2)

 .4/10/1552دكت جج دٌذعذنس دٌفشٔغة دٌص دس زة  (3)
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التضيةةةةد  كاحةةةةة الم ةةةةادئ الةةةةواردة حةةةةد مضدمةةةةة و  اإلدارة العامةةةةة رةةةةدا الخةةةةروج رمةةةةا أ كامةةةةوو 
 .ل1)الدستور"

حةةد  1958لممجمةة  الدسةةتور الفرنسةةد دور ىةةاا الةةا جانةةب مضدمةةة دسةةتور  كةةانو 
 اجتياداتةةةةونطةةةةا  الكتمةةةةة الدسةةةةتورية حةةةةد حرنسةةةةاي ح ف ةةةة   اتسةةةةاع  اتجةةةةاهالم ةةةةد لةةةةدمًا 

 تا اآلن لتلم  الا جانب الدستور و 1965الكتمة الدستورية منا راا  اتسعتالض ااية 
الم ةادئ و  1946مضدمةة دسةتور و  ي إرةالن  ضةو  اإلنسةان الفرنسةد1958الفرنسد لعاا 

سن او  أن و  يل2)الم ادئ المسايرة لروح العصرو  المعتر   يا  واسطة لوانين الجميورية
الضوارةد الةواردة حةد ىةاه المصةادر المتعةددة و  نتناو  حيما يمد  لك  مفص  لياه الم ةادئ

 ما  يان ليمتيا الضانونية 
 :1987المواطن الفرنسي لعام و  إعالن حقوق اإلنسان .1

نةةةص إرةةةالن  ضةةةو  الفرنسةةةد مةةةن خةةةال  سةةة عة رلةةةرة مةةةادة رمةةةا مجمورةةةة مةةةن 
ل 14ي11ي6ي5ي4ي2ي1السةةيادة الوطنيةةةي حةةالمواد )و  المسةةاواةو  المسةةاا  المتعمضةةة  ال ريةةة

ل مةةن اإلرةةالن 13ي6ي1المةةواد )و  الةةواردة حةةد اإلرةةالن تتعمةة   ال ريةةة  مختمةة  أنواريةةاي
 المساواة حد الواج اتيو  العامة  الوظااتولد و  نصت رما م ادئ المساواة أماا الضانون

 ل من اإلرالن نصت رما م دأ السيادة الوطنية .3المادة )و 

ن رمةةةا إن " جميةةةا يأجمةةةا الفضيةةةا  الفرنسةةةي النسةةة ة لمضيمةةةة الدسةةةتورية ل رةةةالن و 
   ل3)وا حد ال  رمااستندو  نصوص اإلرالن تتمتا  الضيمة الدستورية دون تميي   ينيا

                                                           

  ِذد   ػٍدل دٌّنلدغ 16/2/1521  دٌصد دس زدة 44-21  سلدُ لشدس دٌّرٍظ دٌذعذنسي دٌفشٔغة (1)

 ة دٌذ ٌة:ٌىذشنٔدإل

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-

decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-

71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html 

 .25-22ص د. ػ،ذ أحّذ دٌغفٍني  ِصذس ع ةك  (2)

(3)Gorges Vedel, La Place de declaration, p56. 
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الدسةةتوري الفرنسةةد لةةا يصةةدر رنةةو لةةرار صةةريأل أو  ةةمند يميةة   ةةين  إن المجمةة  . أ
 نصوص اإلرالن.

يرجةا إمةا الةا رةدا  1789إن ردا تط ي  المجم  الدستوري ل عض م ادئ إرالن  . ب
  المو ورات المعرو ة رميو. اتصالياإثارتيا أماا المجم  أو ردا 

أصة أل إرةالن ل حةد ىةاا اللة ن " Louis Favoreoيضو  العميد )لوي  حاحوري و 
رمةةا الةة  يجةةب أن ي ةةا  الةةا الدسةةتور المةةواد و  ال ضةةو  جةة ً  مةةن الضةةانون الو ةةعدي

نمةةةةا و  مةةةةادة 92 ةةةةال  حةةةة ن الدسةةةةتور لةةةةا يعةةةةد و  السةةةة عة رلةةةةر التةةةةد ي ةةةةميا اإلرةةةةالني ا 
 .ل1)"119

 :1791مقدمة دستور  .2

نةةةورين مةةةن الم ةةةادئ  النةةةوع األو  ىةةةو الم ةةةادئ  1946تت ةةةمين مضدمةةةة دسةةةتور 
عتر   يا  واسطة لوانين الجميوريةي أما النوع الثاند حيو الم ادئ المسةايرة األساسية الم
 سنتناوليما كما يمد و  لروح العصري

 المبادئ األساسية المعترف بها بواسطة قوانين الجمهورية: . أ

يلةترط أن تكةون ىةاه الم ةادئ و  يضصد  ةالضوانين الجميوريةة ىةد الجميوريةة الثالثةة
تت ةةمن الم ةةادئ و  .1946أي ل ةة  نفةةاا دسةةتور  27/11/1946األساسةةية مط ضةةة ل ةة  

أسةةةاتاة  اسةةةتضال م ةةةدأ و   ضةةةو  الةةةدحاع ا تةةةراام ةةةدأ و  األساسةةةية  ريةةةة تكةةةوين الجمعيةةةات
الض ةةةا  اإلداري  الرلا ةةةة  اختصةةةاصم ةةةدأ و  الض ةةةا  اإلداري اسةةةتضال م ةةةدأ و  الجامعةةةات

 .الجتماعام دأ  رية و  م دأ  رية التعمياو  رما ملرورية الضرارات اإلدارية

 يةا مجمميةا مةن ل ة  لةوانين الجميوريةة الثالثةة  ارترحةتإن الم ادئ السةا ضة اكرىةا 
تستمد ىاه الم ادئ األساسية لوتيا الدستورية إ احًة الا ما جا  حد مضدمة و  حد حرنساي
الةةا الضةةرار الصةةادر و   خصةةوص التمسةة   يةةا مةةن ل ةة  اللةةعب الفرنسةةدي 1958دسةةتور 

                                                           

 .25ٔمالً ػٓ د. ِحّذ زنصي ٔنكرة  ِصذس ع ةك  ص (1)
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رنسةد المتعمة   الجمعيةاتي  يةث إن  ريةة الجمعيةات لةا تكةن من المجمة  الدسةتوري الف
 ي1946لةةا تكةةن مكفولةةة  حةةد مضدمةةة دسةةتور و  ي1789مةةن ال ريةةات الةةواردة حةةد إرةةالن 

نمةةا كةةةان ينظميةةةا لةةةانون صةةةادر حةةةد و  ىةةةد كانةةةت مةةةن الم ةةةادئ األساسةةةية و  1/7/1911ا 
" إن الم ةةادئ أكةةد المجمةة  الدسةةتوري رمةةا و  المعتةةر   يةةا  واسةةطة الضةةوانين الجميوريةةة.
التد أريد ت كيدىا  صورة رسمية من خةال  و  األساسية المضررة  واسطة لوانين الجميورية

مةةن المضدمةةة التةةد يكةةون الضةةانون المخةةال  ليةةا غيةةر  يتجةة أمضدمةةة الدسةةتور تعت ةةر جةة ً  ال 
 .ل1)دستوري"

ة ح موجةب الضةةرار السةةا   حةة ن الم ةةادئ األساسةةية المضةةررة  واسةةطة لةةوانين الجميوريةة
 رنةةد مخالفةةة الضةةانون ليةةا يكةةون ملةةو ًا  عيةةب رةةدا الدسةةتوريةيو  تتمتةةا  الضيمةةة الدسةةتوريةي

ن ىةةاه الم ةةادئ األساسةةية ىةةد واج ةةة التط يةة  مةةن ل ةة  السةةمطات العامةةة   ةةىةةاا يعنةةد و 
 كاحة.

 المبادئ المسايرة لروح العصر: . ب

 ... يعمن رما وجو الخصوص أمرًا  ةرورياً رما "  1946نصت مضدمة دستور 
 الم ةةةةةةادئ األساسةةةةةةية  ارت ةةةةةةار االجتماريةةةةةةةو  االلتصةةةةةةاديةو  لعصةةةةةةرنا الم ةةةةةةادئ األساسةةةةةةية

ىةةاه الم ةةادئ ال ةةرورية ل ماننةةا تت ةةمن و  يل2) ةةرورة ل ماننةةا" االجتماريةةةو  االلتصةةاديةو 
رمةةةا " يكفةةة   1946م ةةةدأ المسةةةاواة  ةةةين الجنسةةةيني  يةةةث نةةةص الدسةةةتور الفرنسةةةد لعةةةاا 

ال ةةة  حةةةد و  يل3) ضولةةةًا متسةةةاوية مةةةا  ضةةةو  الرجةةة "الضةةةانون لممةةةرأة حةةةد جميةةةا المجةةةاالت 
لو ال   حةد و   صو  العم ي  يث نص الدستور رما " رما ك  لخص واجب العم 

أصةةولو أو   سةة بال يجةةو  أن ي ةةار أ ةةد حةةد رممةةو أو وظيفتةةو و  ال صةةو  رمةةا رمةة .
                                                           

  ِذد   ػٍدل دٌّنلدغ 16/2/1521  دٌصد دس زدة 22-41لشدس دٌّرٍظ دٌذعذنسي دٌفشٔغة  سلدُ  (1)

 ة دٌذ ٌة:ٌىذشنٔدإل

onnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-

pardate/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-

16juillet-1971.7217.html  

 .22/10/1546(   ِٓ ِمذِج دٌذعذنس دٌفشٔغة دٌص دس زة 1دٌفمشث ) (2)

 .دٌّمذِج ٔفغه (  ِٓ 2دٌفمشث ) (3)
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لرار ال   حد اإل رابي  يث أكد الدستور رمةا " يمةار   ة ل1)آرااو أو معتضداتو"  ي وا 
كال     العام   نفسو حد الملةاركة حةد و  يل2)اإل راب حد إطار الضوانين التد تنظمو"

ال ةةة  حةةةد المجةةةو  السياسةةةدي  يةةةث نةةةص و  ت ديةةةد لةةةروط العمةةة  أو رةةةن طريةةة  ناا ةةةوي
الدستور رما "ك  لخص ي ةطيد  سة ب أحعالةو حةد سة ي  ال ريةة لةو ال ة  حةد المجةو  

ال مايةةة و  ال ضةةو  المتعمضةةة  الصةة ة العامةةة ي ىةةاا إ ةةاحًة الةةال3)الةةا أرا ةةد الجميوريةةة"
 .ل4)كفالة األمن الماديو  ك ار السنو  العاممينو  األاو  الخاصة  الطف 

ألةةةر المجمةةة  الدسةةةتوري الفرنسةةةد حةةةد العديةةةد مةةةن المناسةةة ات ال ةةة  حةةةد الصةةة ة و 
ي  يةةةث أكةةةد رمةةةا  ةةةرورة الم احظةةةة 18/1/1987العامةةة مةةةثاًل حةةةد لةةةراره الصةةةادر حةةةد 

الة  و   مايتةوو  كال  ألر المجم   دستورية  ة  الطفة و  كفالتيا يو  ةرما الص ة العام
 .15/1/1975من خال  لراره الصادر حد 

 ةمت و  الكتمة الدستورية حد حرنسا لد توسعت   نًا  ما س   يمكن الضو  ارت اطو 
مجمورةةةة مةةةن المصةةةادر الدسةةةتورية المختمفةةةة سةةةوا  مةةةن  يةةةث  مةةةن إلامةةةة ىةةةاه الوثةةةاا  

تت ةةمن و  الفكةةر السياسةةد الةةاي سةةاد الوثيضةةة الدسةةتوريةيو   يةةث الةةني الدسةةتورية أو مةةن 
رةالن  ضةو  و  ي4/11/1958الكتمة الدستورية حد حرنسا الدستور الفرنسد الصادر حد  ا 

التةةد و  1946مضدمةةة الدسةةتور الفرنسةةد لعةةاا و  ي1789المةةواطن الفرنسةةد لعةةاا و  اإلنسةةان
الم ةةةةةادئ و  لةةةةةوانين الجميوريةةةةةةألةةةةةارت الةةةةةا الم ةةةةةادئ األساسةةةةةية المعتةةةةةر   يةةةةةا  واسةةةةةطة 

 يةاا تتعةدد و  .2114األساسية المسايرة لةروح العصةري  اإل ةاحة الةا ميثةا  ال ياةة لعةاا 
ن و  مرجعية الضا د الدستوري حةد حرنسةا خةال  ممارسةة رلا تةو رمةا دسةتورية الضةوانيني ا 

حيمةا حد نطةا  الكتمةة الدسةتورية حةد حرنسةا أدى الةا إثةارة ملةكمة التعةارض  االتساعىاا 
المختمفةةةةةةة و  اات المصةةةةةادر الدسةةةةةةتورية المتعةةةةةددةو   ةةةةةين الضوارةةةةةةد اات الضيمةةةةةة الدسةةةةةةتورية

ىةةاا  ةةدوره أثةةار حكةةرة التةةدرج  ةةين الضوارةةد و  ال ض ةةة ال منيةةة التةةد نلةة ت خالليةةاي  ةةاختال 
                                                           

 .22/10/1546ِمذِج دٌذعذنس دٌفشٔغة دٌص دس زة (   ِٓ 4دٌفمشث ) (1)

 .دٌّمذِج ٔفغه (  ِٓ 6دٌفمشث ) (2)

 .ٔفغه  (  ِٓ دٌّمذِج2دٌفمشث ) (3)

 .ٔفغه  (  ِٓ دٌّمذِج10دٌفمشث ) (4)
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الدستورية سوا   ين الضوارد الدستورية اات المصادر المتعددة أو  ةين الضوارةد الدسةتورية 
مةةةا إاا كةةةان مةةةن الممكةةةن أن يكةةةون لةةة عض ىةةةاه و  وثيضةةةة دسةةةتورية وا ةةةدةيالموجةةةودة حةةةد 

 الضوارد الدستورية األح مية رما  ع يا اآلخر حد  الة  دوث التعارض  ينيا.

 املبحث انثانً
 انعراقو نطاق انكتهة اندستىرٌة يف مصر

 اتسةةةانطةةةا  الكتمةةةة الدسةةةتورية لةةةا يكةةةن مضتصةةةرًا رمةةةا حرنسةةةا حضةةةطي  ةةة   اتسةةةاعإن 
الكتمةةةة الدسةةةتورية حةةةد غال يةةةة الةةةدو  التةةةد توجةةةد حييةةةا نظةةةا لمرلا ةةةة رمةةةا دسةةةتورية نطةةةا  

أسةةةةةة اب ىةةةةةةاه و  حةةةةةةد  جةةةةةةا  يةةةةةةادة الكتمةةةةةةة الدسةةةةةةتورية االختالحةةةةةةاتلكةةةةةةن مةةةةةةا و  الضةةةةةةوانيني
مةن خةال  و  العةرا  أي ةًايو  نطا  الكتمة الدستورية حد ك  من مصر اتسايحضد ل1)ال يادة

الة  مةن خةال  تضسةيا و  تورية حةد كمتةا الةدولتينيىاا الم  ةث سةنتناو  نطةا  الكتمةة الدسة
ىةةاا الم  ةةث الةةا مطم ةةيني إا سةةنت دث حةةد المطمةةب األو  رةةن نطةةا  الكتمةةة الدسةةتورية 

 من ثا سنرك  حد المطمب الثاند رما نطا  الكتمة الدستورية حد العرا .و  حد مصري

 املطهب األول
 نطاق انكتهة اندستىرٌة يف مصر

لا تكن موجودة حد مصر ل    اً لمعنا الاي ألرنا اليو سا ضية  اإن الكتمة الدستور 
رحةةض و  ي ألن الضا ةةد الدسةةتوري حةةد مصةةر ت نةةا مفيومةةًا لةةكميًا لمدسةةتوري1981رةةاا 

الضةةةةوانين و  ي1962 الضيمةةةةة الدسةةةةتورية لميثةةةةا  العمةةةة  الةةةةوطند الصةةةةادر سةةةةنة  االرتةةةةرا 
 1981إال أنةةو حةةد رةةاا ي ل2)غيرىةةا مةةن الم ةةادئ غيةةر المدونةةة حةةد الدسةةتورو  االسةةتفتااية

غيةةةر الض ةةةا   1971منةةةا تعةةةدي  المةةةادة الثانيةةةة مةةةن الدسةةةتور المصةةةري الصةةةادر رةةةاا و 
 المعيةةةةةار المو ةةةةةورد لتعريةةةةة  الدسةةةةةتوري حفةةةةةد  ارتةةةةةر و  الدسةةةةةتوري المصةةةةةري مولفةةةةةو

نةةص رمةةا و  1971تةةا تعةةدي  المةةادة الثانيةةة مةةن الدسةةتور المصةةري لعةةاا  22/5/1982
                                                           

 .30ص د. ػ،ذ أحّذ دٌغفٍني  ِصذس ع ةك  (1)

ٕهضددج دٌؼشة،ددج  د. ػدد دي ػّددش شددشكف  دٌمضدد ر دٌذعددذنسي  لضدد ر دٌذعددذنسكج زددة ِصددش  ددس دٌ (2)

 .122ص  1522دٌم  شث  
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 راإلسةالمية المصةدالعر يةة لعتيةا الرسةميةي م ةادئ اللةريعة المعةة و  "اإلسالا ديةن الدولةةي
ىةةةةاا  ةةةةداًل مةةةةن ان اإلسةةةةالا حةةةةد السةةةةا   كةةةةان )مصةةةةدر رايسةةةةد و  يل1)الرايسةةةةد لمتلةةةةريا"

 موجةةةب ىةةةاا التعةةةدي  أصةةة  ت م ةةةادئ اللةةةريعة اإلسةةةالمية مرجعةةةًا لمضا ةةةد و  لمتلةةةريالي
أن ي خةا و  أن تتضيةد  يةا ةيالتلةريعالدستوري رند رلا تو لمضوانيني  معنا إن رما السمطة 

ال سةيكون رمميةا و  رمييةا أن ال تخالفيةاو  تم  الم ادئ رند سةنيا لمضةوانين االرت ار عين  ا 
 مخالفةةةًا لمدسةةةتوري لمخالفتةةةو لم ةةةادئ اللةةةريعة اإلسةةةالمية الةةةواردة خةةةارج الوثيضةةةة الدسةةةتورية

ًا إن التةةةةد رمييةةةةا أن ت ترميةةةةا. رممةةةةو  التةةةةد تفةةةةرض رمةةةةا السةةةةمطات العامةةةةة حةةةةد الةةةة الدو 
رمةةا ىةةاه المةةادة أ ي طةةر اأخةةا  التعةةدي  الةة 2114الصةةادر رةةاا الدسةةتور المصةةري الناحةةا 

 من دون تعيير.

يضةةو  الةةدكتور سةةامد جمةةا  الةةدين " إن لتعةةدي  المةةادة الثانيةةة مةةن الدسةةتور أثةةره و 
 ةال  األىميةةي حيةو مةن نا يةةة  ةو  ىةاه الم ةادئ الةا مصةدر رسةةمد و  الضةانوند الوا ةأل

مةن ثةا يعةدو و  ا ية أخرى جع  ليةا األولويةة  ةين المصةادر المو ةوريةيمن نو  لمضانوني
كممةا ىةا  سةن التلةرياي حة ن  ا تةدا ً الملرع مم مًا  الرجوع الا م ادئ اللريعة اإلسالمية 
ن لةةا يجةةد   ةةث رةةن  ةةالتو حةةد و  وجةةد حييةةا  كمةةًا يتصةة   مو ةةوع ىةةاا التلةةريا لننةةوي ا 

ال ةة  لنفةةاا ىةةاا الةةنص رمةةا –يا و ةةعد  التةةالد ال يجةةو  لتلةةر و  غيرىةةا مةةن المصةةادري
 أن يخةةال   كمةةًا لطعيةةًا مةةن أ كةةاا اللةةريعة اإلسةةالمية أو أ ةةد م ادايةةا الضطعيةةة -األلةة 

ال كان ىاا التلريا ملةو ًا  عيةب مخالفةة الدسةتوري إلغفالةو م ةادئ اللةريعة اإلسةالميةو   ا 
كةةةةا ىةةةةد المصةةةةدر الرايسةةةةد األو    و  تضةةةةديا مصةةةةدر مو ةةةةورد ثةةةةانوي حررةةةةد رمييةةةةاو 

 ل2)الدستور"

رةةةةر  مصةةةةر الكتمةةةةة الدسةةةةتوريةي إا إن  1981ومنةةةةا تعةةةةدي  المةةةةادة الثانيةةةةة رةةةةاا 
الضوارةةد اات الضيمةةة الدسةةتورية غيةةر تمةة  التةةد وردت حةةد الوثيضةةة و  مجمورةةة مةةن الم ةةادئ

أصةةة  ت م ةةةادئ و  يا تراميةةةاكةةةان رمييةةةا و  الدسةةةتورية  حر ةةةت رمةةةا السةةةمطة التلةةةريعية
                                                           

 .1521( ِٓ دعذنس جّهنسكج ِصش دٌؼشة،ج ٌؼ َ 2دٌّ دث ) (1)

د. ع ِة جّ ي دٌذكٓ  دذسص دٌمندػذ دٌم ٔنٔ،دج نِتد دا دٌودشكؼج دإلعدالِ،ج  ددس دٌر ِؼدج دٌرذكدذث   (2)

 .125  ص2013دألعىٕذسكج  
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ىةاه الكتمةة الدسةتورية الةا جانةب الضوارةد الةواردة حةد الوثيضةة اللريعة اإلسالمية ج ً  مةن 
من ثا تتخاىا الم كمة الدستورية العميا حةد مصةر مرجعةًا ليةا رنةد ممارسةة و  الدستوريةي

 .ل1)وظيفتيا حد الرلا ة رما دستورية الضوانين

الدستورية العميةا حةد مصةر رمةا الة  مةن خةال  لرارىةا الةاي  الم كمةلضد أكدت و 
رمةةةا مةةةا جةةةرى  ةةةو ل ةةةا  الم كمةةةة الدسةةةتورية العميةةةا أن مةةةا و  "مةةةن المضةةةرر نةةةص رمةةةا

 يد  رما أن الدسةتور 22/5/1981ت منتو المادة الثانية من الدستور  عد تعديميا حد 
رت ارًا من ت ريخ العم   ياا التعدي  لد أتا  ضيةد رمةا السةمطة التلةريعية مةؤداه ال اميةا او 

 ة ن تكةون غيةر منال ةة لم ةادئ اللةريعة اإلسةالمية حيما تضرره من النصوص التلةريعية 
الدستور أصاًل يتعين أن ترد اليو ىةاه النصةوص أو تسةتمد منةو ل ةمان  ارت رىا عد أن 

 .ل2)..." تواحضيا ما مضت اه

 عةةةد ىةةةاا الت كيةةةد الصةةةريأل لمم كمةةةة الدسةةةتورية العميةةةا لتضييةةةد السةةةمطة التلةةةريعية و 
مةةا ىةةو  و  لمضةةوانيني يثةةار سةةؤا  ميةةا  يةةاا اللةة ن م ةةادئ اللةةريعة اإلسةةالمية رنةةد سةةنيا 

 م ةةةادئ اللةةةريعة اإلسةةةالمية   حيةةة  تتضيةةةد السةةةمطة التلةةةريعية  جميةةةا الم ةةةادئ  دالمضصةةةو 
 الواردة حد اللريعة اإلسالمية أا تتضيد   ع يا 

ان المضصةةةود  الم ةةةادئ اللةةةريعة اإلسةةةالمية ىةةةد مجمةةةوع األ كةةةاا الثا تةةةة الضطعيةةةة 
 ال تةة وياًليو  التةةد ال ت تمةة  لةةكاً و  السةةنة الن ويةةة الصةة ي ةيو  لضةةرآنالتةةد لةةرريا ا  حةةد ا

ال تتعيةر  تعيةر األ ةوا  أو ال مةةان أو و  ال م ةة  خةال يو  اجتيةادليسةت  التةالد مو ةا و 
الملةرع غيةةر معنةد إال  األ كةةاا الثا تةة المتعمضةةة  ة مور المعةةامالت التةد ت ةةا و  المكةاني

 .ل3)جميا حروع الضانون المتف  رمييا

                                                           

 .56ص د. ِحّذ زنصي ٔنكرة  ِصذس ع ةك  (1)

لضددد ئ،ج دعدددذنسكج  جٍغدددج  13ٌغدددٕج  62دٌّحىّدددج دٌذعدددذنسكج دٌؼٍ،ددد  زدددة ِصدددش  سلدددُ  لدددشدس (2)

 .33ص   دٌرضر دٌخ ِظ  دٌّرٍذ دٌش ٔة 5/5/1552

 .141ص د. ع ِة جّ ي دٌذكٓ  دٌّصذس دٌغ ةك  (3)
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 ةةةددت كةةةال  الم كمةةةة الدسةةةتورية العميةةةا المضصةةةود  م ةةةادئ اللةةةريعة اإلسةةةالميةي و 
المتعيةةةرةي و  األصةةةو  الثا تةةةة دون األ كةةةاا الظنيةةةةو   يةةةث لصةةةرتيا  رمةةةا الم ةةةادئ الكميةةةة

يجو  لنص تلريا أن ينالض األ كاا اللررية  الل ن "ال يث لررت الم كمة حةةد ىاا 
ىةةد و  حييةةاي االجتيةةادأل كةةاا و ةةدىا التةةد ال يجةةو  داللتيةةاي حيةةاه او  الضطعيةةة حةةد ث وتيةةا

أصةةوليا الثا تةةة التةةد ال ت تمةة  تةة وياًل أو و  تمثةة  حةةد اللةةريعة اإلسةةالمية م ادايةةا الكميةةة
المكةاني إا ىةد و  من غير المتصور  التالد أن يتعير مفيومًا ت عًا لتعير ال مانو  ت دياًلي

ر واليةة الم كمةة الدسةتورية العميةا تضتصةو  ال يجةو  الخةروج رمييةايو  رصية رمةا التعةدي 
 ل1).."...تعمي يا رما ك  لاردة لانونية تعار ياو  حد ل نيا رما مرال ة التضييد  يا

ًا رمةةةةا الضةةةةرار الملةةةةار اليةةةةو أرةةةةاله حةةةة ن المضصةةةةود مةةةةن م ةةةةادئ اللةةةةريعة اسةةةةتنادو 
التةد  اإلسالمية الواردة حد المادة الثانيةة مةن الدسةتور المصةري ىةد تمة  الم ةادئ الثا تةة

 التةد ال تتعيةر  تعيةر ال مةانو  حييةاي االجتيةادالتةد ال يجةو  و  الت دي يو  ال ت تم  الت وي 
ن ىاه الم ادئ تضيد سةمطة الملةرع رنةد سةنو لمضةوانينيو  المكانيو   التةالد يكةون مرجعةًا و  ا 

 رما دستورية الضوانين. الرلا ةلمضا د الدستوري رند ممارسة سمطتو  حد 

حنطا  الكتمة الدستورية حد مصر تتكون من الضوارد الدسةتورية ًا  ما س   ارت اطو 
غيةر و  الواردة حد صةمب الوثيضةة الدسةتورية إ ةاحًة الةا م ةادئ اللةريعة اإلسةالمية الثا تةة

 .االجتيادو  الضا مة لمتعدي 

 املطهب انثانً
 نطاق انكتهة اندستىرٌة يف انعراق

حةةرض رلا تةةو رمةةا دسةةتورية تعةةد لوارةةد الدسةةتور مرجعيةةة الضا ةةد الدسةةتوري رنةةد 
مصةةري   يةةةث و  حةةد كةةة  مةةن حرنسةةا اتسةةعتىةةةاه المرجعيةةة   ةة نألةةرنا سةةا ضًا و  الضةةوانيني

األ كةةةاا األخةةةرى غيةةةر التةةةد وردت حةةةد صةةةمب الوثيضةةةة و  ت ةةةمن مجمورةةةة مةةةن الم ةةةادئ

                                                           

لضدددد ئ،ج دعددددذنسكج  جٍغددددج  2ٌغددددٕج   2لددددشدس دٌّحىّددددج دٌذعددددذنسكج دٌؼٍ،دددد  زددددة ِصددددش  سلددددُ  (1)

 .250ص  ِظ  دٌّرٍذ دٌش ٔة   دٌرضر دٌخ15/5/1553
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مرجعيةةة الضا ةةد الدسةةتوري لةةا يضتصةةر رمةةا الضوارةةد   ةة نحةةد العةةرا  نجةةد و  الدسةةتوريةي
أ كامًا و  اي ًا لت ا م ادئ اتسعتالدستورية الواردة حد الوثيضة الدستوريةي    نجد إنيا 

 .2115أخرى خاصًة حد ظ  الدستور العرالد الناحا الصادر راا 

ىةةةو مصةةةدر و  نةةةص الدسةةةتور العرالةةةد الناحةةةا رمةةةا "اإلسةةةالا ديةةةن الدولةةةة الرسةةةمدي
  لمتلريا  أ. ال يجو  سن لانون يتعارض ما ثوا ت أ كاا اإلسالاي ب. ال يجو  أسا

سةةةن لةةةانون يتعةةةارض مةةةا م ةةةادئ الديمضراطيةةةةي ج. ال يجةةةو  سةةةن لةةةانون يتعةةةارض مةةةا 
 .ل1)ال ريات األساسية الواردة حد ىاا الدستور"و  ال ضو 

إ ةةاحًة   نةةو رنةةد مال ظةةة الةةنص السةةا   مةةن الدسةةتور العرالةةد الناحةةا يت ةةين لنةةا  و 
أ كاا أخرى تفرض رما السمطة و  الا الضوارد الواردة حد الوثيضة الدستورية ىنا  م ادئ

ال و  رةةةدا مخالفتيةةةا رنةةةد سةةةنيا لمضةةةوانينو  ا تراميةةةاين عةةةد رمييةةةا و  حةةةد العةةةرا  ةالتلةةةريعي ا 
األ كةةاا ملةةو ًا  عيةةب مخالفةةة الدسةةتوري  معنةةا و  سةةيكون الضةةانون المخةةال  ليةةاه الم ةةادئ

م ةةةةةادئ و  لملةةةةةرع الدسةةةةةتوري حةةةةةد العةةةةةرا  جعةةةةة  مةةةةةن ثوا ةةةةةت أ كةةةةةاا اإلسةةةةةالاآخةةةةةر إن ا
ال ريةةات األساسةةية الةةواردة حةةد ال ةةاب الثةةاند مةةن الدسةةتور العرالةةد و  ال ضةةو و  الديمضراطيةةة

. أي إن نطةةةا  ل2)مخالفةةة أيةةةة وا ةةدة منيةةةا يجةةةو  الو  الناحةةا )مرجعيةةةات الةةثالثل لمضةةةوانين
األ كةاا الةواردة خةارج الوثيضةة و  ىةاه الم ةادئالضا د الدستوري حةد العةرا  يتسةا  حي ةا 

 الدستورية الا جانب الضوارد الدستورية المدونة حد الوثيضة الدستورية.

األ كةةةاا التةةةد تضيةةةد سةةةمطة الملةةةرع العةةةادي وحضةةةًا لمدسةةةتور و  تتمثةةة  ىةةةاه الم ةةةادئو 
ساسية ال ريات األو  ال ضو و  م ادئ الديمضراطيةو  العرالد الناحا حد ثوا ت أ كاا اإلسالا

المضصةةود مةةن إن ا الةةواردة حةةد الدسةةتوري إال إن الملةةرع الدسةةتوري حةةد العةةرا  لةةا ي ةةين مةة
ما ىو اآلثار المترت ة لكون اإلسالا مصدر أسا  و  اإلسالا ىو مصدر أسا  لمتلريا 

 ما ىد م ادئ الديمضراطية  و  لا ي ين ما ىد ثوا ت أ كاا اإلسالا و  لمتلريا 

                                                           

 .2005( ِٓ دٌذعذنس دٌؼشدلة دٌٕ زز ٌؼ َ 2دٌّ دث ) (1)

آسدط جؼفددش عددؼ،ذ  دٌذٕظدد،ُ دٌذعددذنسي ندٌذوددشكؼة ٌٍؼاللددج ةدد،ٓ دٌددذكٓ ندٌذنٌددج  سعدد ٌج ِ جغددذ،ش  (2)

 .41ص  2016لذِخ دٌل ِرٍظ وٍ،ج دٌم ٔنْ ندٌؼٍنَ دٌغ، ع،ج ةر ِؼج وشونن  
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لةةةةا أجو ةةةةة كةةةةد يكةةةةون الطريةةةة  منةةةةارًا أمةةةةاا السةةةةمطة حكةةةة  ىةةةةاه األسةةةةامة   اجةةةةة ا
 الم ادئ.و  لتجنب مخالفة ىاه األ كااو  رند سنيا لمضوانين االت اديةالتلريعية 

مةن  يةنيا د. ر دال ميةد متةولد أن " م ةادئ اللةريعة و  يرى غال ية حضيا  الضةانونو 
"إن الةنص حةد   ي وكمةا يضةو  د. سةامد جمةا  الةدينل1)اإلسالمية تعد مصدرًا مو ةوريًا"

م ةةادئ اللةةريعة اإلسةةالمية مصةةدرًا لمتلةةريا إنمةةا ينصةةر   ط يعةةة  اتخةةااالدسةةتور رمةةا 
مصةةةدرًا مو ةةةوريًا لمملةةةةرعي إا ال يسةةة   ىةةةاا الةةةةنص رمةةةا أ كةةةةاا  اتخااىةةةةاال ةةةا  الةةةا 

لةةال  حة ن أ كاميةةا مةا  الةةت  عةةد الةنص كمةةا كانةت ل مةةو مجةةرد و  اللةريعة لةةوة إلة اا ااتيةةةي
ال و  تةةة ا النةةةا   العمةةة  رمةةةا وحضيةةةا إال  ةةةوا ع مةةةن  ةةةماارىا و ةةةدىايلوارةةةد دينيةةةةي ال يم

 يةةا لوارةةد الضةةانون إال إاا تةةدخ  الملةةرع  ت ظةةاتكتسةةب ىةةاه األ كةةاا لةةوة اإللةة اا التةةد 
تمةةة  األ كةةةاا مم مةةةة  تضريرىةةةا تلةةةريعيًا ال  ةةةااتياي أي  ألال الةةةة تصةةة حةةةد ىةةةاه و  حضننيةةةاي

ا الةة  أن الخطةةاب حةةد الةةنص الدسةةتوري الةةدلي  رمةةو   سةةمطان الدولةةة ال  سةةمطان الةةديني
ال الةةا الض ةةا ي حيةةو يمفةةت نظةةر الملةةرع الةةا وجةةوب و  موجةةو الةةا الملةةرع ال إلةةا الكاحةةة

 .ل2)استمياا لوارده حد ك  ما يعرض لو من أمور مما تضرره اللريعة اإلسالمية"

المضصةةود  اللةةريعة اإلسةةالمية مصةةدر   ةة ند. حةةارو  ر ةةدا  كةةريا  األسةةتاايةةرى و 
الاي يعند إنيةا المةادة األوليةة المكونةة لجةوىر و  لمتلريا ىو المصدر المو ورد أسا 

ىةةةةو  –حةةةةد المةةةةادة الثانيةةةةة  –يضةةةةو  "إن المةةةةراد مةةةةن المصةةةةدر الةةةةوارد و  الضارةةةةدة الضانونيةةةةةي
ن المةةراد مةةن ر ةةارة التلةةريا ىةةو سةةن لوارةةد لانونيةةة  المصةةدر المةةادي أو المو ةةوردي وا 

اللةةةةريعة   اتخةةةةاامختصةةةةة حةةةةد الدولةةةةة تكةةةةون مم مةةةةة ىةةةةاا يعنةةةةد إن السةةةةمطة الو  مكتو ةةةةةي
 .ل3)اإلسالمية مصدرًا حد سنيا لمضوانين"

                                                           

  ِٕوددداث دٌّؼددد س   3ة  دٌودددشكؼج دإلعدددالِ،ج وّصدددذس أع عدددة ٌٍذعدددذنس   د. ػتذدٌحّ،دددذ ِذدددنٌ (1)
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 النس ة لصةياغة الةنص الدسةتوريي حجةا  الةنص  صةيعة النكةرة  يةث نةص رمةا و 
يترتةةب و  اإلطةةال يو  لةةا يةةرد  صةةيعة التعريةة و  إن اإلسةةالا ىةةو مصةةدر أسةةا  لمتلةةرياي

ي ل1)لةي  ىةو المصةدر الو يةدو  ردة مصادررما ال  إن اإلسالا يكون مصدرًا من  ين 
إال إن الفضةةرات التةةد تمةةد الةةنص الدسةةتوري نصةةت  لةةك  صةةريأل رمةةا إن الضةةوانين التةةد 

 ال ضةةةو و  ترارةةةد م ةةةادئ الديمضراطيةةةةيو  تلةةةرع ال  ةةةد أن ترارةةةد ثوا ةةةت أ كةةةاا اإلسةةةالاي
سةةةمطة ىةةةاا يعنةةةد إن رمةةةا الو  ال ريةةةات األساسةةةية الةةةواردة حةةةد الدسةةةتور العرالةةةد الناحةةةايو 

 األ كةاا رنةد سةنيا لمضةوانينيو  ىةاه الم ةادئ االرت ةارأن ت خةا  نظةر  االت اديةالتلريعية 
ال سيلوب  عيب ردا الدستورية.و  يجب أن تتواح  الضوانين الصادرة منيا معياو   ا 

ي التةد حييةا  دولةة كةالعراإال إن ت ديد ثوا ةت أ كةاا اإلسةالا لةي  أمةرًا سةياًل حةد 
غيرىةا مةن الطوااة  و  الفاطميةةو  السةنة واإلسةماريميةو  ية من اللةيعةرلرة طاافة دين اثنتا

 ل2)األخرىي حكي   ومن سيضرر ما ىد ثوا ت اإلسالا 

 عض من الفضيا  لت ديد ثوا ت اإلسالا ومنو العالمة الدكتور مصةطفا  اتجولضد 
العمميةةة و  الخمضيةةو  االرتضاديةةة يةةث يةرى إن األ كةةاا الثا تةة ىةةد "األ كةاا  ل لمةداإ ةراىيا 

 لطعيةةة الداللةةة أو ث تةةت  نصةةوص ظنيةةة الث ةةوتو  التةةد ث تةةت  نصةةوص لطعيةةة الث ةةوت
 .ل3)اإلجماع رمييا" انعضدو 

 يل4)السنة المتةواترةو  النصوص لطعية الث وت تلم   صرًا جميا نصوص الضرآنو 
كةون النصةوص لطعيةة الث ةوت و  يل5)النصوص ظنية الث وت ر ةارة رةن أ اديةث اآل ةادو 

                                                           
. نودزٌه زد ٌع ػتدذدٌرت س  ِذضد ددح دٌذعدذنس  305 ص د. ز سنق ػتذهللا وشكُ   ِصدذس عد ةك  (1)

 .51ص  2006ٌتٕ ْ   -ةحز ِٕونس زة وذ ب ِاصق دٌذعذنس  دٌفشدح ٌٍٕوش ندٌذنصكغ  ةغذدد

 ةحز ِٕونس زة وذ ب ِاصق دٌذعدذنس  ِصدذس عد ةك ٔؼّ ْ ِٕل  لشدردح زة دٌذعذنس دٌؼشدلة   (2)

 .144ص

 .24ص  1522د. ِصطفل دٌضٌّة  دٌّذخً ٌذسدعج دٌوشكؼج دإلعالِ،ج  ِىذتج ِغ،شث  ِصش   (3)

دٌغٕج دٌّذنددشث:  ة ِ  سندٖ زة جّ،غ دٌطتم ح دٌشالر: دٌصدح ةج ندٌذد ةؼ،ٓ ندد ةغ دٌذد ةؼ،ٓ  جّدغ  (4)

ٌىششث دٌشندث نصذلهُ نأِ ٔذهُ دٌل ج ٔب دٌىششث دٌؼذدكج. كٕظدش:  كغٕح،ً إدف لهُ ػٍل دٌىزب  نرٌه

 310ص د. ز سنق ػتذهللا وشكُ  ِصذس ع ةك 

حذكز دآلحد د:  دن ِد  سندٖ ػدٓ دٌشعدني )ص( ندحدذ أن إسٕد ْ أن ػدذد ٌدُ كتٍدت حدذ دٌذدنددش  أوشدش  (5)

 .310ص دألح دكز ِٓ  زد دٌٕنع. كٕظش: د ز سنق ػتذهللا وشكُ  ِصذس ع ةك 
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 دىا حد  نا  الثوا ت    ال د من أن تكون لطعية حد داللتيا  ة ن ال ت تمة  ال يكفد لو 
  كمًا وا دًا.و  إال معنا وا داً 

او طةا ا و  ن ر ارة )ثوا ةت أ كةاا اإلسةالال ىةد أكثةر ت ديةداً أويجب اإللارة الا 
ىةةد صةةع ة  صةةورة رامةةةي نظةةرًا ألن الثوا ةةت و  لةةانوند مةةن ر ةةارة )ثوا ةةت اإلسةةالال حضةةطي

 تنوع التراث اإلسالمد.و  لياسًا لثرا لميمة 

 أمةةا حيمةةا يتعمةة   م ةةادئ الديمضراطيةةة حالمضصةةود منيةةا إسةةناد السةةمطة الةةا اللةةعبي
أىةةا مظةةاىر الديمضراطيةةة و  لةة و م الةةرة أو نيا يةةةي ممارسةةتيا مةةن ل مةةو  صةةورة م الةةرة أوو 

لةةرار م ةةدأ الفصةة   ةةين السةةمطات العو  ىةةد وجةةود التعدديةةة ال   يةةة حةةد الدولةةةي امةةة حةةد ا 
التةداو  السةةممد لمسةةمطةي ىةةاا ح ةةاًل رةةن و  السةةمطة الض ةةاايةي اسةةتضالليةالة الدي و ةةمان 

من خال  المادة األولا السا ضة اكرىةا نةص الدسةتور و  وجود مؤسسات المجتما المدند.
أر ةةا   النتخةةاب االنتخةةاباألخةةا  م ةةدأ و  رمةةا األخةةا  الديمضراطيةةة النيا يةةة حةةد العةةرا 

ألر الدستور أي ًا  التعددية ال   ية من خةال  و  لد ك  أر ا سنواتيمجم  النواب العرا
كةةةال  أكةةةد الدسةةةتور رمةةةا م ةةةدأ الفصةةة   ةةةين و  األ ةةة اب السياسةةةيةيو  ت سةةةي  الجمعيةةةات

مةةةن السةةةمطات  االت اديةةةةمةةةن خةةةال  نصةةةو رمةةةا )تتكةةةون السةةةمطات  االت اديةةةةالسةةةمطات 
ماتيا رما أسا  م دأ الفصة  ومي اختصاصاتياالض ااية وتمار  و  التنفيايةو  التلريعية

الض ا  نص الدستور رما )السمطة الض ااية   استضالليةحيما يتعم  و  يل1) ين السمطاتل
درجاتيةةةةاي وتصةةةةدر أ كاميةةةةا وحةةةة  و  أنواريةةةةا اخةةةةتال مسةةةةتضمةي وتتوالىةةةةا الم ةةةةاكا رمةةةةا 

 .ل2)الضانونل

 ةظ إن  عد ت ديد مفيوا ك  من ثوا ت أ كةاا اإلسةالا وم ةادئ الديمضراطيةةي نالو 
الةة  ألن الجمةةا  ةةين م ةةادئ و  الملةةرع الدسةةتوري جمةةا  ةةين أمةةور يصةةعب الجمةةا  ينيةةا

ثوا ةةةت اإلسةةةالا لةةةي   ةةة مر يسةةةيري  ةةةال لةةة  تتعةةةارض ثوا ةةةت اإلسةةةالا مةةةا و  الديمضراطيةةةة

                                                           

 ( ِٓ دٌذعذنس دٌؼشدلة دٌٕ زز.42دٌّ دث) (1)

 (  ِٓ دٌذعذنس دٌؼشدلة دٌٕ زز.22دٌّ دث ) (2)
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األمةةةةور المتعمضةةةةة و  ال ريةةةةات الفرديةةةةةو  خاصةةةةًة حةةةةد مجةةةةا  ال ضةةةةو و  م ةةةةادئ الديمضراطيةةةةة
 المعتضدات.و  يان رية األدو  نظاا ال نو و   التجارة

 نطةا  الكتمةة الدسةتورية حةد العةرا  أصة أل واسةعاً   ة نخالصة الضو  يمكن الضو  و 
مختمفة من  يةث المو ةوعي ح جانةب الضوارةد الةواردة حةد صةمب و  غنيًا  مصادر متعددةو 

م ةةادئ الديمضراطيةةةي  يةةث ين عةةد و  الدسةةتور العرالةةد الناحةةا ىنةةا  ثوا ةةت أ كةةاا اإلسةةالا
 ريعية أن تمتةة ا  يةةا كمةةا تمتةة ا  الضوارةةد الةةواردة حةةد الدسةةتور العرالةةديرمةةا السةةمطة التلةة

ىاا يعند إن مرجعية الضا د و  رند مخالفتيا ليا سيكون رمميا ملو ًا  عدا الدستوريةيو 
نمةةا و  الدسةتوري ال تضتصةر رمةةا الضوارةد الدسةتورية الةةواردة حةد الوثيضةة الدسةةتورية ح سةب ا 

 الدستورية.م ادئ خارج الوثيضة و  ت ا أ كاا
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 الخاتمة

التوصةةةياتي مةةةن و  االسةةةتنتاجاتحةةةد ختةةةاا ىةةةاه الدراسةةةة توصةةةمنا الةةةا جممةةةة مةةةن 
 أ ر ىا 

 :االستنتاجاتأواًل: 

يجب رمةا السةمطة  الضوارد الدستورية التدو  تمث  الكتمة الدستورية مجمورة الم ادئ -1
ن ىةةاه الم ةةو  رنةةد سةةنيا لمضةةوانيني ا تراميةةاأن و   يةةا االلتةة اا ةالتلةةريعي الضوارةةد و  ادئا 

متعةةددةي ح ع ةةيا وردت حةةد صةةمب الوثيضةةة و  الدسةةتورية وردت حةةد مصةةادر مختمفةةة
الضةوانين و   ع يا اآلخر وردت حةد وثةاا  أخةرى مثة  إرالنةات ال ضةو و  الدستوريةي
 اللرااا الدينية.و  األساسية

إن مرجعيةةة الضا ةةد الدسةةتوري حةةد غال يةةة الةةدو  التةةد ت خةةا  الرلا ةةة رمةةا دسةةتورية  -2
انين لةةةةا تعةةةد تضتصةةةةر رمةةةا الضوارةةةةد الدسةةةتورية التةةةةد وردت حةةةد صةةةةمب الوثيضةةةةة الضةةةو 

ن  جةا ىةاا و  نطا  ىاه المرجعيةةي اتساالدستوريةي     يختمة  مةن دولةة  االتسةاعا 
ثةةرا  الدولةةة  نظاميةةا الدسةةتوريي حفةةد دولةةة مثةة  حرنسةةا حةة ن و  الةةا أخةةرىي نظةةرًا لرليةةة

الم ةةةادئ و  لكثيةةةر مةةةن الضوارةةةدنطةةةا  الكتمةةةة الدسةةةتورية متسةةةا   يةةةث يلةةةتم  رمةةةا ا
الفمسةةفة السةةاادة رمةةا و  مةةن  يةةث الفكةةرةو  دسةةتورية المختمفةةة مةةن  يةةث  مةةن إنلةةاايا

 الضوارد.و  ىاه الم ادئ
الكتمة الدسةتورية حةد  اتساعو  لعب المجم  الدستوري حد حرنسا دورًا ىامًا حد تكوين -3

الم ةادئ الةواردة الض ااية أكد المجم  رما دسةتورية  االجتياداتحرنساي حمن خال  
الم ةةةادئ الةةةواردة حةةةد و  1789المةةةواطن الفرنسةةةد لعةةةاا و  حةةةد إرةةةالن  ضةةةو  اإلنسةةةان

 .2114ميثا  ال ياة لعاا و  1946مضدمة دستور 
أما  النس ة لنطا  الكتمة الدستورية حد مصري حضد تكونت الكتمة الدستورية حييا منا  -4

 موجب ىاا التعدي  تعيةر و  ي1971تعدي  المادة الثانية من الدستور المصري لعاا 
مول  الض ا  الدستوري حةد مصةر  ةو  مفيةوا الضوارةد الدسةتوريةي  يةث كةان حةد 

لكنةو  عةد التعةدي  الض ةا  الدسةتوري  ةات و  السا   ي خا  المعيةار اللةكمد لمدسةتوري
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أصةةةةة  ت األ كةةةةةاا الثا تةةةةةة حةةةةةد اللةةةةةريعة اإلسةةةةةالمية  و  ي خةةةةةا  المعيةةةةةار المو ةةةةةورد
كةان رمةا السةمطة التلةريعية أن ت خةا  نظةر و  ا حد مصةريالمصدر الرايسد لمتلري

ال كان الضانون ملو ًا  عيب ردا الدستوريةيو  أن ال تخالفياو  ىاه األ كاا االرت ار  ا 
أصةةةةة  ت أ كةةةةةاا اللةةةةةريعة اإلسةةةةةالمية مرجعةةةةةًا لمضا ةةةةةد  1981منةةةةةا رةةةةةاا و   يةةةةةااو 

 ة.الدستوري الا جانب الضوارد الدستورية الواردة حد الوثيضة الدستوري
منا صدور لةانون إدارة الدولةة العراليةة  اتسعتو  تكونت الكتمة الدستورية حد العرا   -5

ي  يةةث نةةص ىةةاا الضةةانون رمةةا رةةدا جةةوا  صةةدور 2114لعةةاا  االنتضاليةةةلممر مةةة 
رنةةد صةةدور الدسةةةتور و  م ةةادئ الديمضراطيةةةيو  تلةةريا يخةةال  ثوا ةةت أ كةةاا اإلسةةةالا

مةةةا ت ةةمنو لةةةانون إدارة الدولةةةة العراليةةةة  العرالةةد الناحةةةا أكةةةد الملةةرع الت سيسةةةد رمةةةا
ي  و موجةةةب المةةةادة الثانيةةةة مةةةن الدسةةةتور العرالةةةد الناحةةةا أصةةة  ت االنتضاليةةةةلممر مةةةة 

رنةةد ممارسةةة مياميةةا  االت اديةةةثوا ةةت أ كةةاا اإلسةةالا ليةةدًا رمةةا السةةمطة التلةةريعية 
اطيةةة رنةةد الم ةةادئ الديمضر و  رمييةةا أن ترارةةد ىةةاه األ كةةاا الثا تةةةو  حةةد سةةن الضةةوانيني
الم ةادئ يعةد الضةانون غيةر دسةتوريي و  رنةد مخالفتيةا ليةاه األ كةااو  سن التلةريعاتي

و يةاا تت ةةمن الكتمةة الدسةةتورية حةةد العةرا  الضوارةةد المنصوصةةة رمييةا حةةد الدسةةتور 
 م ادئ الديمضراطية.و  كال  ثوا ت أ كاا اإلسالاو  العرالد الناحا

 التوصيات:ثانيًا: 

تو ةةةةيأل معناىةةةةا مةةةةن ل ةةةة  و  اإلسةةةةالا   اجةةةةة الةةةةا ت ديةةةةدإن مفيةةةةوا ثوا ةةةةت أ كةةةةاا  -1
العميا حد العرا ي   يث حيما يضةوا الض ةا  الدسةتوري حةد العةرا   االت اديةالم كمة 

لوارد و   الرلا ة رما دستورية الضوانين ين عد ان يكون مستندًا حد رممو رما م ادئ
 االت اديةةةكمةةة لةةال  نوصةةد  ةة ن تضةةوا الم و  غيةةر لا مةةة لمت ويةة يو  وا ةة ةو  م ةةددة

ان ت ةين المضصةود  كة  مةن ثوا ةت و  المادة الثانية من الدستور العرالةد العميا  تفسير
 م ادئ الديمضراطية.و  أ كاا اإلسالا

رنةةد دراسةةتنا لنطةةا  الكتمةةة الدسةةتورية حةةد العةةرا  ألةةرنا الةةا إن الملةةرع الت سيسةةةد  -2
ن و  ين ىاين األمرينالجما  و  م ادئ الديمضراطيةيو  جما  ين أ كاا ثوا ت اإلسالا ا 
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المطال ةةة و  لكةةن لةةي   ةة مر يسةةيري حفةةد ظةة  تتطةةور المجتمعةةاتو  لةةا يكةةن مسةةت يالً 
م ةةةادئ و  ال ريةةةات الفرديةةةة حةةة ن سةةةن لةةةانون ترارةةةد حييةةةا ثوا ةةةت اإلسةةةالاو   ةةةال ضو 

 االت اديةةةالديمضراطيةة معةةًا ىةو أمةةرا حةد غايةةة الصةةعو ةي لةال  نضتةةرح رمةا الم كمةةة 
 ةةة ًا ل ةةة  التعةةةارض  ةةةين ثوا ةةةت خةةةا  أو ت ةةةا معيةةةارًا واإن تت العميةةةا حةةةد العةةةرا 

 م ادئ الديمضراطية.و  اإلسالا
 الم كمةةو  إسةوًة  ةالمجم  الدسةتوري حةد حرنسةا االت اديةةنضترح   ن يضوا الم كمة 

الدستورية حد مصر   صدار لرار يض د  الت كيد رما إل اا السمطات العامة حةد العةرا  
مةةا ىةةاا  ةةا أن ي ةةدد  لةةك  وا ةةأل و  م ةةادئ الديمضراطيةةةيو  ثوا ةةت أ كةةاا اإلسةةالا  ةةا تراا
 م ادئ الديمضراطية.و   ثوا ت اإلسالا دالمضصو 
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 قائمة المصادر
 الكتب العربية: :أواًل 

م ةادئ اللةريعة اإلسةالميةي دار الجامعةة الجديةدةي و  جما  الديني تدرج الضوارد الضانونيةة دد. سام -3
 .2113ي اإلسكندرية

الض ةةا  الدسةةتوريي ل ةةا  الدسةةتورية حةةد مصةةري دار الني ةةة العر يةةةي د. رةةاد  رمةةر لةةري ي  -4
 .1988الضاىرةي 

ي منلةةةة ة المعةةةةار ي 3د. ر دال ميةةةةد متةةةةولدي اللةةةةريعة اإلسةةةةالمية كمصةةةةدر أساسةةةةد لمدسةةةةتوري ط -5
 .1991ي اإلسكندرية

 .2116ي دار الني ة العر يةي الضاىرةي 1أ مد العفمو ي حكرة النظاا العاا الدستوريي ط دد. ري -6
كون اللريعة اإلسالمية المصةدر األساسةد لمتلةرياي  االمترت ة رمد. حارو  ر دا  كرياي اآلثار  -7

ي Boyd Printing Companyي 1  ةةةث منلةةةور حةةةد كتةةةاب دراسةةةات دسةةةتورية رراليةةةةي ط
 نيويور .

 حةةةالأل ر ةةةدالج اري مت ةةةادات الدسةةةتوري   ةةةث منلةةةور حةةةد كتةةةاب مةةة    الدسةةةتوري الفةةةرات لمنلةةةر -8
 .2116ل ناني  - عداد التو يايو 

ي دار الني ةةةة العر يةةةةي الضةةةاىرةي 1د. م مةةةد حةةةو ي نةةةويجدي حكةةةرة التةةةدرج الضوارةةةد الدسةةةتوريةي ط  -9
2117. 

 .1978د. مصطفا ال لمدي المدخ  لدراسة اللريعة اإلسالميةي مكت ة مسيرةي مصري  -11
 الفةرات لمنلةرنعمان مناي لرا ات حد الدستور العرالةدي   ةث منلةور حةد كتةاب مة    الدسةتوري  -11

 .2116ل ناني  -التو ياي  عدادو 
 .2119ي منلورات ال م د ال ضوليةي ل ناني 1.د. يوس  ال الدي حد نظرية الدستوريط -12

 الكتب الفرنسية: :ثانياً 
1- Gorges Vedel, La place de Declaration de 1789 dans le "Block de 

Constitutionnalle" la declaration des droits de hemmeef du 

citoyenetlajurisprudane, collque des 25 maiet 26 mal au 

conseilconstitutionnel, Paris, P.U.F. 

2- Kemal Gazler, Le Pouvoir de revision constitutionnelle, 

PresseuniversitairdrSeptertion, 1997. 

3- Cyril BRAMI, La hiérarchie des normes en 

droitconstitutionnelfrançaisEssaid’analysesystémique, these pour 

l’obtention du grade de docteur en droitdel ’UNIVERSITE DE CERGY 

PONTOISE. 
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 الرسائل الجامعية: :ثالثاً 
 كميةي ماجستير رسالة والدولةي الدين  ين لمعاللة والتلريعد الدستوري التنظيا سعيدي جعفر آرا  -

 .2116كركو ي  جامعةي  لسياسيةا والعموا الضانون
 ية:لكترونالمصادر اإل  :رابعاً 

ل ةاايةي   ةث منلةور رمةا المولةا  –م مد نويريي الكتمة الدستورية  المعرب  مضارنة دسةتورية   -
   https://ar.wikipedia.org/wiki    د التالد لكتروناإل

 تير:الدسا :اً خامس
 .1789المواطن الفرنسد لعاا و  إرالن  ضو  اإلنسان -1
 .1946دستور جميورية حرنسا لعاا  -2
 .1958دستور جميورية حرنسا لعاا  -3
 .1971دستور جميورية مصر العر ية لعاا  -4
 .2115دستور جميورية العرا  لعاا  -5

 القرارات القضائية:سادسًا: 
ي متةةةاح رمةةةا المولةةةا 16/7/1971ر حةةةد ي الصةةةاد44-71لةةةرار المجمةةة  الدسةةةتوري الفرنسةةةدي رلةةةا  -1

 د التالد لكتروناإل
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-
dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html. 

ل ةةةةةااية دسةةةةةتوريةي جمسةةةةةة  13لسةةةةةنة  62لةةةةةرار الم كمةةةةةة الدسةةةةةتورية العميةةةةةا حةةةةةد مصةةةةةري رلةةةةةا  -2
 . ي الج   الخام ي المجمد الثاند5/9/1992

ل ةةةةةةااية دسةةةةةةتوريةي جمسةةةةةةة  8لسةةةةةةنة   7لةةةةةةرار الم كمةةةةةةة الدسةةةةةةتورية العميةةةةةةا حةةةةةةد مصةةةةةةري رلةةةةةةا  -3
 . لد الثاندي الج   الخام ي الم 15/5/1993

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html
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 :ـمخــــصــالمـ
إن الضوارةد الدسةةتورية ىةد المرجةةا األسةا  لمرلا ةةة رمةا دسةةتورية الضةةوانيني إال إن 

الم ةادئ و  لت ةا جممةة مةن الضوارةد اتسعتا د الدستوري حد يومنا ال ا ر مرجعية الض
الم ةةادئ الدسةةتورية مجمورةةة و  تكةةون ىةةاه المجمورةةة مةةن الضوارةةدو  اات الضيمةةة الدسةةتوريةي

يعةةةود الف ةةة  لممجةةةال  الدسةةةتوري الفرنسةةةد حةةةد و  دسةةةتورية تسةةةما  ةةةة)الكتمة الدسةةةتوريةلي
حد حرنسا  لك  خاصي  يث أكد من خال  و  الكتمة الدستورية  لك  راا اتساعو  تكوين

الضوارةد الةواردة حةد إرةالن  ضةو  و  الض ااية رما دستورية الكثيةر مةن الم ةادئ اجتياداتو
ن ىةةةةاا و  الدسةةةةاتير السةةةةا ضةيو  اإلنسةةةةان الفرنسةةةةد حةةةةد نطةةةةا  مرجعيةةةةة الضا ةةةةد  االتسةةةةاعا 

 ورية حد مصرنطا  الكتمة الدست اتساالدستوري لا يكن مضتصرًا رما حرنسا و دىاي    
م ةةةادئ الديمضراطيةةةة مرجعةةةًا و  العةةةرا  أي ةةةًاي  يةةةث اصةةة  ت ثوا ةةةت اللةةةريعة اإلسةةةالميةو 

لمضا ةةةد الدسةةةتوري حةةةد العةةةرا  رنةةةد حةةةرض رلا تةةةو رمةةةا دسةةةتورية الضةةةوانين الصةةةادرة مةةةن 
 .االت اديةالسمطة التلريعية 
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ABSTRACT : 

The constitutional rules are the primary reference for the 

control of the constitutionality of laws, but the reference of the 

constitutional judge in the present day has expanded and includes 

a set of rules and principles of constitutional value, This group of 

constitutional rules and principles create a constitutional group 

called the Constitutional Bloc, and the French Constitutional 

Councils has the great role in  the formation and expansion of the 

constitutional bloc in general and in France in particular,Where he 

stressed through his jurisprudence on the constitutionality of many 

of the principles and rules contained in the French Declaration of 

Human Rights and the previous constitutions, and that this 

extension within the scope of reference of the constitutional judge 

was not limited to France only, but expanded the constitutional 

bloc in Egypt and Iraq, Where the principles of Islamic law and 

the principles of democracy have become a reference to the 

constitutional judge in Iraq when it controls the constitutionality 

of laws issued by the federal legislative authority. 


