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 الدولــــة  ركــانأ

   الشعب /االول الركن

 الذين   السكان  مجموع  من  يتكون  شعب  وجود  في  الدولة  لقيام  االول  الركن  يتجسد

 . الدولة بوجود القول  يمكن  ال  دونهم منو  ،وانسجام ترابط   في معا يعيشون 

  والمتمتعين  الدولة  اقليم  في   ينطن القا  األفراد  مجموع   يعني   اجتماعية  قيقةحك  الشعب

 . بجنسيتها

  اي   السياسية،  بالحقوق   يتمتعون   الذين  األفراد  مجموع   يعني   سياسية   كحقيقة  الشعب

 . الناخبين 

  من   اكانو   سواء   ،الدولة  اقليم  على  المقيمين  األفراد  مجموع  :الدولة   بسكان  يقصد

  حيث  رابطة  بالدولة  تربطهم  ال  الذين  االجانب  من  أو   ،االجتماعي  أو   السياسي  شعبها

  حسب  توطن  أو   اقامة  رابطة  مجرد  بالدولة  تربطهم  وانما  ،جنسيتها   إلى  ينتسبون  ال

 . االحوال

 

 

 السياسي الشعب                 االجتماعي الشعب              

  اقليمها  يقطنون  الذين  الدولة  سكان .1

 . بجنسيتها  ويتمتعون   اليها وينتمون

 بحخخخخ  يتمتعخخخخون الخخخخذين االشخخخخ ا  .1

 وعلخخخى سياسخخخية،ال الحقخخخوق ممارسخخخة

 .االنت اب  ح   االخص
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 الدولخخة جنسخخية يحمخخ  مخخن كخخ  يشخخم  .2

 بخخالحقوق  منهم  المتمتعين  ونساء    رجاال

 فخخان  لخخذا  .منهخخا  والمحخخرومين  السياسية

 مخخن  اوسخخ   للشعب  االجتماعي  مدلولال

  .له السياسي  مدلولال

 مخخن ني والمحخخروم االطفخخال يشخخم  ال -2

 يتعلخخ  بسخخبب السياسخخية بخخالحقوق التمتخخ 

 يتعل   بسبب  أو   ،كالمجانين  العقلية  بالناحية

 م لخخةال  الجخخرا م  كمرتكبخخي  االدبية  بالناحية

 السياسخخي  الشخخعب  مدلول  فان  لذا  .بالشرف

 .االجتماعي الشعب  مدلول  من  اضي 

 باالقتراع  الدستوري  النظام  اخذ  اذا .3

 الشخخخخعب مخخخخدلول اقتخخخخرب العخخخخام

 .االجتماعي الشعب  من السياسي

 بخخاالقتراع الدسخختوري النظخخام اخخخذ اذا-3

 مخخن  السياسخخي  الشخخعب  مخخدلول  ابتعخخد  المقيد

 .االجتماعي الشعب

 

 األمة و الشعب

  الدولة  اركان  من  ركن   انه  اي   ،الدولة  يكونون  الذين  األفراد  مجموع  هو  الشعب*

  زالت  ما  فاذا  ، وعدما    وجودا    بالدولة  يرتبط   ولذا  ،فيها  البشري  للعنصر   مكونا    عتبارهبا

  شعب   من  جزءا    يصبح  شعبها  فان  خ  غيرها  في  كاندماجها  خ   كان  سبب   ألي  الدولة

  .الجديدة الدولة

  والتاريخ   والدين  واللغة  األص   كوحدة  روابط  تجمعها  بشرية   جماعة  األمةو*

  ويولد  يميزها  الذي  كيانها  لها  وحدة  منها  تجع   التي   الروابط  من   وغيرها  المشترك

   .االجتماعية الوحدة هذه إلى بانتما هم  االحساس افرادها لدى

 

 : لها المكونة العناصر وتحديد األمة  موضوع تناولت  التي  النظريات هم أ ومن

   األُلمانية   النظرية .1
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  بها  القا لين  اشهر   ومن  ،األمة   تكوين  في  اللغة  عنصر  على  ةالنظري   هذه  تعتمد

 . وهردر   هفي ت  المفكران

   الفرنسية النظرية .2

 الشعب  عن  لألُمة  المميز  العنصر  ان  ترى  حيث  ،األُلمانية    النظرية   على  كرد  جاءت

  والنقد  .اللغة  وليس  معينة   حدود   داخ    معا    العيش   في  المشتركة   واالرادة  الرغبة   هو 

  األمة   لظهور  نتيجة  يه  المشترك  العيش  في  الرغبة  نأ  هو   النظرية  لهذه  وجه  الذي

 .تكوينها  في عامل   وليست

   الماركسية النظرية .3

  العام   على  لألُمة   المكونة   العناصر  تحديد   في   النظرية   هذه  انصار  اقتصر

  األمم   من  العديد  ألن  الفقهاء  جمهور  من  شديدا    انتقاد    القت  النظرية  وهذه  ..االقتصادي

  التاريخ   مث   المعنوية   العوام    على  بنيت   التي   األمم   سوى   تصمد   ولم  استعمرت 

 . والدين  ةواللغ المشترك

 

 :في يتمثل األمة و الشعب  بين الفارق فان  ذلك وعلى

  عوام    إلى  تستند   معنوية  طبيعية  رابطة  األمة  األفراد  بين   تجمع  التي  الرابطة  ان  *

  اثر   اي  عليها  يترتب   وال  ، المشترك  والتاريخ  والدين  واللغة  البشري  األص   هي  معينة 

  وال ضوع  قانونية  ة سياسي   رابطة  فهي  الدولة  شعب   افراد  بين   الرابطة   ما أ  .قانوني 

  وكافة  واموالهم  ارواحهم  حماية   المقاب   في  الدولة  على  وتفرض   ،الدولة  لقانون

 . القانون  في متضمنةال حقوقهم

  والدين   واللغة  األص   كوحدة  ومقومات  خصا ص  فيها  تتوافر  أن  األمة  في  يشترط*

  بينما   . األمة  لوجود   شرط  فالتجانس   ، األمة  وجود  في   تسهم   التي  العناصر  من   وغيرها

  يوجد  اذ   ومقوماتها،  األمة   خصا ص   تتوافر  ان   الدولة  في  كركن  الشعب   في  يشترط  ال
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  وجود  في  شرطا  ليس   فالتجانس   ،والدين  واللغة  األص  و   اللغة  تلف اخ  رغم  الشعب

 .الشعب

  هو  دولة   في  ما  شعب   يكون   فقد  الشعب،   وفكرة  األمة   فكرة   بين  تطاب    يوجد  ال   وهكذا 

  خليطا    الدولة  شعب  يكون  وقد  ،ناحية   من   الدول  من  عدد    بين  وزعةتم  امة  من  جزء

   . اخرى ناحية من  قوميات  عدة من

   والدولة األمة

  هؤالء  بين   تجم    بحيث   ، معين  اقليم  في   تستقر   األفراد  من  مجموعة  عن   عبارة  األمة*

 . مشتركة  وعوام  روابط نتيجة  معا   العيش  في الرغبة األفراد

  اقليم  في  الدوام  وجه   على   يشتع  األفراد   من   متجانسة  مجموعة  فهي   الدولة  اما*

 . سياسية لسلطة شؤونها تنظيم   في ض  وت   ، معين

  ،اإلقليمو   األفراد  عنصري  في  اشتراكهما  والدولة  األمة  تعريف  في  يتضح  كان  واذا

 : منها  امور عدة في يختلفان  فانهما

  ومقومات  ل صا ص   نتيجة  وميالق  واالرتباط   التجانس  قوامها  اجتماعية  حقيقة  األمة*

 .افرادها لها ي ض   السياسية لسلطةا قوامها قانونية حقيقة  الدولة اما .مشتركة

  .لألُمة  بالنسبة  كذلك  وليست  ،الدولة  لوجود  ضروريا    شرطا    تعتبر   السياسة  *السلطة

 .والدولة  األمة بين ما  حتمي تلزم  هناك ليس  نهفأ ثم  ومن 

  الثلثة  اركانها   بتوافر  إال   تتكون   ال   الدولة  بينما   . الوجود  في  الدولة  تسب    األمة   نإ*

 .( السياسية والسلطة اإلقليمو  )الشعب  وهي

  من  دولة  تكونت  اذا  وذلك   ،األمة   وجود  الدولة  وجود  سب ي  قد  اخرى  ناحية  ومن 

  التي  السويسرية  الدولة  ذلك  ومثال  . م تلفة  ألمم   األص   في   تابعة  كانت   عناصر

 . وااليطالي  واأللماني  الفرنسي األص  إلى بعضهم  يينتم فرادأ مجموعة  من  تكونت 
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   اإلقليم /  الثاني الركن

  بقعة  وجود  من  بد  ال  اذ  ،معينة  دولة  لقيام  الناس  من   رابطة مت   جماعة  وجود  يكفي   ال

  نكيم   حتى  ، دا م   بشك   افوقه  نشاطهم  ويمارسون  عليها  يستقرون  رضاأل  من  محددة

  شرط  اإلقليم  وجود  فان  ولذلك  .الدولة  اقليم  عليه   يطل    ما  هو   وهذا   ، الدولة  تتكون  ان

  ، الجوي   والمجال  الما ي،  والحيز  راضي،األ  نطاق  يمث   فهو   الدولة،  لقيام  ضروري

 . قوانينها وتطب   نظامها فوقه وتفرض   ،سيادتها  الدولة عليه تباشر الذي

 : اإلقليم همية أ

 . واالستقرار  الدوام عنصر يوفر ·

  يسهم  مما  ، حوله  األفراد  يجم   الذي  الجماعي   الضمير  نمو  على  تدريجيا    يساعد ·

 . البشرية الجماعة تطوير في

  المجتمعات  مرحلة  إلى  الطبيعية  الجماعة  مرحلة  من  بها   االنتقال  على  يساعد ·

 . المنظمة 

 : ألنه وذلك  الدولة سلطة  بممارسة يتعلق  فيما كبرى هميةأ الدولة  قليمإل نإ

  نطاق  تحديد   في  يساعد  فهو  هنا  ومن  ، صفاتها  واكتمال   الدولة  تحديد  في  يفيد ·

 . الدولية المنازعات  كثرة دون  يحول بما الدولة اختصا 

  ماديا  تحديدا  اساسه  على  هاشعب   تحدد   ان   للدولة  يمكن  الذي  المكاني   النطاق   يحدد  ·

 . واضحا

 السيادة.  في  حقها  اكتمال وشرط  ،الدولة الستقلل االساسية الركا ز  احد اإلقليم نإ ·

  في  سواء  والقضا ي   واالداري   التشريعي   الدولة  اختصا   اطار   اإلقليم  اصبح ·

 . االخرى الحكومات أو المواطنين أو  االجانب  مواجهة

 



7 
 

  االرضي اإلقليم

  عن  تفصلها  والتي   ،سلطانها  الدولة  عليه   تبسط  التي  ةاالرضي   المساحة  به  ويقصد

 اإلقليم   هذا  لحدود  ألن  ذلك  ،المعالم  واضحة  حدود  المجاورة  خرىاال   الدول  اقاليم

  اقليمها   حدود  في   إال  تهادسيا  سرتما  ال  فالدولة  ، القانونية  الناحية   من  كبيرة  اهمية

 . اخرى دولة  سيادة أتبد حيث  حدودها عند  سلطتها وتنتهي 

  منفص    يكون  قدف  ،اجزا ه  في  متصل  يكون    أن  االرضي  الدولة  اقليم  في  يشترط  ال

 .االحيان بعض  في االجزاء

  واسعا  اقليما  يكون  فقد  ،معينه   مساحة  االرضي  الدولة  اقليم  يبلغ  ان  شرطا  ليس  انه  كما

 . القانونية الدولة ش صية في يؤثر   ال ذلك ألن ، ضيقا اقليما يكون  وقد

 قشرة   عند   تتوقف   ال  االرضي  اإلقليم  تمث   التي  المساحة  فان   ذلك  إلى  وباإلضافة

 . االرض باطن  إلى تمتد  وانما ، السطحية االرض

   المائي اإلقليم

  البحار  من  االرضي   الدولة  إلقليم  المجاور  الجزء  على  الما ي  اإلقليم  يحتوي 

 في   الداخلة  واالنهار  البحيرات  مياه  كذلك  ، ياإلقليم   البحر  عليه  ويطل    ، والمحيطات

 .الدولة اقليم

  وان   ، البحرية  حدودها  تمث   الدولة  سواح   ان   اساس  على  ياإلقليم   البحر   فكرة  وتقوم

  ، خطر   ك    من   وتؤمنها   المفتوحة   الحدود   هذه   عن   الدفاع  تتولى  ان   دولة  ك   ح   من

  إال   ذلك  لها  يتأتى  وال  ،والصحية   والملحية   واالقتصادية  االمنية   لمصالحها  حماية 

   .لسواحلها المتاخمة المياه من  معينة  مساحة  على بسيطرتها

  دولة  ك   ح   من  انه  إلى  طوي   خلفا  بعد  الدول  بين  ياإلقليم  البحر  تحديد  جرى  ولقد

  تحديد  في   الدولة   بالغت  اذاال  ولكن   ، اميال  ثلثة   على   ياإلقليم   بحرها  اتساع  زيادة

 . بها االعتراف وعدم االعتراض  االخرى الدول  ح   من كان  ي اإلقليم البحر  نطاق 
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  اذ  ،الدول   بين  اختلف  مح    بقي   ياإلقليم   للبحر  االقصى  بالحد  يتعل   ما  فان  ولذلك

  عشر   باثنتي  حددته   ما  ومنها  ،بحرية   اميال   بستة   ياإلقليم  بحرها  الدول   بعض  حددت

  حول  الدول  بين   االختلف  هذا  ادى وقد  . بكثير بذلك  أكثر  حددت  وبعضها ، بحريا  ميل 

  .المجاورة  والمنطقة  التكميلية  المنطقة  فكرة  ظهور  إلى  ياإلقليم  البحر  مدى  تحديد

  فيما  البحار  اعالي  في   معينة  اخرى  منطقة  دولة  لك   يكون    أن  التكميلية  المنطقة  وتعني

  مركية الك  بالشؤون   تتعل    محددة   اختصاصات  فيها   تباشر  ، ياإلقليم   البحر   وراء

  عشر   اثنتي  إلى  تص   ،ياإلقليم  بحرها  على  تمارسها  التي  تلك   عن  تق     ،والصحية

  البحر  طرح  بعد   المسافة  هذه  يتجاوز  ال  المنطقة   هذه  عرض  ان  اي  ، بحريا  ميل 

 إلى  الحاضر  الوقت  في  تمي    الساحلية  الدول  غالبية  فان  ،ذلك  إلى  اضافة  . ياإلقليم

  بالمنطقة   تسمى  والتي  ياإلقليم  للبحر  المجاورة  يةالبحر  المنطقة  على  سيادتها  ممارسة

 . بحري مي    ما تي  على اتساعها يزيد  ال  والتي االقتصادية

   الجوي اإلقليم

  ح    وللدولة  ، الما ي   اإلقليمو   االرضي  اإلقليم  يعلو   الذي  الفضاء  الجوي  اإلقليم  يشم 

 . معين بارتفاع  التقيد  دون كاملة سلطات  عليه تمارس بان

  سطح   فوق  االنسان   ونزوا  ،ال ارجي  الفضاء  عصر  في  االن  العالم  لدخول  ونظرا

  الكواكب   فوق  وهبوطها  ،الكوني  الفضاء   إلى  الفضا ية  المركبات   وسفر  القمر

  لهذا   ونتيجة   . ناعيةالص  االقمار   طري    عن  عنها  دقيقة   معلومات  وارسالها  ،االخرى 

  ، الجوي  الدولة  اقليم  بتحديد   يتعل    فيما  القانون   فقهاء   بين   الرأي  في   خلف   حدث   فقد

 : هي اآلراء وهذه . عليه سلطتها ومدى 

  ،الدول  لجمي    عاما  حرا    الهواء  اعتبار   بوجوب   القول  إلى  منهم  فري   فذهب .1

  ،الدول  من  دولة  لسيادة  ي ض   ال  ، ةالعام  البحار  حكم  حكمه  يكون    أن  ذلك  ويعني

  ألن  ذلك  ،النفس   وصيانة   البقاء  في   الدولة  ح   يتجاهلون   الرأي  هذا  اصحاب   ولكن

  عرض  في  البواخر  مرور  من  أكثر  يهددها  الدولة  اقليم  فوق   الطا رات  مرور

 . البحار



9 
 

  ارض   فوق  الواقعة  الهواء  طبقات  اعتبار  وجوب  إلى  الفقهاء  من  آخر  فري   ذهب .2

  . قيود  اية  السيادة  هذه  على  ترد  ان  دون  لسيادتها  ي ض   اقليمها  من  جزءا    الدولة

 . االخرى  الدول مصالح  يغف  اذ فيه  مبالغ انه الرأي هذا على ويعاب

  هذه  ولكن  ،الهوا ي  اقليمها  على  سيادة  للدولة  ان  الفقهاء  من   ثالث  فري    ويذهب  .3

  مرور  ح    وهو  ، جميعا  الدول  اتفاق   بح    مقيدة   وانما  ،مطلقة   ليست  ادةالسي 

 . لها التابعة الطا رات

 مبدا  على  االتفاقيات  هذه  ونصت   ،الطيران   معاهدات  معظم  االتجاه  بهذا  اخذت   وقد

  من  مجموعة  على  نصت   ولكنها  ،اقليمها  فوق  الهواء  طبقات   على  الكاملة  الدولة  سيادة

 .لمتعاقدةا الدول  لطا رات الحقوق

   السياسية  السلطة  /  الثالث الركن

  التنظيم  عنصر  لها  يتوافر  ان  وشروطها  ،بشري   مجتم    مجرد  هي  الدولة  ان

  وظا ف  تؤدي  سياسية  سلطة  وجود  ضرورة  من  االساس  في   يعنيه   بما  ،السياسي

  الشؤون  كافة  عن  االخرى  الجماعات  امام  ةمسؤول  وتكون  ،وال ارجية  الداخلية  الدولة

   .والشعب اإلقليم ب  تتعل   التي

  يأ  تحكم   حاكمة  فئة   ، فئتين  إلى  المجتم    افراد  ينقسم  حين   السلطة  وجود   يتحق    ولذلك

  ت ض   محكومة  اخرى  وفئه  ،عسكرية   أو   دينية  أو   اقتصادية  ،قوتها  مظاهر  كانت

  فكرة   عليه  تسيطر   منظم  مجتم    إلى  الجماعة   تتحول   وحدة  بهذا  ، الحاكمة  الفئة  ألوامر 

  اما  . ذاتها  الحاكمة   الطبقة  هو   السياسية  السلطة  صاحب   فان  ولذلك  .الملزم  القانون

  ان   اي  ، فقط  السلطة  هذه   رسةمما  لهم  يح    الذين  االش ا    عن   عبارة  فهم   الحكام

 .للسلطة ممارسين مجرد   إال ليسوا الحاكمة الطبقة افراد

  ان  يكفي   وانما  ، معينا  سياسيا  شكل  الحاكمة   الهيئة   هذه  تت ذ  ان   يشترط  ال  فانه  ولهذا

 ، لها  منافسه  اخرى  سلطة  بوجود  يسمح  ال  بما  تحكمه  الذي  اإلقليم  على   سلطانها  تبسط 

 فاذا   ، بينهما  الصراع  يق    ان  بد   فل   ،واحد   اقليم  على  تنافسان  سلطتان  وجدت   لو  وذلك
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  يتم   وقد  ،اإلقليم  هذا  على  السلطة  بممارسة  فستنفرد  االخرى  على  احدهما  انتصرت

 .احداهما انتصار على الصراع يسفر لم  اذا بينهما اإلقليم  تقسيم

  في  الشعب  مجموع   برضاء  الحاكمة  الهيئة  هذه  ممارسة  تكون   ان   شرطا    ليس   انه   كما

 كما   ،والردع  القوة  طري   عن  سلطتها  الحكومة  تبسط  ما  فكثيرا  ،االعتيادية  الحاالت

 .اضطرابات أو  ةاهلي  حرب  حدوث  عند  أو ،انقلب  أو  ثورة  وقوع عند  يحدث 

  تسمح   ال  ثم  ومن  ،فعلية  ال  رسمية  سلطة  تصبح  القوة  إلى  تستند  التي  السلطة  ان  غير

  الجماعة افراد برضاء  يرتبط   تأسيسها أو الدولة  قيام ألن   ،الحديث بالمعنى الدولة بقيام 

   . فيها للسلطة وقبولهم

  تستمد  فاليوم  مضى   فيما  مفهومها  عن  ي تلف  اليوم   السياسية  السلطة  مفهوم   فان  لهذا

  قب    من   بها  االعتراف  يلزم   بالتالي  ، نفسه  الشعب  تنظيم  من  وجودها   السياسية  السلطة

  ولكن   .فعلية  سلطة  تكون   فل  بها  الجماعة  اعتراف  سند  السلطة  فقدت  فاذا  ،عةالجما

  نجد   حيث   العكس  على   ب    القوة  إلى  تستند  ال   السياسية  السلطة  ان  يعني   ال  القول  هذا

 . العسكرية للقوة احتكارها هو الدولة سلطة يميز  ما اهم ان

   بالدولة  االعتراف

  الدولة  تقوم  ،السياسية  والسلطة  اإلقليمو   الشعب  وهي   الثلثية  الدولة  اركان  توفرت  اذا

 . وشعبها  اقليمها على سيادتها وتثبت  ،القانوني  وجودها  ويتحق 

 بالدولة  االعتراف  كان  اذا  عما  ،العام  الدولي  القانون  فقهاء  لدى  التساؤل  ثار  ولقد

  آخر   وبمعنى  ؟الدولة  تكوين  عناصر  من  عنصرا  يعد  القا مة  الدول  جانب  من  الجديدة

 ؟ للدولة ئ منش  يأ ، جديد قانوني  لحدث  نشئا  مُ   االعتراف يعد ه 

  الدول   جانب  من  الجديدة  بالدولة  االعتراف  ان  إلى  الفقه  في  الراجح  الرأي  يذهب

 اذا  القانوني   الوجود   لها  ويتحق   تقوم   فالدولة  ، نشاطها  عن  مستقل  اجراء    يعد   القا مة

 من   قرارا  إال   ليس  فهو   االعتراف  اما  .ذكرها  الساب   الثلثة  االركان  لها  توافرت  ما
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  هذا  صدور  قب    وتحق   أنش  قانوني   حدث   وجود  اي  ،الواق   باألمر  القا مة  الدول

 . االعتراف

  الدولة  ظهور   إال  عليه  يترتب  وال   ، انشا ية  صفه  ال   اقرارية  صفة   االعتراف   لهذا

  غيرها  شأن  ذلك  في   شأنها  ال ارجي  العالم  في   مكانها  تأخذ  الدولي  المجتم   في  عضوا

   .الدول  من

  ال  القا مة  الدول  جانب  من  الجديدة  بالدولة  االعتراف  عن   االمتناع  فان  ذلك   على  وبناء  

  هذا  عن  ينتج  ما  وك   ،حقوق   من  ترتبه  وما  ،الدولية   بش صيتها  تمتعها  دون  يحول

  الدول  وبين  بينها  سياسية  علقات  قيام  لعدم   نظرا    لحقوقها  مباشرتها  اعاقة  هو  االمتناع

 . االعتراف عن الممتنعة
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 الدولـــــــــــــــة  سلطــــــــــــــة

  شرعية  واساس  ،الدولة  سلطة   خصا ص  إلى  التطرق  من   البد  الدولة  سلطة  لمعالجة

  معرفة   ثم   ومن  ،الدولة  سلطة  شرعية  وضمان  ،الدولة  سلطة  وشرعية   ،الدولة  سلطة

 . الدولة سلطة هيئات

   الدولة سلطة  خصائص  :اوال

  لها  مكان   وال  ،وقانونية   وسياسية   اجتماعية  ظاهرة  هي   الدولة  سلطة   ان  القول   يمكن 

  يتطلب   ولذلك  ،بدونها   يستقر  وال  النظام  هذا  يستقيم  ال  كما  ،االجتماعي   النظام  خارج

 : التالي النحو  على الدولة خصا ص مناقشة  مراأل

  اجتماعية  ظاهرة السلطة .1

  ان  كما  ،البشرية  الجماعة  خارج  وجودها  يتصور  فل  ،بالجماعة  مرتبطة  انها  اي

  وتعم   ،فيها  النظام  تحفظ  ةمرآ  سلطة  وجود  بدون   امرها  يستقيم  ال  البشرية  الجماعة

  من  اساسيا  عنصرا   تعتبر   القوة  نأف  السلطة  اص    يكن  هما م و   .افرادها  لصالح

  سلطة   عليها  تعتمد  التي  القوة  مظاهر  اول   وان  .السلطة  عليها  تقوم   التي   العناصر

  السجون  تلعب  ولهذا  ،ووجودها  امنها  لحماية  والعسكرية  البوليسية  القوة  هي  الدولة

 .المجال  هذا في كبيرا دورا والردع  العقاب وسا    من هاروغي  والمعتقلت

  في  تعتمد   فهي   ، المادية  القوة  شك    الواقعية   الحياة  في   اخذت  وان   الدولة  سلطة  ان

  بالجماعة  ارتباطها  مدى  على  تصرفاتها  شرعية  وفي  ،ء شي  ك   قب   وجودها

  رضاء   على  االساس  في   تستقر   فهي   ثم   ومن   ، عنها  تعبيرها  وصدق  ، البشرية

 . السلطة شرعية يؤكد الذي هو القبول  وهذا .لها وقبولهم  بها  المحكومين

   سياسية ظاهرة السلطة .2

  وغير  بذاتها  قا مة  ةالسياسي   السلطة  فيه  تتوافر  ان  بد   ال  المنظم  البشري  المجتم   ان

 الداخلية   السياسي  المجتم    وظا ف  تؤدي   لكي  وذلك  ، اخرى  سياسية  لوحدة  خاضعة
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  تتعل    التي  الشؤون  كافة  عن  مسؤولة  تكون  السياسية  السلطة  ان  اذ  .وال ارجية 

 الدولة   ذات  من  نابعة  سلطة   انها  اي  ،سيادة  ذات  سياسية   تعد  ولهذا  اإلقليم و   بالشعب

  ، مواطنيها  على   واوامرها  توجيهاتها  وفرض  نفسها  تنظيم  على  القدرة  من  تمكنها  لكي

 السلطات   اعلى  تعتبر  الداخ   في  فهي  ،لغيرها  تابعة  خارجيا  أو   داخليا  تكون  ان  دون

  انها كما  ،ةالداخلي  والوحدات  األفراد  بين  أتنش  يالت  ال لفات في  الحكم  مر أ تمتلك  التي

  نقابية   السلطة  تلك  كانت  سواء  ،اخرى  لسلطة  معنويا  وال  ماديا    ت ض    ال  الداخ   في

 . عسكرية أو سياسية أو مهنية أو 

   قانونية  ظاهرة السلطة .3

  وذلك   ، قانونية  ظاهرة   كذلك   فهي   وسياسية  اجتماعية   ظاهرة  الدولة  سلطة  كانت   اذا

 : خلل  من وذلك  ،القانون  وبين  بينها  ما تلزما    ثمة  ألن

  ألن   ذلك  ،الحياة  مجاالت   في  السلطة  تدخ    إلى   لجماعة  قانوني  تنظيم  ك   حاجة  ·

 .وامتداد  اتساعا أكثر  المعاصر ريخ التا في اصبحت السلطة تدخ   مجاالت 

  اوضاع   م تلف   تنظيم  في  الحاكمة  للطبقة   السياسية   السلطة  سلح   هو  القانون و  ·

  .الحاكمة  الطبقة  صالح  تحقي    نحو  تلقا يا  األفراد  سير  تضمن  ال  وبدونه  ،الجماعة

  وتنظيم  الجماعة  حكم  في  سلحها  ألنه  ،القانون  إلى  بحاجة  السلطة  فان  وعليه

  تنفيذه  على  وتعم    االحترام  له  لتكف    السلطة  إلى   بحاجة   القانون  ان  كما  ،احوالها

 .   االضطراب ويسودها الجماعة نظام  في ت   األفراد به  يعبث ال  حتى

  نفس  في  وارتباطها  ،والقانون   السياسية  السلطة  بين   ما  التلزم  لنا  يتبين  هنا  ن وم

 . الجماعة م  أتنش ناجتماعيتي ظاهرتين واعتبارها ، بالجماعة الوقت

   الدولة سلطة شرعية  اساس :ثانيا 

  اهتمامهم  واثار  ،ابت  والكُ   الفقهاء  انظار  الدولة  سلطة  شرعية  اساس  موضوع  لفت  لقد

  عديدة  نظريات  وجود  عن  اسفرت  مستمرة  دراسات  مح   وكان  ،العصور  م تلف  في
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  سلطة  شرعية  اساس  بيان  في   تنحو   منها  طا فة   وك    ،زمني  وبعضها  ديني  بعضها

 : هي النظريات وهذه  ،بها   خا   منحى الدولة

   للسلطة  المقدس االساس نظرية .1

 : أتيي  بما  تتمث   عديدة اشكاال النظرية هذه اخذت لقد

   للحاكم االلهية الطبيعية نظرية .أ

  من  م تارا  يكن   لم   فهو   ،الهية   طبيعة   ذو  الحاكم   ان  اساس  على  النظرية   هذه  تقوم   اذ

  على  تنصب  مطلقة  بسلطة  يتمت   الحاكم  فان  لذلك  ونتيجة  .نفسه  االله  هو   ب    ،االله  قب 

  واقوله  اعماله  عن   مسا لته  أو   االله  الحاكم  محاسبة  يجوز   ال   وبالتالي  .الدولة  اقليم

  ال  الذي  المطل   بالسلطان  للحاكم  التسليم  اي  . مقدسة  واالقوال   االعمال   هذه  ان  باعتبار 

 . الشعوب امام مسؤولية اي عليه تترتب وال   قيود تقيده

 

 (   االلهي التفويض ) المباشر االلهي الحق  نظرية .ب

  طبيعة  ذو  الحاكم  يب   لم  اذ  ، االولى   للمرحلة   الحقة  مرحلة   في  الدينية   النظرة  تطورت 

  ومن   ،السلطة  ويودعه   للا  ي تاره   فالحاكم  ،مباشرة  للا   من   سلطته  يستمد  وانما  ، لهيهإ

  ، مطلقة  الحاكم  سلطة  نإف  ذلكل  ونتيجة   ، المباشر  االلهي   الح    بمقتضى   يحكم  فهو   ثم

 . محاسبته  يمكن  وال   مسؤولية  اي عليه تترتب   وال

 االلهية(  )العناية  المباشر غير  االلهي الحق نظرية  -جـ

  اختيارا   الحاكم  ي تار  ال  للا   ان  مفادها  جديدة  فكرة  الوسطى  العصور  في  ظهرت

  وبهذا  .معين   حاكم  اختيار  إلى  يؤدي  الذي  الطري   إلى  الشعب  يرشد  وانما  ،مباشرا

  ونتيجة  . لهيةاال  االرادة  من   بتوجيه   الشعب   طري   عن  السلطة  تولى  قد  الحاكم   يكون

 . مسؤولية  اي عليه  تترتب وال  محاسبته  يمكن  وال   مطلقة  الحاكم  سلطة تكون لذلك

   للسلطة  الشعبي  المصدر نظريات .2
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  حدود  يض   الشعب   ان  اذ   ، للحكام  يمنحها   الذي  الشعب  في   مصدرها   تجد   السلطة  ان

  ضابط  اهم  ان  والشك   .مطلقة  سلطة  إلى  الدولة  سلطة  تحول   دون   تجول   وحواجز 

  وراء  ولكن  ،السياسية  والمؤسسات  االجتماعية   المنظمات  هو   السلطة  طغيان  يوقف

  نأب   والمحكومين   الحكام  لدى  االقتناع   يسود   ان   يجب  والمنظمات  المؤسسات  هذه

  في  العم    وهو   ،عنه  تحيد  ال  ان  يجب  هدف  هي  وانما  ،للحكام  امتياز    ليست  السلطة

 الذي   للشعب  السلطة  عودة  يعني  الهدف  هذا  عن   ال روج  نإو   ،الجماعة   مصلحة   سبي  

 . بغيرهم   يستبدلهم  ان له ان كما  ،حدودهم   إلى الحكام يرد  الح  له

  هذه  ومن  م تلفة  زمنية   بفترات  مرت  متعددة  نظريات   بررتها   االفكار  هذه  فان  وبذلك

 : النظريات

   األمة  سيادة نظرية .أ

  عن   مستقلة  قانونية   ش صية   هي  األمة و   ، األمة  بيد   النظرية   لهذه   وفقا    السلطة  ان ·

  من  فئة  المعنوي(  )الش ص   األمة  يمث    ولكن   ، منهم   تتكون   الذين   المواطنين

 . محددة  صفات ذات المواطنين

  بالمواطنين   مقيدا   ب    ،السياسي  الرشد  سن  بالغي   لك    شامل   ليس  االقتراع   ان ·

  بمسؤوليات  القيام  يستطيعون   والذين  ، والثروة  بالعلم  تتعل   شروط  فيهم  تتوافر

 . اجتماعية

  الوظيفة  وهذه  ، ولصالحها  األمة   باسم   بها  يقومون   وظيفة   ب    ، حقا  ليس  اعراالقت   ان ·

 . واجبا  تصبح

  ينوالذ  ، االنت اب  لهم  يح   الذين  المواطنين  على  اجباري  يصبح   االنت اب  ان ·

 . حقا    وليس واجبا   االنت اب  كون  وذلك ،االنت اب شروط  فيهم تتوفر

  للناخبين  وال   للشعب  فليس  وبالتالي  ،منت بين  ممثلين  بواسطة  تتم  األمة   عن  النيابة ·

 . األمة ممثلي  مراقبة ح  



16 
 

  اختيار  ح   فقط  لهم   ب   ،مباشرة  االنت اب  بعد  األمة  اهداف  تحديد  للناخبين  ليس ·

  االنت اب   بعد  بالمنت بين  الناخبين  صلة  تنقط   اذ  ،األمة  ارادة  نع  للتعبير  الممثلين

 . مباشرة

   الشعبية  السيادة نظرية  .ب

  تكون  ثم  ومن  ،السياسي  الشعب  افراد  لجمي   ملكا    النظرية  لهذه  وفقا    السلطة  تعتبر  ·

 ، السلطة  هذه  ممارسة  في   السياسي  الرشد  سن   بالغي  األفراد  لك    ا  حق  الدولة  سلطة

 . الوكالة طري   عن  مباشرة  غير أو  مباشرة  بصوره ذلك كانأ سواء

 الشعب   افراد  من  فرد  ك   يعتبر  اذ  تمييز،  دون  المواطنين  لجمي   عام  االقتراع ·

 . السلطة  من  جزءا    يملك السياسي

 . ن السياسيي  المواطنين لك   ح    االنت اب ان ·

  طرلش  إال  ي ض   ال  اختياريا    عمل    كونت   ممارسته  نإف   ،ح     االنت اب  ان  بما ·

 . المدنية بالحقوق والتمت   هليةاألو  السن

  وابدالهم  محاسبتهم  فيمكن   ،الشعب  عن  وكلء  هم  النظرية  لهذه  وفقا    النواب  يكون ·

 االستفتاء.  طري  عن وذلك السياسي الشعب طري   عن

  ان  ،النواب  على   تفرض  التي   االلزامية  بالوكالة  اخذت  الشعبية  السيادة  نظرية  ان ·

 . الناخبين قب   من  لهم  المعطاة باألوامر  يتقيدوا

   االشتراكية النظرية  -جـ

 :هما اساسين على النظرية هذه تقوم 

  ولكنها   ،سة مقد  ةلهي إ  ارادة  وال   طبيعية  ظاهرة  حقيقتها   في  ليست   الدولة  سلطة  ان ·

  النظام  في   سندها  تجد  االساس  هذا   على  نهاإ و   ،إلرادته   واخضعها  االنسان  خلقها

 .المجتم   في  المتحكمة الطبقة وت لقها  خلقتها  طبقية  ةظاهر  انها يأ ، الطبقي
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  ذلك وعلى ، المتحكمة  للطبقة  ولكنها  ، كلها  لألُمة  وال   للشعب ليست الدولة  سلطة ان ·

 لوسيلة   المالكة  الطبقة  هي  الحاكمة  الطبقة  تكون  االشتراكي  النظام  ظ   ففي

 . طبقية دولة الدولة فان ولهذا ، االنتاج

  الطبقة   عليها  تسيطر  طبقية  سلطة  هي  النظرية  لهذه  وفقا    السلطة  ان  القول  يمكن ·

   .االنتاج وسا    بيدها  التي االجتماعية

   النخبة / الصفوة نظرية -د

 القلة   وهي  حاكمة   فئة  ، نافئت   النظرية  هذه  بموجب  انساني  مجتم   ك    في  يوجد ·

  ة وفئ   ،المجتم   في  االقتصاد  مقدرات  على  سيطرتها  في  تكمن   قوتها  نأ  اذ  ،القليلة

 . غلبيةاأل وهي   محكومة

  تشرف  اذ   ،المحكومة  غلبيةاأل  على  ارادتها  تفرض  صفوة  الحاكمة  الفئة  هذه  يقود ·

    وسا    تملك   ألنها  ،والسياسية  واالجتماعية   االقتصادية  المجاالت   ك   على

 . االنتاج

  وهذا   ،بسرعة  يزداد  اخذ  الحديثة  المجتمعات  في  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ان ·

  وهذا  .الفني  التقدم  إلى  يرج   ما  بقدر  االموال  رؤوس  تراكم  إلى  يرج   ال  التقدم

  وتأثيرهم  االقتصادية  الحياة  في  الفنيين   أو   التكنوقراطيين  دور   اهمية  ظهرأ  التحلي 

 . الحديثة الصناعية المجتمعات  في المتزايد

  هم  الصفوة  وهذه  المجتم   من  الجديدة  الصفوة  إلى  الحقيقي  القرار  انتق   هكذا ·

 . واالداريون والعلماء والباحثون   الفنيون

 المالكة   الطبقة   بيد  ليس  الصفوة  نظرية   بموجب   الدولة  في  السلطة  اصبحت   وبذلك ·

 والعلماء   بالفنيين   المتمثلة  الجديدة  الفئة  اليها  يضاف  ب    ،فقط   االنتاج  لوسيلة

 والعلماء   نو الفني   هم  الدولة  سلطة  مالك  الحقيقي  الشعب  اصبح   ولهذا  .واالداريين

 . االنتاج ا  وس  و ومالك   نو واالداري
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   الدولة سلطة  شرعية  :ثالثا 

 :التالية االمور  في نبحث نأ االمر يقتضي  الشرعية معنى   تحديد  ألج 

   الشرعية ماهية .1

  ،تشريعيا  أو   دستوريا  مصدرها  كان  أي    ،القانونية  القواعد  م    االتفاق  هي  الشرعية

 . ومحكومين حكاما األفرادو  الدولة من  ك  على احكامها وتسود

  ،القانونية  القواعد  م الفة  بعدم   األفرادو   الدولة  من   ك    التزام  تعني   الشرعية  فان  ولهذا

  ،الم الفة  على  جزاء  بغير  ضمانة   ال  اذ  ، االلتزام  بهذا  االخلل   على   جزاء  وجود  م 

 . الجزاء هذا فعالية مدى   على به  االيمان ومدى  االلتزام مة قي  وتتوقف 

   الشرعية  اهمية  .2

  االجتماعية  المواطنين  وحريات  لحقوق  الضمانات  اهم  من  تعتبر  الشرعية  ان ·

  على  قيود  تفرض   ان  والحكام  الهيئات   تستطي   ال   اذ  ، والسياسية  واالقتصادية

  ، قا مة  القانونية   القواعد  تلك  بقيت  طالما  ، القانونية  القواعد  خلل  من   إال  الحريات

  مسبقا   المقدمة  القانونية  للقواعد  وفقا    يتم   المواطنين  وحريات   حقوق   تحديد  ألن   ذلك

 . ة الحاكم الصفوة قب  من

  والمواطنين  الدولة  سلطة   هيئات  بين   المتبادلة  العلقات  مجال  في  يتعل    ما  ك    ان ·

 . القانونية بالقواعد محددة انها يفترض

  والمواطنين  والحكام  الدولة  هيئات  لجمي    بالنسبة   تعتبر   القانونية   القواعد  ان ·

  ألي   يح    وال   ، للقانون  بال ضوع   متساوية  بصورة   ملزمون   جميعا  انهم   اذ  ، واحدة

  هو  القانون  ألن  ذلك  ،الشرعية  متطلبات   عن  االنحراف  أو  بالقانون  االخلل  فرد

 . القانونية الدولة مبادئ  من أمبد هو وهذا  الجمي  قانون
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   الشرعية تحقق  التي  المبادئ .3

  قرار  يأ  اصدار  تستطي    ال   انها  اذ  ، القانون  حدود   في  مقيدة  الدولة  هيئات  ك    ان ·

 يسري   سابقا  وض   عام  تشري   حدود  في  اي  ،القانوني  التنظيم  احكام  خلل  من  إال

 . الجمي  على

  ، القرارات  بات اذ  القانوني  رجالتد  تراعي  ان  للقرار  المصدرة  الهيئة   على  يجب  ·

 القرارات   هذه  تعتبر  وب لفه  ،منها  علىأ  ةقانوني   قاعدة  م    متعارضة  تكون  وال

 . باطلة

 

   الدولة سلطة  شرعية  ضمانات .4

  القانون  قواعد  تطبي   حسن  تكف   التي  الضمانات  بعض  الدول  بعض  اقرت

 . الدولة هيئات جانب   من عليها ال روج محاولة من  تحد  والتي  ،الدستوري

 :هما نوعين على الضمانات هذه وتكون 

   القانونية الضمانات .أ

  تحتوي  نصو  من  والتشريعات  الدساتير تضعه مما القانونية  الضمانات هذه وتتألف

 في   اساسا  تتمث   وهي   ،الدولة  سلطة  هيئات  تصرف  على  الرقابة  اجراء  كفالة  على

 : منها عديدة رقابية صور

  المواطنين  قب   من  الشكاوى  وتقديم  التظلم  ح   كفالة  في  والمتمثلة   االدارية  الرقابة ·

 . ذيةالتنفي  الهيئة إلى

 . التنفيذية السلطة على رقيبا باعتباره  النواب بمجلس  والمتمثلة السياسية الرقابة ·

  يؤمن  لكي  المواطنين  لك    التقاضي  ح    كفالة  اسس   على  والقا مة   القضا ية  الرقابة ·

 .التشريعات في لهم الممنوحة الحقوق  جمي   من  جمي   من االستفادة امكانية لهم
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  تقوم  اذ  ، تجاوزات   من  القوانين  حماية   في  هاما    دورا  وتلعب   العمومية  النيابة ·

   :ةآلتي ا  باألمور

 . الدولة ومواطني والمنظمات المؤسسات قب   من  القوانين تطبي  مراقبة -

 . التحقي  هيئات اعمال في  الشرعية اتباع مراقبة -

  ،المدنية  القضايا  وفي   ، الجنا ية   القضايا  في   المحاكم   احكام   وصحة  شرعية   مراقبة -

 .العدلية  الهيئات وقرارات

 . الحجز  اماكن  في  الشرعية واتباع  ،االحكام تنفيذ شرعية مراقبة -

  القانونية  غير الضمانات .ب

  تطبي    لضمان  الدساتير  بعض   عليها  تنص  التي  القانونية  الضمانات  ان  الحقيقة  في

  احترام   ان  اثبتت  قد  العملية  النتا ج  ان  وذلك  ،القواعد  هذه  لتطبي   تكفي  ال  ،قواعدها

  جزاءات   من  النصو    هذه  تحتويه   ما  مقدار  على  يتوقف  ال  الدستورية   القواعد  نفاذ

  بها  التمسك   في  العامخ  الرأي  وقوة  الشعب   ايمان  مدى   على   يعتمد   ما  بقدر   وضمانات 

  تتجسد   نيةقانو  غير   ضمانات وجود  الفقه اقر ان  ذلك نتيجة من  وكان . عليها والحر  

  في   المواطنين   ح    آخر  وبمعنى   ،والمظاهرات   واالضطرابات  الشعبي   الضغط   في

  ، دستوريا  المقررة  المبادئ  على  ال روج  حالة  في   يقوم   الذي  الحاكم   طغيان  مقاومة 

  من   ضمانا  يمث    والمهنية   الشعبية  والمنظمات  واتجاهاته   العام  الرأي  ن بأ  والشك 

 . تطبيقه   وحسن الدستوري  القانون فاذن  احترام تكف  التي الضمانات افض 
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 الدولة  سلطة هيئات

  بتنفيذ  تقوم   دستورية   مؤسسات  لديها  وكبيرها  صغيرها  دولة  ك   في   ان  المعروف

  الحاكمة   الصفوة  لحاجة  وفقا    تق   أو   تتس   قد  المؤسسات  وهذه  ،الحاكمة  الصفوة  ارادة

  هذه  ومن   ،الدستورية  المؤسسات  قيام  على  متفقة  الدول   هذه  ولكن  ، ارادتها  تنفيذ  الج 

 . القضا ية والهيئة   التنفيذية  والهيئة   التشريعية الهيئة :هي المؤسسات

   التشريعية  الهيئة

  الملزمة  الدستورية  القواعد  اصدار  تمتلك  التي  الجهة  تلك  التشريعية   بالهيئة  يقصد

 .الدولة نطاق   في والمحكومين  الحكام تصرفات  تحكم

 :هما المكتوبة  القواعد من نوعين  امام نقف  فإننا   ،القانونية القواعد كانت وايا

   الدستورية القواعد -

   التشريعية  القواعد -

  االنظمة   في  إال  ذلك  يكون   وال   ،بمفردها  التشريعية   الهيئة  تمارسه  قد  التشري   ان

  الديمقراطية  االنظمة  في  الناخبين  م   مشاركة  التشريعية  الهيئة  وتمارسه  ،البرلمانية

  الديمقراطية   االنظمة   في  السياسي  الشعب  قب    من  التشري    يمارس  وقد  ، المباشرة  شبه

 .المباشرة

  اعداد   في   االساسي  بالدور  تقوم   (  )البرلمان   التشريعية   للهيئة   كان  فاذا  وبذلك 

  ينفرد  وقد   ب    ،التشريعات   ووض    اعداد  في   اركيش  الدولة  ر يس   فان  ، التشريعات

 . آلخر   أو  لسبب  بالتشري 

  التشريعية  الهيئة أعضاء
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  الشعب  قب   من  الدولة  في  التشريعي  العم    المباشر  الديمقراطي  النظام   يمارس 

  قب    من   يمارس  التشريعي   فان  النيابي  الديمقراطي  النظام  في  اما  .مباشرة  السياسي

  حيث  المباشر  شبه  الديمقراطي  النظام  وفي   .الدولة  ور يس   التشريعية   الهيئة   أعضاء

  اذ  ،المباشر  شبه  الديمقراطي  والنظام  المباشر  الديمقراطي  النظام  مظاهر  بين  يجم 

 عضوا   الناخبين  من  يجع   ،عديدة  مظاهر  المباشر  شبه  الديمقراطي  النظام  يتضمن

 : هي المظاهر وهذه , الدولة ور يس  التشريعية الهيئة  بجوار التشري   يف اصيل

   االستفتاء ح   .1

   االعتراض ح   .2

   االقتراع  ح   .3

  يؤخذ   محددة  موضوعات  المباشرة  شبه   الديمقراطية  االنظمة   دساتير  تتضمن  ولذلك

  –  البرلمان  حل   –  الدستور  كتعديل  ، االستفتاء  طري   عن  السياسي  الشعب  رأي  بها

   .الدولة رئيس اقالة

    النواب(  )مجلس البرلمان :اوال

 الدولة   ر يس  أو   الناخبين  مشاركة  ان   حيث  ،االصي   التشري   عضو   هو   البرلمان

 . البرلمان الختصا   مكمل  امرا يعتبر 

 : النيابي(   )النظام  البرلماني النظام  عليها يقوم  التي االسس

 .السياسي الشعب قب  من  االنت اب طري   عن  البرلمان تشكي  .1

 المدة   تحديد  تم  وقد  .القانون  أو   الدستور  في  محددة  زمنية  فترة  بعد  البرلمان  تجديد .2

  مجلس   أعضاء  عضوية  )مدة  سنوات  4  بخ  2005  لسنة  الدا م  العراقي  الدستور  في

 . ( النواب

 . فقط االنت ابية ته لدا ر ال  ،كله  الشعب عن  ممثل النواب مجلس  عضو  اعتبار .3
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 . نيابته مدة  الناخبين عن  البرلمان استقلل .4

 

 التشريعية  السلطة  تنظيم

 : هما اتجاهين بين البرلمان تنظيم شأنب  النيابية االنظمة تتأرجح

  يقوم  اذ  ، التشريعي  بالعم   استئثاره  على  يقوم   والذي  :الواحد  المجلس  نظام -

  )مجلس  واحد   مجلسا  النواب  فيشك   ، عنهم  نيابة  النواب  بانت اب  الناخبين 

  في  النظام   بهذا  ويؤخذ  .الدستور   في  المقررة  االختصاصات  يمارس  النواب(

 . البسيط الجمهورية االنظمة معظم

  )مجلسين(   هيئتين  من  البرلمان  يشك   ان  النظام  هذا  يقتضي   : المجلسين  نظام -

  االنظمة   معظم   في  النظام  بهذا  ويؤخذ  .   لألخرى  مغاير  سماا  منهما  لك   يجع 

 . )االتحادي( الفيدرالي بالنظام  تأخذ  التي والدول البسيطة  الملكية

 في   مجلسين   بالنظام   تأخذ  الفيدرالية  الدول  جعلت  التي   االسباب   ماهي  -

 ؟ التشريعية للسلطة تشكليها 

  حيث   من   م تلفة  )واليات(  اقاليم  عدة  من  تتكون  الدول   هذه  مث   ان  ج/ -

  المجلس  نظام  على  اقتصرت  فلو   ،السكان  وعدد   والموارد  الجغرافية  المساحة

  الكبرى  االقاليم  فان  ،السكان  عدد   اساس  على   المجلس   هذا  وشك    ،الواحد

  جرت  ولهذا  ،الصغرى  االقاليم  على   تسيطر  سوف  الفيدرالية  للدولة  المنظمة 

  احد  يشك   لكي   ، المجلسين  بنظام  ة الفيدرالي   الدول  تأخذ  ان  على  العادة

  بغض  االقاليم  تمثي   اساس  على   واالخر  ،السكان  عدد  اساس  على  المجلسين

  التشري   ان  كما  . متساوية  االصوات  فتكون   ،اإلقليم  السكان  عدد  عن  النظر

 . انفراد على    ك  نيالمجلس قب   من  يمارس 
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  السلطة  تتكون   الفيدرالي   بالنظام  تأخذ  والتي   االمريكية   المتحدة  الواليات  في -

   هما  مجلسين من  التشريعية

  الواليات  اهالي  قبل   من  ينتخبون   أعضاء  من  يتألف  النواب   مجلس .1

 . عامين كل  )االقاليم(

 . والية  كل عن شيخين من  يتألف  الشيوخ  مجلس .2

  بالنظام  اخذ  والذي  2005  لسنة  الدائم  العراقي  الدستور  بموجب  العراق  وفي -

 : هما مجلسين من تتكون التشريعية السلطة  فان الفيدرالي

  ، سنوات  اربع  كل  الشعب  قبل  من  ينتخبون  أعضاء  من  يتألفو  النواب  مجلس .1

  المنتظمة  غير  المحافظة   أو  االقاليم   سكان   عدد  اساس  على  التمثيل  ويكون

 .اقليم في

  لألقاليم  المتساوي  التمثيل   اساس   على  أعضاء  من  يتألف و  االتحاد  مجلس .2

  هذا  لكن   .السكان   عدد  عن  النظر  بغض   اقليم  في  المنتظمة  غير  توالمحافظا

 . االن لحد به  العمل يتم  ولم معطل  المجلس

   تشريعي كعضو الدولة رئيس :ثانيا 

  السلطة  جانب  إلى  التشري    عملية   في  دورا  الدولة  لر يس   اعطت  الدول   دساتير   معظم

  ان  المالحظ  ولكن  . التصديق  وحق  ، االعتراض  وحق  ،االقتراح  حق  وهي   التشريعية 

  التشريعي  العمل   ممارسة  في  الدولة  لرئيس  مهما  دورا  افردت  قد  الدساتير  هذه

   : منها   عديدة حاالت في وذلك

  مهمة  تتولى  هيئة   من   البد   الحالة  هذه  ففي   ، آلخر  أو   لسبب  معطل   البرلمان   كان  اذا .1

  يقوم  من  أو   (الدولة  )ر يس  التنفيذية  هيئةال  ر اسة  عادة  نتكو  الهيئة  وهذه  التشري 

 . مقامه
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  انعقاد  ادوار  لها  ب    مستمرة  بصورة  اجتماعاتها   تعقد   ال   دولة  اي  في   البرلمان  ان .2

  يمكن  ال  طارئ   امر   حدث   فاذا  ،راحة   فترات  لهالتت    ، عادية  غير  واخرى   ،عادية

  مراسيم  اصدار  الدولة  ر يس  ت وي   على  يجري  االتجاه  فان  ،بقانون   إال  مواجهته

 ان   على  ،بقانون  تنظيمه  الدستور  يوجب  موضوع  اي  ينظم  ،القانون  قوة  لها  تكون

 . يشاء ما   المراسيم هذه ب صو  ليقرر له نعقادا  اول في  البرلمان على  تعرض

 التشريعي( )التفويض   البلمان من  بتشريع التفويض .3

  ألن  ،ذاته  البرلماني   للنظام  بالنسبة  خطرة  داللة  ذات  عالمية  حاله  هذه  وتمث 

  ر اسة  إلى  ممارستها  في   وتفوض   ،ية األصل  وظيفتها  عن   جزء  عن   تت لى  البرلمانات

  تقيد   ان  على  التشريعي   التفويض   تجيز  وهي   عادة  الدساتير  وتحر    . التنفيذية  الهيئة 

   :منها  عديدة بقيود  االجازة هذه

 .تقديره  للبرلمان يترك   استثنا ية ظروف  في  إال فويضالت  هذا يستعم   ال ان .1

 . التفويض اغراض تحدد  ان .2

 . محددة لمدة  التفويض  يكون   أن يجب  .3

 . الدستور التفويض  ي الف ال ان .4

 . فيها رايه يبدي   لكي المدة نهاية  البرلمان على التفويض يعرض  ان يجب  .5

 . التشريعي بالتفويض   2005 لسنة الدائم العراقي الدستور يأخذ لم

 القانون(  تشريع  مراحل )  التشريعية الوظيفة ممارسة   كيفية

   القوانين مشروعات اقتراح .1

  بعض   ولكن  ،القوانين  مشروعات  اقتراح   ح   للبرلمان  اعطت   الدساتير  معظم

  مشروعات   اغلب  ولكن  . والحكومة  البرلمان  بين   مشتركا  اختصاصه  جعلته  الدساتير

 . حكومي  مصدر  ذات القوانين
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   القوانين مشروعات على التصويت  .2

  البرلمان  اكان  سواء  البرلمان  عليه  يواف   ان  البد  ،قانونا  القانون  مشروع  يصبح  لكي

  طبقا  القوانين  مشروعات  على   التصويت  يتم  اذ  ،مجلسين   أو   واحد  مجلس  من  يتكون

  في   العامة  القاعدة   فان  االساس  هذا  وعلى  . البرلمان  عم   متحك   التي  الداخلية   لل حة

  ، القانون  على  للموافقة  تكفي  انها  حيث  ،البسيطة   أو   العادية  غلبية األ   هي  التصويت

 . صراحة ذلك غير  على الدستور  ينص مالم

 واالصدار التصديق .3

 مصادقة   بعد  إال  نافذا  قانونا  يصبح  ال   فانه  ، القانون  مشروع   على   البرلمان  موافقة  بعد 

 . به  العلم يتحق   لكي الرسمية الجريدة في  وينشر  ،عليه  التنفيذية السلطة ر يس

  المقرة  القوانين  على  التنفيذية  السلطة  ر يس  قب   من  التصدي   عن  االمتناع  فان  ولهذا

  عن  معبر  هو  التنفيذية  السلطة  ر يس  ألن  .توقيفيا    اعتراضا  يعتبر   البرلمان  قب   من

 على   مصادقا  يعتبر   فانه   للعتراض  المحددة  المدة  مضت  فاذا  ،الحاكمة   الطبقة  ارادة

 . ضمنا القانون

  ،الحاكمة   الطبقة  مصلحة   يحق   ال   قانون  مشروع   اقر  قد  البرلمان  ان  له  تبين   اذا  ولكن 

  وذلك  ،اخرى  مره  البرلمان  قب   من  القانون  مشروع  مراجعة  يطلب  الر يس  فان

 اقراره  بعد   إال  نفاذه  اليتم   و  البرلمان  قب   من   اخرى  مرة  القانون   مشروع   بمناقشة

  أعضاء   أغلبية  بموافقة  اكتفت   الدساتير  بعض   ولكن   ،البرلمان  أعضاء  ثلثي   أغلبية ب 

  في  المحددة  النسبة  المشروع   يحص   لم  واذا  ، قانونيا  المشروع   يصبح   لكي  البرلمان

 .الغيا   يعتبر  فانه الدستور

   التنفيذية الهيئة

  يعتبر   ولذلك  التنفيذ  موض   القانونية  القواعد  بوض   التنفيذية   الهيئة   وظيفة  تنحصر

  م    مطاب   غير   العملي  الواق   ولكن  ،التشريعية  الهيئة  لدور  تابعا   التنفيذية  الهيئة  دور

  معظم   في   التنفيذية   الهيئة  دور   ان  حاليا  المعروف  من  ألنه   ، النظري  االعتبار  هذا
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  مقصورا  واصبح  ، تدريجيا  دورها   تضاءل   بينما   ،ارةالصد  مكان   إلى   برز  قد  البلدان

  واضحا  يظهر  وهذا  قانونية  مشروعات  من   التنفيذية  الهيئة  تعده  ما  على   الموافقة  على

   .النامية الدول في

  ،السياسيون  الدولة  زعماء  هم  التنفيذية  الهيئة  قادة  ان  الظاهرة  هذه  حدة  من  زاد  ولقد

  ر يس   منصب  يتولى  بان  النيابية  الدول  معظم   في   ثابتا  برلمانيا  تقليدا  اصبح   بحيث

  الوزراء   باختيار  الزعيم  هذا  ويقوم  االنت ابات  في  المنتصر  الحزب  زعيم  الحكومة

  االحزاب   زعماء  بين   ومن  ،المطلقة  غلبية باأل  فوزه  حالة  في  الحاكم  الحزب  قادة  من

  قيادة  قب   من  تقاد  التنفيذية  الهيئة  فان  ولهذا  .اال تلفية  الحكومات  حالة  في  االخرى

   .التنفيذ موض   الحاكمة الطبقة ارادة تنفيذ  على  تعم   والتي  , الحاكمة الصفوة

  اخذت  اذ   ،التنفيذية  الهيئة   رئاسة  اختيار  كيفية   بصدد  السياسية  االنظمة  وتختلف

 : منها مختلفة باتجاهات الدساتير

   الرئاسي  النظام .1

 الحاكمة(.  الصفوة ر يس )  الجمهورية ر يس   بيد  التنفيذية الهيئة النظام هذا يض  ·

 . له مستشارين  مجرد يعتبرون  الذين  الجمهورية ر يس الوزراء يعاون  ·

 هذا  في  البرلمان  دور  ينعدم  اذ  , الوزراء  باختيار  الجمهورية  ر يس  يستق   ·

 . ال صو 

 .الجمهورية  ر يس  امام لينو مسؤ  يكونون الوزراء ·

  ألنه   ،فردهبم  يوقعها  بقرارات  مباشرة   تصاصاتهاخ   يمارس  الجمهورية   ر يس  ·

 . التنفيذية الهيئة اعمال سير عن  واالخير   االول ل المسؤو 

  ألنه  ؟واجتماعيا  وسياسيا  اقتصاديا  المتقدمة  السياسية  االنظمة  م   يتل م  النظام  هذا ·

  والقوانين  الدستور   م الفة  االنظمة   هذه  مث    في  الجمهورية   ر يس   باستطاعة   ليس

 . االمريكية المتحدة الواليات  به  اخذت هذه ومث   ،لسلطته المحددة
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   البرلماني النظام .2

 .والحكومة الدولة ر يس  بين  التنفيذية الهيئة اعمال توزع   النظام هذا بموجب  ·

  الفعلية  ة المسؤولي   ولكن   ،الدولة  ر يس   سمبا  اعمالها  التنفيذية   الهيئة   تمارس  ·

 . البرلمانية غلبيةاأل ر يس بزعامة  الوزراء مجلس  يتحملها

  ذلك  ، الدولة  ر يس   ةمسؤولي   عدم  اهمها   محددة   قواعد  تحكمه  البرلماني   النظام  ان ·

  قب   من  تمارس   الدولة  ر يس   باسم  الدستور  عليها  ينص   التي  اختصاصات  ألن

 . البرلمان( ثقة  على يحص  الذي الوزراء )مجلس الحكومة

  اذا   بحيث  ،الدستورية  القواعد  نطاق  في  ولكن  ،التصرف  حرة  تكون  الحكومة  ان ·

 . مشروع غير  تصرفها  فان القانونية القواعد حدود   تجاوزت

  النظام  من   أكثر  النامية  الدول  في   السياسية  االنظمة   م   يتل م   النظام  هذا  ان ·

 الر اسي   النظام  في  المنت ب  الدولة  ر يس  من  ت وفال  يمكن  ألنه  ذلك  ؟السياسي

  ينفرد  وبالتالي  ، الشعب  إلى  الرجوع   دون   برايه  يستبد   ربما   ألنه  المت لفة   الدول   في

 . استبداديا حكما  ويصبح بالسلطة

   المختلط النظام

 فان   وبالتالي  ، البرلماني  والنظام  الر اسي   النظام   مظاهر  بين   يجم    النظام  هذا  ان ·

 . والتنفيذية  التشريعية السلطتين من  ك   تتقاسمها الدولة سلطة اعمال

  أو   مرحلة  على  الشعب  قب   من  ينت ب  النظام  هذا  بموجب  الدولة  ر يس  ان ·

 . الدستور عليه  ينص  لما وفقا   مرحلتين 

  ر يس  يرشحهم  الذين   والوزراء  ، الدولة  ر يس   قب   من  الوزراء   ر يس   يعين  ·

  فيه   يشرح  الذي  البيان  اساس  على  ، البرلمان  ثقة  على  ايحصلو  ان  البد  الوزراء

 . وبرامجها الحكومة  سياسة الوزراء ر يس
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  العم   إلى  باإلضافة  التنفيذي  العم    في   االساس  الدور  يلعب   الدولة   ر يس ·

 . التشريعي 

  ألن   وذلك  ،الدولة  ر يس  إلرادة  ن ي وخاضع   ني تابع   والوزراء  الوزراء  ر يس  يكون ·

 . الدولة لر يس ب    الوزراء لر يس تقرر   ال الوزراء ر اسة

  لمجلس  العامة  اسةي الس  عن   الوزراء  ور يس   للوزراء  تضامنية  المسؤولية  تكون  ·

 . (مسؤوال    يكون  )ال  الدولة ر يس  دون  منف البرلمان امام الوزراء

  

   القضائية الهيئة

  ،عليها   تعرض  التي  المنازعات  على  وتطبيقها  القوانين  بتفسير  م تصة  هيئة   وهي

 :بخ  ويتمث  التنفيذية والسلطة القضا ية  السلطة بين فرق  وهنالك

 اذا   إال   يعم    ال   فانه  القضاء  اما  ،نفسها   تلقاء  من   القانون   تنفذ   التنفيذية   الهيئة   ان .1

 . ال صوم بين منازعة  عليه طرحت 

 القانون   ان   اذ  ،التنفيذ   موض   القانون  لوض    ضروري   التنفيذية   السلطة  عم    ان .2

  التنفيذ  شروط  التنفيذية  السلطة  تض   ان  بعد  إال  تنفيذه  يمكن  ال  الحاالت   بعض  في

  شيئا   القانون  إلى  يضيف  ال  فانه  القاضي  اما  .القانونية   اللوا ح  بموجب  التفصيلية

  في  القاضي  فان  غامضا  أو   ناقصا  التشري    كان  اذا  القاضي  دور   ويبرز  ،يطبقه   ب  

 . القانون يفسر الحالة هذه

   القضاء استقالل بخصوص  ظهرت اراء عدة هنالك 

 المنازعات   ان  بحجة  ، التنفيذية  الهيئة   من  جزءا    القضاء  اعتبار  إلى  يذهب  راي .1

 السلطة   عم    فان  وبذلك  ،القانون  تنفيذ  سبي   في  تقوم  عقبات  إال  ليست  القضا ية

 . التنفيذية  السلطة عم  جنس  من  هو  القضا ية
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 السلطة   م    المساواة  قدم  على   وتكون  مستقلة  ثالثة   هيئة   القضاء  يعتبر   آخر   يأر .2

 . التشريعية والسلطة التنفيذية 

 : هي الضمانات  هذه واهم  ، القضاء استقالل تؤكد ضمانات  على الدساتير نصت

  الذي   السليم  الطري   هو   السياسي  الشعب  قب   من  القضاة  انت اب   ان  يرى   البعض  .1

  القضاة   خضوع  تؤدي  انها  الطريقة  هذه  على  يؤخذ  ولكن  ،الفضاء  استقلل   يحق 

  والمزايا   للمؤهلت  الناخبين  تقدير  عدم  إلى  تؤدي  انها  كما   ،السياسية  لألحزاب

 . القضاة في توافرها  يتطلب التي

  ان  اذ   ،انتشارا  كثر األ   الطريقة   وهذه   يذية التنف   السلطة  بواسطة   القضاة  اختيار  .2

 هذه   على  يؤخذ  ولكن  ،بها  القضاة  تعيين  يتم  التي  الطرق  يحدد  الذي  هو   القانون

 عن   مباشرة  غير  أو   مباشرة  بصورة  القضاة  على  تؤثر  التنفيذية  الهيئة  بان  الطريقة

  في  مطبقة   لطريقةا  هذه  فان  ذلك  من  وبالرغم  . ترفيعهم   أو   تعيينهم   أو  نقلهم   طري  

  هي  ( الحاكمة  الصفوة  قيادة)  لتنفيذيةا  الهيئة  قيادة  ألن   ذلك   ,العالم  دول   معظم

 .الحاكمة الطبقة ارادة ينفذون الذين بالقضاة االعرف

  إلى  تؤدي  انهاال   الطريقة   هذه   ويعيب  التشريعية  السلطة  طري   عن  القضاة  اختيار  .3

 . الحيدة فيه يفترض الذي القضاء إلى الحزبية االعتبارات تغلغ 
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   الدول انـــواع

   البسيطة  أو الموحدة الدولة  :اوال

  ،أرض   البسيط  بمفهومها  بدأت  عشر  السادس  القرن  في  مفهومها  تبلور  منذ  الدولة

 الضغط  وطأة  وتحت  ، التاري ي   تطورها  وم    ، حاكم  في  ممثلة  وسلطة  ،وشعب 

 السلطة  فيها  تمارس   دول   هنالك  صارت  ، الفكري  والنهوض   الوعي  وتنامي  ، الشعبي

  سلطة   ت لي   التطور  استدعي   حيث   ، مركزيخة  أق    وأخرى  مطلقة  مركزيخة   بطريقة

  المقاطعات  أو   كالمحافظات   المحلية  اإلدارات  لصالح  صلحياتها  بخعض  عن  المركز

  تجربة   فظهرت  ، النهاية  خط  يبلغ  وال   حد  عند   يقف   ال   التطور  ولكن  .األقاليم  أو 

  الوحدات  أو   واألقاليخم  المركز  بين  السلطة  توزي   من  حالخة  عن   لتفصح  اللمركزية 

  للمركزية   أنموذجا    أصبحت   را دة  تجارب  في   الدول   من   الشك    هذا   وتبلور  اإلداريخة

 . وايطاليا  فرنسا ومنها العالم في

  نقطة   حول   كلها  تدور  المعاني   متقاربة   البسيطة   حدة المو   للدولة  تعريفات   عدة  هنالك

  حتى   ال ارجي   أو  الداخلي  المستوى  على  الدولة  في  الحكم  شؤون  وهي   واحدة  ارتكاز

  عليها  يدل  وكما   –  البسيطة   الموحدة   فالدولة  . البسيطة  الموحدة   بالدولة  وصفها   يمكن

  ،تحكمها  التي  خاسيخةالسي   األنظمة   وحدة  أو  البسيط   الدستوري   ببنيانها  تتميز   –  اسمها

 .واحدة ولقوانين  واحدة  لسلطة فيهخا األفراد وي ض 

 هي:  ثالث ٍنواح  في الدولة وحدة مظاهر وتتبدى

 السياسية  السلطة وحدة .1

  كافة  تتولى   إذا  ،واحدة   أيضا  فيها  الحكومية   وأجهزتها  واحدة  فيها   السياسية  فالسلطة   

 يلي:  ما ذلك على  وينبني  ،قضا ية أم تنفيذية  أم كانت تشريعية   العامة الوظا ف

  واحد  دستور  سوى  فيها  يوجد  ال  انه  أي  ،الدستور  بوحدة  تتسم  الموحدة  الدولة  ان  ·

  .الدولة أجزاء  جمي    على يسري
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  تشريعات   أو  قوانين  هنخاك  فتكون   والتشري   القانون  بوحدة  الموحدة  الدولة  تتسم   ·

  ان  يحدث  قد  انه   غير  .الدولة  إقليم  على   القاطنين  األفراد  جمي    ت اطب   موحدة

  ولظروف  محدد   موضوع  فخي  خا    بتشري   إقليمها  من   جزءا    الدولة  ت ص

  مصدر  مادام  فيها   القانون   وحدة  وال   الدولة  في  السلطة  وحدة  ينفي  ال  وهذا  ،معينة 

 يتعدد.  ال  واحدا    فيها التشري 

 

 

   البشرية الجماعة وحدة .2

  السلطة   ت اطب  حيث   ،البشري  عنصرها  فخي  متحدة  البسيطة  الموحدة  الدولة  تكون    

  من  واختلفات  فوارق  من  بينهم  يوجد  قد  ما  بالرغم  متجانسة  جماعة  فيها  السياسية

 الدين.  أو اللغة أو  الجنس حيث 

  اإلقليم وحدة  .3

  واحدة   لقوانين   وي ض   أجزا ه    جمي   في  واحدة  وحدة  الموحدة  الدولة  إقليم  يعد      

  يؤثر  وال   .فقط  اإلدارية  المسا    في  المحلية  القوانين  بعض  تقرره   ما  إال  تمييز  دون

  مقاطعات  أو   ،أقاليم  عدة  من  مكونة  كونها   أو   رقعتها  اتساع  موحدة   الدولة  اعتبار   في

  الداخ   في  العليا  السلطة  لها  واحدة  حكومة   هناك  دامما  المحلية  باإلدارة  تتمت  

 وال ارج. 

   الموحدة الدولة  انواع

  يمنعان  ال   الدستوري   تركيبها   وبساطة  الموحدة  الدولة  في   الحكومية  السلطة  وحدة  ان

  بنظام   األخذ  إي  ،اإلدارية  السلطة  إلى  بها  المعهودة  االختصاصات  توزي   من

  المركزية   نظام   بين  الجم   حرية  الموحدة  الدولة  تملك  إذ   اإلدارية.  اللمركزية

 .العام للصالح  محققا   تراه لما وفقا    اإلدارية واللمركزية

  االدارية المركزية ذات الموحدة الدولة .أ
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  فقد  ،خافيه  اإلداري  التنظيم   بساطة   الموحدة  للدولخة  الدستوري  التركيب   بساطة   تعني   ال

  أو  جم   اإلدارية  بالمركزيخة  ويقصد  اإلدارية.   المركزيخة  بنظام  الموحدة  الدولة  تأخذ

  هذه   تتولى  بحيث   ،واحدة  هيئه   بيد   الدولة  في   اإلدارية   الوظيفة   مظاهر   م تلف  تركيز 

  ان  دون  بنفسها  اإلدارية   السلطة  مظاهر  جمي    بالعاصمة   عادة    تكون   التي  الهيئة 

  في  وي ضعون  باسمها  يعملون  موظفين  بواسطة  أو  أخرى  هيئة  ذلك  في   تشاركها

 . موحدة وأحكام  قواعد وف    على واحدة  عليا لر اسة األمر  نهاية 

  توزي   شأنب  يتقرر  حسبما  وذلك  ،معتدلة   أو   متشددة  تكون  قد  المركزية  فان  ولهذا

  نوعين   على  المركزية  تكون   ولذلك  ،نفسها  المركزية  السلطة  داخ   االختصاصات

   :هما

  االداري( )التركيز الكاملة  المركزية ·

  يترك   ال  بحيث  ،العاصمة  في  الر اسية  السلطة  بيد  االدارية  الوظيفة  حصر  بها  ويقصد

  تقتصر   وبذلك  ،االدارية   االمور   من  امر  اي  في  النها ي  البت  سلطة  الدنيا  للوحدات

 .العليا الر اسة تصدره ما  تنفيذ  على  الدنيا الهيئات مهمة

 : هي الطريقة هذه محاسن ومن 

 . الدولة في االدارية الوحدة صيانة -

 .الدولة في  االدارية االساليب تجانس تحقي   -

 العصر  في  الدولة  ادارة  في  تطبيقها  يمكن  ال  بانه   الطريقة  هذه  على  يعاب  انه  اال

  الجهاز   داخ   االختصاصات  توزي    اصبح   اذ  ،االداري  النشاط  تزايد   بسبب  الحاضر

 . منه مفر ال  امر الدولة في االداري

 االداري( التركيز )عدم الكاملة  المركزية ·

  ب   ،العاصمة  في  المركزية   السلطة  ر اسة  بيد   االدارية  الوظيفة  تركيز  عدم   وتعني

  بعيدا  االدارية  االمور  بعض   في   بتبال  واالقاليم  العاصمة  في  السلطة  هذه  لفروع  يح 
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  هذه  ولكن   . العاصمة  في  المركزية   السلطة  ر اسة  إلى  الرجوع   دون  الوزراء  عن

  فان   هذا  من  وبالرغم  ، المركزي  النظام  دا رة   في   االداري  االسلوب  ت رج  ال  الطريقة

 : منها كثيرة فؤاد فيها الطريقة هذه

  بعد  خصوصا  ، العاصمة  في  المركزية  السلطة  ر اسة  كاه   عن   العبء  ت فيف  -

 . االداري النشاط اتساع

  الناحية   إلى  تمتد  ب   االداري  الجانب  على  تقتصر  ال  المعتدلة  اللمركزية  فوا د  ان -

 . االدارة بديمقراطية  االخذ نحو   وتمهيدا خطوة  تعتبر اذ ،السياسية

  

    اإلدارية الالمركزية ذات الموحدة الدولة – ب

  الحكومة   بين  اإلدارية  الوظيفة   توزي   هو  اإلدارية  باللمركزية   المقصود   ان     

  األخيرة   وتمارس  والبلدية(  المحلية   )المجالس  أخرى   محلية   هيئات  وبين  المركزية 

  تطبيقها  يمكن  االدارية   واللمركزية   المركزيخة  الحكومخة  إشراف  تحت   وظا فها

 الفيدرالية. بالدولة

 يأتي:  كما وهي  سواها عما  تميزها  عليها تقوم  أركان يةاإلدار ولالمركزية  

 متميزة خاصة أو  محلية مصالح وجود -1

           محلية  حاجات  هنالك  كلها  بالدولة  تتعل    التي  العامة  القومية   الحاجات  جانب   إلى     

  المراف  بعض  ب دمات  ينتفعون  األفراد من جماعة   أو معين إقليم  سكان تهم  خاصة  أو 

  للحكومة  يمكن  حتى   ، منها  يستفيدون  لمن   المحلية  الحاجات  تلك   تترك   ان  يحسن   لذا

  ويلحظ  .بأسرها  الدولة  مصالح  تهم  التي   العامة  القومية  الحاجات  تباشر  ان   المركزية 

  المشرع   يقوم  إنما  اللمركزية  الهيئات  بها  تضطل   التي  المحلية  المصالح  تقرير   ان

 القانون.  في عليه بالنص  وذلك  بتحديده

 السلطة  عن الالمركزية الهيئات استقالل  -2
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  الهيئات   أعضاء  اختيار  بضرورة  ،الفقه  من  جانب  نظر  في  االستقلل   هذا  يتحق      

  اللمركزية  لوجود  ضروري    شرط    إذا    فاالنت اب  .االنت اب  طري    عن  اللمركزية

  المحلية   المجالس  تكوين  يت م  طريقها   عن   التي   األساسية  الطريقة  انه   إي  ، اإلدارية

 ي. اإلقليم  العام المعنوي  الش ص إرادة عن  المعبرة

 الالمركزية(  )الهيئات   المحلية الهيئات أعمال على المركزية السلطة إشراف -3

   متميزة  خاصة  أو   محلية   مصالح  هناك  تكون  ان   اإلدارية  اللمركزية  نظام  يقتضي 

  الوحدة  يهدد  القول  هذا  مث   ألن  مطلقا    ليس   االستقلل   هذا  لكن  ، مستقلة  هيئات  تديرها

  الهيئات  ممارسة  بقاء  أساس  على  تقوم  اإلدارية   اللمركزية  فان   لذلك  للدولة  السياسية

  في   األص و   المركزية.   السلطة  ورقابة  ألشراف  خاضعة  إلختصاصاتها  المحلية

  الهيئات   مح    تح َّ   ان  في   الح   المركزية  السلطة  ت ول  ال    أنها  اإلدارية  الرقابة

  وعلى  ، صريح  نص   فيه  ورد  فيما   إال   تقرر   وال   الرقابة  تفرض  ال  أنها  كما  ، المحلية

  ما   إال  ابةالرق  مظاهر  لجمي    المركزية   السلطة  ت ول   ال   اإلدارية  الرقابة  فان  ذلك

 . صريح  بنص  يتقرر 

 

 

  المتحدة  أو المركبة الدولة  :ثانيا 

    انتشارا    أكثر  اليوم   فإنها  مألوفة  الماضي  في  وتكتلها  الدول  تجم    ظاهره  كانت  إذا

    تكون   ان  البد   فيه   تعيش   لكي   الصغيرة  والدول   ،التكتلت   عالم  هو   اليوم   فعالم  .وأهمية 

  إلى   وتقوده  ت لقه  تكت    أو  ،إليه  تنضم  تكت   الظ    في   إال  كذلك  تكون  لن  وهي   كبيرة

  من  نوع  قيام  يعني  وال  .المركبة   الدولة  عنوان  تحت  غالبا    دول  تكت   أو   ،االنضمام  هذا

  إذ  ، واحدة  دولة  إلى  بالضرورة  الدول  هذه  تتحول   ان  الدول  من  عدد   بين  االتحاد  أنواع

  الدول   بين  به  يسمح  الذي  االندماج  ومدى  ،عليه   المتف   االتحاد  نوع  على  األمر  يتوقف

  يعتبر   الذي  الش صي   االتحاد  من   تتدرج    االتحادات  أنواع  النَّ   ذلك  ،فيه  الداخلة
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  الفعلي  االتحاد  ثم  )االستقللي(،  الكونفيدرالي  االتحاد  ويليه   جميعا،  االتحادات  اضعف

 أعلى   إلى  فيه  االتحادية  الروابط   تص   الذي  الفيدرالي  االتحاد  وأخيرا  ،)الحقيقي(

   القوة. درجات

  التي  القواعد  م تلف  إلى  بالرجوع  يكون  معين  اتحاد  تكييف  في  العبرة  فان  لذا    

 الذي   النصو   حد  عند  الوقوف  دون  ،هشأن ب   العم   جار  هو   ما  لىإ  وكذلك  تنظمه،

   كثيرا. الواق  عن م تلفة  تكون  قد التي تحكمه 

  الشخصي االتحاد .أ

  تحت  دولتين   اتحاد  على   يقوم   وهو  االتحاد،   صور   اضعف   الش صي   االتحاد  يعد      

  لك    فيكون  ، والداخلي  ال ارجي  باستقللها  منهما  ك   احتفاظ   م   واحد  حاكم  سلطة

  سيادتها  منهما  لك    ويكون   ،الدولية  بش صيتها  تحتفظ  حيث   ال ارجية  سيادتها  منهما

  وتنفيذية   تشريعية  من  المستقلة  العامة  وهيئاتها  بها  ال ا   ودستورها  الداخلية

  المميز   الوحيد  والمظهر  ،جديدة   دولة  االتحاد  هذا  من   يتولد  ال  هذا  وعلى  .وقضا ية

  إذ  ،وموقوتا  عرضيا  اتحادا  يجعله  مما  ،الدولة  ر يس  وحدة  هو   الش صي  للتحاد

 .  الدولة ر يس ش ص تغير   بمجرد  يزول

 : بوسيلتين   الشخصي االتحاد يحدث

  العرش  وراثة  ح   اجتماع  نتيجة  واحد  عرش  تحت  دولتين  اجتماع  طري   عن  أما  ·

 . واحدة أسرة في الدولتين في

 وإذا   .بينها  فيما  الش صي   االتحاد  قيام   على  دولتين  بين  االتفاق   طري   عن   أو  ·

  دول  بين  إال   وقوعها   يتصور   ال   –  حدوثا  كثر األ   وهي   –  األولى   الوسيلة  كانت 

   . ملكية دول  بين تتم   الثانية الوسيلة فان ،الحكم  في الوراثي  للنظام ت ض 

·  

 : اآلتية النتائج  الشخصي االتحاد على  ويترتب
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  من   حال  بأي  يعني  ال  ،واحد  بعرش  الش صي  االتحاد  في  الدولتين  ارتباط  ان .1

  ناحية   من   يوجد   ال   فاالتحاد   .جديد   دولي   ش ص   إلى  االتحاد  تحول  األحوال

  للتحاد  ر يسا    باعتباره  يتصرف  وال  للدولتين  واحد  ر يس  بوجود   إال  القانونية

   الثانية. للدولة ر يسا   أخرى ومرة الدولة لهذه ر يسا   مرة  يتصرف وإنمخا

  منهما  لك   ويبقى  وال ارجي   الداخلي  باستقللهما  الدولتين  من  ك   احتفاظ  .2

  وال   معاهدات  من  األخرى   تعقده  بما  إ حداهما  تلتزم   فل  . اصةال  الدولية   ش صيتها

  ثالثة  دولة  على  الحرب  إ حداهما  أعلنت  وإذا  ،تصرفات  من  منها  يصدر  عما  تسال

  بينهما  تنشب   التي  الحرب  وتعتبر  ،الحرب  هذه  في  طرفا  الدول  بقية  تعتبر  فل

   أهلية. حربا    ال  دولية حربا  

  الدول  م    منها  بك    خاصا    وقنصليا    دبلوماسيا    تخمثيل    الدولتين   من  ك    تقيم  .3

 التحالف. معاهدات  عقد إمكانية م   الدبلوماسي  التمثي  تتبادل  كذلك  األخرى

  التاري ية  األمثلة  واهم  الحاضر.  الوقت  في  تطبيقات  االتحاد  من   النوع  لهذا  وليس 

  االتحاد   وينتهي  .1827  سنخة  إلى  1714  سنة  من  وهخانوفر  انجلترا  اتحخاد  هي  علخيه

 األسباب.  من  سبب  ألي االتحاد ر يس ش ص وزوال بخانتهاء الش صي

 (  االستقاللي أو التعاهدي )االتحاد الكونفيدرالي االتحاد . ب

  دولية  معاهدة  في   أكثر  أو   دولتين   اتحاد  من  االستقللي  أو   الكونفيدرالي  االتحاد  ينشا

  االجتماعية   أو  االقتصادية   أو  السياسية  الجهود  توحيد   بقصد   االتحاد،   هذا  تكوين   على

  على   للمحافظة  بينهما  فيما  التعاون  وبقصد   ،مشتركة   لمصالح  تحقيقا    ،العسكرية   أو 

  في   المشتركة  مصالحهما   عن  الدفاع  خطط  ولتنسي   ،بينهما  الحروب  ولمن   استقللها،

  شك   في  عليا  سياسية   هيئة   بإنشاء  الغالب  في   االتحاد  هذا  ويتميز   لي. الدو   المجال

  ك    فتض   ،المشركة  األهداف  تنفيذ  على   يشرف  مجلس  أو   عمومية  جمعية  أو   مؤتمر

 األقسام   هذه  من   فتتكون   ،ال ارجية   سيادتها  من   جانبا    أو      قسما    الجمعية   هذه  في   منها

  منافعها   تامين  إلى  والوصول  ،وية الحي  مصالحها  عن  للدفاع  مشتركة  سياسية  قوة

 علخى   سلطان  لها  وليس  عليا  حكومة  الهيئة  هذه  تعد  وال  .  مشتركة   بصورة  المهمة
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  ت رج  وال  بذاته  قا ما    دوليا    ش صا    تعتبر  ال  أنها  كما  ،للتحاد  المكونة  الدول  رعايخا

  وحسب   الجمعية  فهذه    . للتحاد  العامة  السياسة  فيه  يقرر  مؤتمر  مجرد  كونها  عن

  الذين   الدول  لرؤساء  مؤتمرا    تكون   ان  تعدو   ال  (.prelot M)   البروفسور  وصف

 اللحقة  افقةالمو   بشرط   يقترن  القرارات  هذه  وتنفيذ  ،باإلجماع  قراراتهم  يت ذون 

 . تنفيذها على  تجبر  ال  عليها تواف    ال  التي الدول  وان االتحاد.  الدول  لحكومات

 

 : اآلتية النتائج الكونفيدرالي االتحاد قيام على  ويترتب  

  بحيث  ،ال ارجية   وبسيادتها  الدولية  بش صيتها  االتحاد  الدول  من  دولة  ك   احتفاظ .1

  وعقد   الدبلوماسي  التمثي   منها  ال ارجية  شؤونها  بتصريف  دولة  ك   تستق  

 . الكونفيدرالي االتفاق نصو  م  يتعارض  ال  بما الدولية،  واالتفاقيات المعاهدات

 داخلية. حربا  وليست  دولية حربا  االتحاد هذا دول  بين   تقوم  التي الحرب تعد .2

  جديخدا    دوليخا    ش صا    أو   جديدة  دولة  إنشاء  الكونفيدرالي  االتحاد  على  يترتب  ال .3

ئ   التي  األهداف  تحقي    تتولى  جمعية   أو  هيئه  إنشاء  عليه   يترتب  ما   ك    وإنما   انش 

 أجلها.  من

  دولة   ك   تستق   حيث  ,   األخرى  للدول   بالنسبة  أجانب  دولة  ك   رعايا  يعتبر  .4

 . ال اصة بجنسيتها

  نظامها  منها  لك   ونيك  بحيث  الداخلية،  بسيادتها  االتحاد  في  دولة  ك   تحتفظ .5

 . االتحاد دول في  السياسية النظم عن  ي تلف قد الذي السياسي

  تنص   حسبما   خاصة  أغلبيةب   أو   باإلجماع   عادة    باالتحاد  ال اصة  القرارات  اخذ  يتم .6

 ..للتحاد المنشاة االتفاقية أحكام عليه

 

 

 

 )الفعلي(  الحقيقي االتحاد -جـ
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   دا م  اتحاد  في   أكثر  أو   دولتين  اندماج  طري   عن  ينشا    الحقيقي  أو   الفعلي  االتحاد

  الدول   من   دولة  لك   الدولية   الش صية  االتحاد  هذا  قيام  م   تفنى   بحيث   ،المؤقت

  بمباشرة  تنفرد  التي   االتحاد  دولة  هي  جديدة  دولية  ش صية  في   وتندمج  المتحدة

  الحقيقي  أو   الفعلي  حاداالت   ويتميز  . عضاءاأل  دول  لجمي   ال ارجية  السيادة  مظخاهر

 هما:  أساسيتين بسمتين

  حيث  ، إمبراطورا(  أم   ملكا  أم  ر يسا   كان  )سواء  الدولة  ر يس   ش ص   وحدة  .1

 . االتحاد دولة لر يس االتحاد في الداخلة الدول جمي    ت ض 

  الش صية  وانقضاء  االتحاد  دولة  ش صية  هي  جديدة  دولية  قانونية  ش صية  خل   .2

 . فيه الداخلة للدول الدولية

  عن  وكذلك  الش صي   االتحاد  عن   الحقيقي  أو   الفعلي  االتحاد   ي تلف  النحو  هذا  وعلى 

  االتحاد   من  األخيرين  النوعين  هذين  ان  في  ال لف  هذا  ويكمن  ،الكونفيدرالي  االتحاد

  دوليا    ش صا    ينشأ  ال   ثم   ومن   الكاملة  الدولية   بش صيتها  فيهما  الداخلة  دول ال  تحتفظ 

  االتحاد  في  الداخلة  للدول   الدولية  الش صية  فانَّ   الفعلي  للتحاد   وبالنسبة  جديدا . 

  يكون   وبذلك   . االتحاد  لدولة  تثبت  التي   الجديدة  الدولية   الش صية   بقيام  وتفنى  تنصهر

  ولكنه   والكونفيدرالي،  الش صي  االتحادين  ك    من  ةالدرج   فخي   أقوى  الفعلي   االتحاد

 والسيادة   الدولة  ر يس   وحدة  على   أثرهُ   يقتصر   ال   الذي  الفيدرالي  االتحاد  من  اضعف

  .الداخلية السيادة في  المشاركة إلى أيضا   اختصاصه يمتد  ولكن ,  ال ارجية

 : اآلتية  النتائج الفعلي االتحاد على ويترتب  

  الدبلوماسي  التمثي   تبادل  وإجراء  ال ارجية  السياسة  بإدارة  االتحاد  قيام .1

 .والقنصلي

  ثمَّ   ومن  ،دولية   علقات  وليست  داخلية  علقات  االتحاد  دول  بين  العلقات  تعتبر  .2

 . أهلية حربا    تع دُ   ب    دولية حربا   تع دُ   ال فإنها بينها  حرب  نشبت إذا

  تكون  دولية   تفاقياتوا  المعاهدات  من   االتحاد  يبرمها  التي  التصرفات  جمي  .3

 . االتحاد في الداخلة دول لجمي  ملزمة
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  يظ    حيث  ،عضاءاأل  للدول  الداخلية  بالسيادة  مساس  االتحاد  هذا  قيام  على  يترتب  ال

  ومن   وقضا يخة  تشريعية  من  العامة  سلطاتها  وهيئات  ،بها  ال ا   دستورها  منهما  لك 

 . األولى العالمية الحرب فخي والمجر النمسا اتحاد هو  االتحاد هذا أمثلة

 

 الفيدرالية  الدولة نشأة طرق

  حيث  ، نشأتها  كيفية   مسألة  اتحادية   دولة   باعتبارها  الفيدرالية  الدولة  موضوع   يثير 

 : هما أساسيتين  طريقتين  في الفيدرالية الدولة نشأة طرق   تنحصر

   االنضمام  طريقة -1

  سيادتها   عن  منها  ك   يتنازل   ،عدة  مستقلة  دول  تنضم  الطريقة  هذه  بموجب     

  الدستور  أساس  على  الفيدرالية  الدولة  لتكون  ، الداخلية  سلطاتها  بعض  وعن  ال ارجية

  عن  المستقلخة  الدول  بين  االختياري   باالنضمام   الفيدرالية  الدولة  تنشا    إي  الفيدرالي.

  يعود   ذلك   في  والسبب     ، الطريقخة  هذه  بموجب  نشأت  الفيدرالية  الدول  واغلب  ،بعضها 

  مشتركة   مصالح  مابينه  ان  أو   والتاريخ  اللغة  وحدة  أساس  على   القومية  الوحدة  إلى

  الذي   ال طر   لمواجهه   والقوة   االتحاد   إلى  بالحاجة   لشعورها   أو   اجتماعية   أو    اقتصادية

 .النفوذ  وسعة المصالح وتنسي   القوة في زيادة  من االتحاد في كما  ،يواجهها

   البسيطة  الموحدة الدولة تفكك -2

  بت وي   ةفيدرالي   دولة  إلى  بسيطة  موحدة  دولة  تتحول  الطريقة   هذه  وبموجب 

  صغيرة  أقاليم  لتخصبخح  الذاتخي  االستخقلل  مخن  قخدرا    المحليخة  وحداتخهخا  أو   محافظاتها

  –  المكسيك  –  )الهند  الطريقة  بهذه  نشأت  التي   الدول  أمثلة  ومن  األم.  الدولة  إطار  في

  التعدد  هو   األسلوب  بهذا  الدولة  تكوين   وراء   السبب   بان  ويلحظ   العراق(.   –  البرازي  

  من   مرحلة  إلى  المتباينة   قومياتها  وصلت  إذا  ، البسيطة  الدولة  هذه  به   ميز تت   الذي

  باالتحاد  األخذ   بان   اقتناع   على   تصبح  بحيث   االجتماعي  والنضج  السياسي  الوعي

  الفرصة  إتاحة  على   يعم    ألنه   ذلك  القومية  المسألة  لح   السليم  األساس   هو  الفيدرالي
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  أو   االثني   "   التنوع   حالة  الستيعاب  إي  ،المتميزة   األقاليم  مواطني  مشاعر  عن  للتعبير

  في  الحال  هو   كما  ،الفيدرالية  الدول  لقيام  الطبيعي  المجال  وهو   "،  الثقافي  أو   الديني

 إقامة   إلى  بحاجة  فهم  لذلك  ومذاهبها  وديانته   وثقافاته  قومياته  بتعدد   يتميز  حيث  العراق

  حل    الفيدرالية  تكون   حيث   األقاليم  طاتوسل  المركزية  السلطات  بين  التوازن   من   نوع

   .التنوع لهذا

   المختلطة الطريقة – ثالثا  

  ،لهما  ثالث  ال   بطريقتين  تنشا  الفيدرالية  الدولة  ان  على  العام  القانون  فقهاء  يتف   يكاد

  طريقتي  بين  الدمج  بطريقة   تقوم  ان  يمكن   الفيدرالية  الدولة  بان  يرى   من  هناك  ذلك  م 

  تضمنت   فقد  ،النمط   لهذا  الر يسيين  المثالين  والهند  كندا  وتعد   .معا    ك(والتفك   )االنضمام 

  ساب   في  كان   فيما  المركزية   السلطة  عن  التنازل   الكندية  الفيدرالية   تكوين  عملية

  وكيبك(   )اونتاريو  جديدتين  مقاطعتين  لتكوين  كندا  مقاطعة   هي  منفردة  واحدة  مقاطعة 

  باعتبارهما   ونوفاسكوشا(   )نيوبرونزويك  سابقا    منفصلتين   كانتا  مستعمرتين   وإضافة

 . الجديدة الفيدرالية في مقاطعتين 

 : اآلتية النتائج الفيدرالية الدولة قيام على يترتب

  دولية  ش صية  وتبقى  ،الدولية  ش صيتها  الفيدرالية  للدولة  المكونة  الدول  ك   تفقد .1

  التمثي   تبادل   ح   وحدها  لها  يكون  التي  اإلتحاد  دولة  ش صية  هي   واحدة

 .المعاهدات وإبرام والسلم  الحرب تقرير  وح  الدبلوماسي

  ، بأكمله  لإلتحاد  التشري   تتولى  اتحادية  تشريعية  وسلطة  اتحادي  دستور  وجود .2

  جمي   إلى  باختصاصاتها  تمتد  اتحادية(   تنفيذية  )سلطة  موحدة  مركزية  وإدارة

 . موحد مركزي  وقضاء  ،يدراليةالف للدولة المكونة  األقاليم

  وان   واحدة  دولة  بشعب  األمر  لتعل   وذلك  واحدة  جنسية  الفيدرالية  للدولة  يكون .3

 . األمم  من  عدد   ضم

  الدستور  ينظمها  داخلية  علقات  تعتبر  اإلتحاد  دولة  داخ   األقاليم  بين  العلقات .4

  اعتبرت  ماألقالي   بين  حرب  قامت  وإذا  بها،  الدولي  للمجتم   علقة  وال  االتحادي
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 السلطة  وبين  بينهما  أو   األقاليم  بين   تحدث  خلفات  أي  ان   كما  .أهلية  حربا  

  هو  كما  العام  الدولي   القانون  وليس   االتحادي   الدستور  قواعد   تحكمه   االتحادية 

 . األخرى االتحادات أنواع في شأنال

  تحتفظ  حيث  ،األقاليم  و   الفيدرالي  االتحاد  دولة  بين  الداخلية  السيادة  توزي    يتم .5

  بها  ال اصة  وقوانينها  دستورها  إقليم  لك   فيكون  السيادة  هذه  من  بجزء  األقاليم

  البخخخاقخخخي   تفقد   حين   فخخي  ،والقضا يخخة  التنفيذيخخة  وسلطاتهخخخا  النيابية  ومجالسها

 .االتحاد دولخخة لصخخالح الداخليخخخة السيخخادة هذه من

 

 

 الفيدرالية الدولة انتهاء كيفية

 الدولي   القانون  يقررها  التي  بالطرق  انهيارها  طري   عن  الفيدرالية  الدولة  تنتهي .1

 الدول.  النتهاء العام

  متعددة   دول  إلى  أو   بسيطة  موحدة  دولة  إلى  بالتحول  الفيدرالية  الدولة  تنتهي  .2

 : نتيجة وذلك  مستقلة

  بالتالي  تتحول  والتي  ،لها  المكونة  األقاليم  أو   الدويلت  بين  الوحدة  أواصر  زيادة ·

  للتحاد   حدث   ما  وهذا  ، الموحدة  الدولة  في   محافظات   أو   إدارية  أقسام  مجرد   إلى

 هتلر.  يد على 1934 سنة موحدة دولة قيام  إلى انتهى الذي األلماني

  ظهور  أو  ، الفيدرالية  الدول  شعوب  بين   تربط  التي  الروابط  في   انهيار  حدوث  ·

  الواليات  انفصال  إلى  يؤدي  الذي  ر األم  ،شعوبها  مصالح  بين   كبير  تعارض 

  بعضها  عن   ومتميزة  بسيطة  موحدة  دول  إلى  وتتحول  بعضها،  عن  المتحدة

  حدث   وان  ،يحص    لن   التحول  هذا   ان  يرى  الفقه  من  جانبا    وان  األخر.   البعض

 .ثورة  أو  عنف   وليد سيكون  وإنما رضا يا   يكون    أن المستبعد فمن ذلك

 

 الفيدرالية  الدولة في االختصاصات توزيع  أساليب 
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  والطريقة  األقاليم  وسلطات  االتحادية  السلطات  بين  االختصاصات  توزي    عملية  تعتبر 

  الدول   في  األمور   أهم  من  العملية   هذه  تنظيم  في  الفيدرالية  الدولة  تتبعها  التي

  توزي ال  عملية  االتحادي   الدستور   يتولى  ان  العامة  القاعدة  كانت   ما  وإذا  .الفيدرالية

  اعتبخارات  إلى   ت ض   مسألة  األمر  واقخ   في   أنها  إال  . القانونخي  الشك    في  لتظهرها 

  التاري ية  االعتبارات  إلى  وكذلك  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  ظروف  منها  م تلفة

  نشأت  التي  الفيدرالية  فالدولة  ،الفيدرالية  الدولة  بها  نشأت  التي  الطريقة  إلى  تعود   حيث 

 السلطات   اختصاصات  تضيي   إلى  االتجاه  فيها  يقوى  مستقلة  لدو   التفاق  نتيجة

  بالقدر  إال   باستقللها   التضحية   عدم  على   لها  المكونة  الدول  حر    بحكم   االتحادية 

  دولة   لتفكك  نتيجة  نشأت  التي  الفيدرالية  فالدولة  ذلك  من  العكس  وعلى  .الضروري

  أنها    بحكم   تحادية اال  السلطات  اختصاصات  توسي    نحو  االتجاه  فيها  يقوى   موحدة

 .السلطات ك    يدها في  تجم   كانت

 في   االختصاصات  لتوزي    أساليب  أرب    هنالك  ان  الدستوري   القانون  فقهاء  بين 

 : يلي  كما  وهي  االتحادي الدستور

 الحصر سبيل على األقاليم  وسلطات االتحادية  السلطات اختصاصات تحديد  .أ

 السلطات   من  ك   اختصاصات  األسلوب  هذا  بموجب   االتحادي  الدستور  يحدد 

  التي  المسا    كافة  على  ينص  بان  ، الحصر  سبي   على  األقاليم  وسلطات  االتحادية 

  وينتقد   األقاليم.  اختصا   من   تكون  التي  والمسا     االتحاد  دولة  اختصا   من   تكون

  دقيقا    الدستور   كان  مهما  وصعوبات  م اطر   من   يتضمنه   لما  بشدة  األسلوب  هذا  الفقه

  الزمن   لتطور  نتيجة  المسا    بعض  تستجد   ان  بد  فل  ،االختصاصات  تحديد  في  ووافيا  

  السلطة   عن  عند ذ   التساؤل   ف خيثار  ،بالتنظيم  تناولها   قد   المشرع  يكن  لم  الظروف   وتغير 

  فخان  أخرى  جهة  ومن   األقاليم.  سلطة  أم  االتحادية  السلطة  أهخي  بتنظيمها  صت ت  التي

  استجدت  ما  إذا  العام  للصالح  منافيا    يغدو   قد  الطرفين  لكل  االختصاصات  حصر

  اختصاصات   في  المحددة  المسا    أهمية   في   يزيد   نحو  على   ظروف  وتطورت

  قب   من  ممارستها  ميت   ان  يستجوب   قومية   أهمية  ذات  مسا    تصبح  بحيث   ،األقاليم
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  من   ك    الختصاصات  االتحادي   الدستخخور  تحديخخد  عن   فضل    ،االتحادية   السلطات

  الدستور  دخول   إلى  سيؤدي  الحصر  سبي    على  األقاليم  وسلطات  االتحادية  السلطات

  بيان   تتولى   التي  الدساتير   طبيعة   م   يتنافى   وهو  االختصاصات  هذه  تفصي    في

  بشك    التوزي   مشكلة  يح   ال  األسلوب  هذا  فان  لذا  .لةللدو   العامة   واألسس  المبادئ

  التوزي   في  األسلوب  هذا  إلى  االتحادية  الدساتير  تلجا  ان  النادر  فمن  ،عملي

  الدساتير   خوض  ولعدم   ،كافة  االختصاصات   حصر   الصعوبة   من   ألنهُ   االختصاصات

 . التفصيلت في

 الحصر سبيل على  األقاليم سلطات اختصاصات تحديد . ب

  من  فيها  البت  أمر   يكون   التي   الشؤون   بذكر   االتحادي   الدستور   يقوم   األسلوب   هذا   في 

  أمر  فان  االختصاصات  هذه    عدا  وفيما  ،الحصر  سبي    على  األقاليم  سلطات  اختصا 

  اختصا   يصبح   ان  ذلك  على  ويترتب  .االتحادية  السلطات  إلى  يعود   فيها  البت

  اختصاصا   السلطات هذه اختصا   يكون  آخر  بمعنى  ، األص  هو االتحادية  السلطات

  هذا  وينتقد   . ومحدودا    استثنا يا    اختصاصا    األقاليم  سلطات  اختصا   يكون  بينما  عاما،

  اختصا   من   يضي   بينما  االتحادية  السلطات  اختصاصات  من   يوس   كونهُ   األسلوب

 حساب   علخى  والمركزيخة  القوة  من  مزيدا    االتحاديخة  السلطة  تمنح  بهذا  وهخي  ،قخاليماأل

 فخي  سببخا    القوية  السلطة  هذه    تصبح  ان   معهُ   ي شخى   الذي  األمر  األقخاليم  سلطخات

  الطريقة  هذه    ولكن   . موحدة  بسيطة  دولة   إلى   تحولها  لدرجة  الفيدرالية  الدولة  تقويض 

  الدول   من   الكثير   لدى   بالقبول  تحظ  لم  حيث  ،العملي   ي  التطب  في   االستعمال   نادرة

  االتحخخاد،   نشخخأة  لظروف  نظرا    بها  أخذت   قد  الدسخخاتير  بعض  كخخانت  وان  ،الفيدرالية

   األخذ  يفض   من   فهناك   الطريقة  بهذه  األخذ   على  تترتب   قد  التي   النتا ج  خطورة  وم  

   الطاب    ذات  الحاجات   لتحو  إلى  يؤدي  واالجتماعي   السياسي  التطور  ان  بحجة  بها

 اختصاصات   حصر   المنطقي   من   يبدو   لذلك  ، قومي  طاب   ذات  مصالح  إلى   المحلي

 .الفيدرالية السلطات صالح في القرينة تكون  بحيث األقاليم

 الحصر  سبيل  على االتحادية السلطات  اختصاصات تحديد -جـ
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 اختصاصات   تحديد   إلى  األسلوب  هذا  بموجب  االتحادي  الدستور   يذهب

 السلطات  اختصا   في   يدخ    ال   ما  ويترك  الحصر   سبي    على   االتحادية   السلطات

 األقاليم  يجع   ألنه  الساب   األسلوب  عكس  على  األسلوب  وهذا  لألقاليم.     االتحادية 

 الصدد   هذا  في   االتحادية   السلطات  اختصا    يكون   بينما  العام  االختصا   صاحبة

  م   األسلوب  هذا  ويتف   .فقط  االتحادي  الدستور   دهاحد  التي  بالمسا    محدودا  

  لمظهر   تغليب  ففيه  الفيدراليخة  الدولة  فكرة  فيها  ولدت  التي  التاري ية  الظروف

  معظم  األسلوب  بهذا   وأخذ   .االتحاديخة  السلطات  تجخاه  للواليخات  الذاتخي  االستقلل

  على   اإلبقاء  في  قليماإل  رغبة   يلبي   الذي  األسلوب  فيه  رأت  بعدما  ،الفيدرالية  الدول

 الذاتي.  استقللها من  قدر اكبر

 :  منها مزايا بعدة يمتاز  األسلوب هذا ان حيث 

  لقيام  اللزمة  الشروط   احد   وهو  لألقاليم  الذاتي  االستقلل   األسلوب   هذا  يحق   .1

 .الفيدرالية الدولة

  تلبية  وعلى  المحلي  الطاب   ذات  مواطنيها  احتياجات  على  األقاليم  تعرف  سهولة  .2

 . وبسهولة  بسرعة  االحتياجات هذه

 االتحادية.  السلطات اختصاصات لتحديد نتيجة   االتحادية النفقات تقلي   .3

  بسرعة   األقاليم  داخ   األزمات  على  التعرف  من  يةاإلقليم   السلطات  تمكين .4

 عليها. والقضاء

  القومي  الطاب   ذات للمسا    تتفرغ وبالتالي االتحادية  الحكومة  عن  العبء ت فيف   .5

 وغيرها.  والنقد والدفاع ال ارجية  الشؤون مث  الفيدرالية للدولة المشترك مالعا

  بموجب  األمريكية  المتحدة  الواليات  دستور  به    أخذت   التي  االتحادية  الدساتير  ومن 

  االتحاد   ودستور  ،1874  لسنة  السويسري  والدستور   ،1791  سنة  العاشر  التعدي  

  انتقد  ولقد  .1949  لسنة   االتحادية   أللمانيا  األساسي  والقانون  ،1936  لسنة  السوفيتي 

  ألنهُ    الفيدرالي  االتحاد  طبيعة  م    يتف   ال  انهُ   أساس  على  األسلوب  هذا  الفقه  بعض

  االتحاد  في  الصحيح  هو   العكس  بينما  ،الوحدة   مظاهر  على  االستقلل  مظاهر  يغلب



46 
 

  أنتقد  وكذلك  .االستقلل  مظخخخاهر  علخخخى  الوحخخخخدة  مظخخاهر  يغلب  ألنخه  الفيدرالخخخي

  ذات  الحاجات  تحوي   إلى  واالجتماعي  السياسي  التطور  إليه  يخخخؤدي  قخخخد  لمخخخخخا

  الحكومة  ت تص  ان  يستلزم   مما  ، العام  الطاب   ذات   مصالح  إلى  المحلي  الطاب 

  جع    من  الرغم  على   ألسلوب ا  بهذا  ويلحظ   العام.  باالختصا    االتحادية 

 االستثناء. هي االتحادية السلطات واختصا  لألقاليم األصي  االختصا  

 األقاليم وسلطات االتحادية السلطات  بين  المشتركة االختصاصات تحديد -د

  السلطات   اختصا   االتحادي  الدستور   يحدد  ان  األسلوب   هذا  ومقتضى

  يتعاون   مشتركة  اختصاصات  ذلك  انب ج   إلى   ويحدد  األقاليم  سلطات   أو     االتحادية 

 :األسلوب هذا صور ومن تنفيذها  على الطرفين  كل

  يح   التخي  االختصاصات  مجموعة   به    ويقصد  االختياري   االتحادي  االختصا   .1

  القوانين  س ن  لألقاليم  يح   ذلك  يتم  ان  والى  ،فيها   التشري   االتحادية  للسلطة

 االختصا    ممارسة  في  حقها  االتحادية  السلطة  باشرت  ما  فإذا  لتنظيمها،  اللزمة

  مباشرة   المحلي   المشرع  ويستطي   هذا  .مستقبل    فيه  التشري   األقاليم  على  امتن 

  أحكام  فةإضا  يستطي   كما  ،االتحادي  القانون  ينظمها  لم  التي  النقاط  في  اختصاصه  

  في   الحال  هو  كما  معهُ   تعارضها  عدم  بشرط   المحلي  القانون  نطاق   في  إليه   جديدة

 األمريكية.  المتحدة الواليات

  الحصول  بشرط   المسا     بعض  في  التشري    لألقاليم  االتحادي  الدستور   يترك   قد  .2

 اعترضت   فان  ، التنفيذ  موض    وضعها  قب   عليها  االتحادية   السلطات  موافقة  على

  م    تطابقه  عدم  بحجة   تنفيذه  اإلقليم  على   امتن    التشري   على   االتحادية  السلطات

 االتحادي.  القانون

  والتنفيذية  التفصيلية   المسا     ويترك   األساسية   القواعد  المشرع   يض    وقد  .3

 .لها  المنظمة المحلية  القواعد باختلف المسا   هذه    ت تلف  وبذلك   لألقاليم،

  األساسي   القانون  ،األسلوب   بهذا  أخذت  التي   االتحادية  الدساتير  على  األمثلة  ومن     

  االتحادية  السلطات  اختصاصات  القانون  هذا  بين  فقد  ،1949  لسنة  االتحادية  أللمانيا
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  تشترك   التي  المسا     بين  ثم  ،الواليات  الختصا   عليه  ينص  لم  ما  وترك  حصرا  

   الواليات.  سلطات م  االتحادية  السلطات فيها

   اختصاصات   تحديد   على  نصت   التي   الدساتير  من  الدا م  العراقي  الدستور  ويعد      

 األقاليم   الختصاصات  عليه  ينص  لم  ما  وترك  الحصر  سبي    على   االتحادية  السلطات

 السلطات   بين  المشتركة   االختصاصات  بين   ثم   ، إقليم  في   المنتظمة  غير   والمحافظات

 .إقليم في  نتظمةالم غير والمحافظات واألقاليم االتحادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قواعده وطبيعة الدستور معنى
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   للدستور اللغوي المعنى

  وعلى .وتنظيمها الجماعة  تكوين لطريقة  العامة األسس تحدد  التي القواعد مجموعة 

 كاألسرة منظمة   بشرية جماعة  ك   في دستور وجود  تصور   يمكن األساس هذا

  اكبر من باعتبارها الدولة في دستور  يوجد وكذلك ،السياسي والحزب  والنقابة  والقبيلة

 . تنظيما هاأكثر و  البشرية الجماعات

  للدستور االصطالحي المعنى

  والعلقة  وانتقالها  ممارستها  وتنظيم  السلطة  مصدر  بتبيان  المتعلقة  القواعد  مجموعة 

  سواء  ،الدولة  في  العامة  والحريات  بالحقوق  المتعلقة  تلك  وكذلك  عليها  القابضين  بين

   .خارجها أم  الدستورية الوثيقة صلب  في القواعد هذه وجدت 

        

 ***************************************************

 **** 

 ؟ الدستورية للقواعد القانونية الطبيعة حول تظهر التي االتجاهات  ماهي س:

  قواعد هي فه   ،الدستورية القواعد طبيعة حول الفقهاء بين طوي   نقاش  ثار لقد :ج

 ؟ قانونية  غير أخرى طبيعة  لها أن أم ؟للكلمة الضي  بالمفهوم  قانونية

  األول االتجاه .1

  حيث   من   ت تلف   ال   انها  اي   قانونية  قواعد  هي   الدستورية  القواعد  ان   إلى  ذهب

  هذا  ويستند  .للدولة  الم تلفة  االنشطة  تحكم   التي  القواعد  من   غيرها  عن  الطبيعة 

  في  القانوني  الهرم  قمة  تحت   الدستورية  القواعد  ان  اي  ،الدستور   سمو   مبدا  إلى  االتجاه

  الدستورية  القواعد  ان   وبما  . القانونية  القواعد  من  غيرها  على  تعلو  فهي   ثم  ومن   الدولة

  تتمت   ان  يجب  فعليه  ،الدولة  في  المطبقة  القواعد  لجمي   القانونية  الصفة  تمنح  التي  هي

 . القانونية الطبيعة وهي  القواعد تلك  ابه تتمت   التي الصفة  بنفس  الدستورية القواعد
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 الثاني  االتجاه .2

  عنصر   في  يكمن   ذلك  واساس  الدستورية  القواعد  على   القانونية  الطبيعة   انكر   فقد

  الجزاء  بتوقي   تقوم   التي   الحاكمة  السلطة  على   قيودا  تورد   الدستورية  فالقاعدة  .الجزاء

  المطالبة  نفسها  هي  سلطةال  تلك  تكون  ان  إلى  ممايؤدي   ،األفراد  على  الطاعة  وفرض

 . القانون يفرضها التي القيود  على ماخرجت اذا نفسها على الجزاء بتوقي 

 ؟ االتجاه هذا على  تترتب التي  النتائج ماهي :س

  حيث   ،الجزاء   عنصر  ينقصها  الدستورية  القاعدة  ان  إلى  الفقهاء  من  البعض  ذهب -

  من  لديه  بما  بتوقيعه  العامة  السلطة  تتكف    ماديا  يكون    أن  الجزاء  في   يشترطون 

 وسا  . 

  تقوم   الذي  المادي  االكراه  في  متمثل  الجزاء  يكون    أن   اليشترط  الفقهاء  من   البعض -

 الذي   االجتماعي  الفع   رد  في  يكمن   الجزاء  ان  ويرى   ،بتوقيعه   العامة  السلطة

  –  لشعبيا  )الضغط   ب   تمث    والذي  القانونية   القاعدة  م الفة  على  يترتب 

 كافيا  يعد  والذي  (   والثورات   –  واالنتفاضات  –  المظاهرات  –  االضطرابات

  نوع   باختلف  ي تلف  فالجزاء  ،الدستورية   القاعدة  على  القانونية   الطبيعة  الضفاء

  القانونية   القاعدة  مضمون   م    يتناسب  بما  وانواعه   صوره  وت تلف  ذاتها  القاعدة

 . المنظم(  )غير مرسلال  الجزاء ويسمى   تحميها التي والمصالح

  يتضمن   فالدستور   . الدستورية  القاعدة  لحماية  المنظم   الجزاء  من   صور  توجد -

  كذلك  يتضمن  كما  ،والتنفيذية   التشريعية  السلطتين  بين  المتبادلة  الرقابة  على  النص

 . التنفيذية  السلطة أعضاء مساءلة في  للبرلمان الح  اعطاء

 

   الثالث االتجاه .3
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  ان  في  تكمن   الطبيعة   هذه  وان  سياسية  طبيعة  للدستور   بان  االتجاه  هذا  فقهاء  يذهب

  تكرس   أو   تحدد  ان  دون  السلطة  ممارسة  طريقة  تبين  اليمكن  الدستورية  القواعد

  ومدلوال  معنى  نشاتها  ومنذ   حملت   الدساتير   فان  لذلك  ،السلطة  هذه  على  القابضين

 . طبقة أو حزب أو فئة أو   فرد سلطة لتكريس  كوسيلة استعملت حين سياسيا

 ***************************************************

 **** 

   الدستور سمو مبدأ

   الدستور سمو بمبدا المقصود

  القانونية   القواعد  من  غيرها  على  الدستورية  القواعد  علو   الدستور  سمو   بمبدا  يقصد

 م الفا   يكون  إال   يجب  الدولة  تصدره  قانون  اي  ان  يعني  وهذا  ،الدولة  في   المطبقة

 باكمله  للدولة  القانوني  النظام  ان  اي  .عرفيا  أو   مكتوبا  الدستور  كون  والفرق   ،للدستور

  ان  اليمكن  الدولة  سلطات  من   سلطة  اي  وان  ،الدستورية   بالقواعد  محكوما  يكون

 . رسمها التي وبالحدود  الدستور اياها خولها  التي السلطة إال تمارس 

  الدستور سمو فكرة اساس

  في  االجتماعي   العقد   نظرية  مفكري   كتابات   في  اساسها  الدستور  سمو  فكرة  تجد 

  والقانون   الواق   عالم  في   كمبدا  تتبلور  لم  انها  إال   ،عشر   والثامن  عشر   الساب   القرنين

  الدستور   في  مرة  الول   المبدا   اعلن  اذ   . والفرنسية  االمريكية   الثورتين   انتصار   بعد   إال

 الفقه   في  الدستور  سمو   مبدا  ساد  الفرنسية   الثورة  وبعد  ,   1787  لعام  االمريكي

 . االوربي الدستوري

   الدستور سمو  انواع

 . للدستور (  )المادي الموضوعي  السمو  :اوال
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  وهي  ،الدولة  في  السلطة  ممارسة  طريقة  ناحية  من  وتنظم  تبين  الدستورية  القواعد ·

  النظام  عليه  يقوم   الذي  االيديولوجي   واالساس   الفلسفة  وتحدد  تبين   اخرى  ناحية  من

  نشاط  يكون    أن  يجب  المنطل   هذا  ومن   ،للدولة  واالجتماعي   واالقتصادي  السياسي

  من  منهم  مايصدر  ك   في  االساس  بذلك  محكوما  الم تلفة  الدولة  وهيئات  لحكاما

  النظري  االساس  على  الدولة  وهيئات  الحكام  خروج  ألن  ،م تلفة  وانشطة  قوانين

  القانوني   وللساس  الهيئات   تلك  وجود   لسند  هدفا  يعتبر  الدستورية  للقواعد

  الموضوعي  لسموه  هاكاوانت  الدستور  بجوهر  مساسا  يعتبر  وبالتالي  الختصاصها

 .المادي أو 

  في كذلك  يظهر ب    ،الجامد  الدستور على اليقتصر   للدستور الموضوعي السمو  ان ·

  نصو   تعدي    ح   يملك  كان  وان   العادي  المشرع  ألن  ذلك  .المرن  الدستور

  باحترام  دا ما  ملزما  انه  إال  ،العادي  القانون  تعدي   اجراءات  بنفس  المرن  الدستور

 . الدستور عليه  يقوم الذي النظري االساس

  للدستور  الموضوعي السمو  على تترتب   التي النتائج

 لهذه  م الفا  يكون  نشاط  اي  وان  الدولة  هيئات  لجمي   ملزمة  الدستورية  القواعد  ان .1

  وجوب   يعني   الذي  المشروعية  مبدا  يمس  النه  قانوني  اثر  باي  اليتمت   القواعد

  وضرورة  بها   وااللتزام  التشريعية  السلطة  عن  الصادرة  العادية   القوانين  احترام

 . الدستورية للنصو  القوانين تلك مطابقة 

  السلطات   ان   يعني  وهذا  ،الدولة  في  العامة  السلطات  جمي   مصدر   هو   الدستور  ان .2

  تحددها  وظيفة   تمارس  نماوا  ، تشاء  كما  به   تتصرف   ش صيا  حقا  التمارس 

 .ومداها شروطها وتبين  الدستورية النصو 

  اي  احترامه  تكف    وسا     تنظم  مالم  القانوني  اثره  الينتج   الدستور  سمو   مبدا  ان .3

  يتحق    مالم   الرقابة  هذه  تنظيم  واليمكن   .القوانين  دستورية  على  الرقابة  بتنظيم

 .الموضوعي  السمو بجانب  الشكلي السمو  للدستور
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   للدستور الشكلي السمو :ثانيا 

  عن  ت تلف  تعديله  في   المتبعة  االجراءات  كانت  اذا  للدستور   الشكلي  السمو   يتحق   ·

  تعقيدا  أكثرو   صعوبة  اشد  تكون   االجراءات   وهذه  ،العادي  القانون  تعدي    اجراءات

 السمو   اليتحق    االساس  هذا  وعلى  ،العادي  القانون  تعدي   في  المتبعة  تلك  عن

  عن   ت تلف  تعديلها  اجراءات  ألن  ،فقط  الجامدة  للدساتير  بالنسبة  إال  الشكلي

  الدستور   على  تسبغ  التي  هي  اذن  الجمود   فصفة  .العادي  القانون  تعدي    اجراءات

 . الموضوعي  السمو  إلى اضافة العادية القوانين  على  شكليا سموا

  كانت  سواء  الدستورية  ةالوثيق  تتضمنها  التي  القواعد  جمي   يشم   الشكلي  السمو  ·

  إلى  السمو  هذا  واليمتد   ،شكلية  دستورية  قواعد  أو  موضوعية  ستورية   قواعد

  السمو   في   اذن  فالعبره  .دستورية  طبيعة  ذات  كانت  وان  العاديه  القانونية  القواعد

 .بمضمونها ال القاعدة بشك  

 

  بالسمو  تمتعها  من  بالرغم  ،المرنة  للدساتير  الشكلي  السمو  اليتحقق  :س

 ؟ الموضوعي

  من  العادي  والقانون  المرنة  الدستورية  القواعد  بين  فرق  وجود  لعدم  بالنظر  وذلك  :ج

  ان  اي.واحدة  العادي  والقانون  المرن  الدستور   تعدي    اجراءات  الن ، الشكلية  الناحية

  المرنة   الدساتير  اما  ، معا  والشكلي  الموضوعي  بالسمو   تتمت    وحدها  الجامدة  الدساتير

 . الشكلي دون فقط الموضوعي بالسمو   إال تتمت   فل

   الدستور سمو مبدا  على يرد الذي االستثناء 

  المترتبة   والنتا ج  الدستور   سمو  مبدا  على  يرد  قيدا  أو   استثناءا  الضرورة  نظرية   تعتبر 

  )سلمة  تقول  التي  القديمة  الرومانية  القاعدة  من  مدلولها  النظرية  هذه  وتستمد  .عليه

 . ( القانون  فوق الشعب
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 في   السلطة  ممارسة  لتنظيم  وجدت  الدستورية   القواعد  ان  هي  النظرية   هذه  وخالصة

  سلطة  تقييد   إلى   االساس  بالدرجة   تهدف  معينه  مبادئ   على  يرتكز  التنظيم   وهذا  الدولة

  اج   من  وذلك  الم تلفة  الدولة  هيئات  بين  والتوازن  الفص   من  نوع  وايجاد  الحكام

  هذه  ان  غير  .االساسية  وحرياته  االنسان  وحقوق  القانون  سيادة  مبدا  وحماية  تامين 

  من  قاهره  استثنا ية  ظروف  استجدت  اذا  اما  ،الطبيعية   للظروف  شرعت  قد  المبادئ

  واالزمات   الحرب   كحالة  للمجتم    العامة  بالسلمة   أو  الدولة  بكيان  المساس  شأنها

  بات اذ  مواجهتها   من   البد   والعصيان  التمرد   حالة  أو   واقتصادية  سياسية   من  الحادة

  تكون  ما  وغالبا  هيئاتها  إلحدى  أو   للدولة  تجيز  اذن  ،الضرورة  فحالة   .استثنا ية   تدابير 

  من  مدة  خلل  راسيمالم  واصدار  القوانين   تشري   عملية  ممارسة   التنفيذية  الهيئة

  ويجب   ، اليها  ادت  التي  الظروف  لمواجهة  إال  المدة  هذه  تستمر  إال   ويجب  ،الزمن

 .الظروف تلك زوال   حال الطبيعية الحالة إلى العودة

 ؟ قانونية نظرية الضرورة نظرية  اعتبار على  يترتب لذيا ما  :س

  االعمال   ان  ذلك   عن  وينتج  ،للدولة  حقا  تعد  انها   االلماني  الفقهي   للتجاه  وفقا    :ج

  وتبعا  ، مشروعة  اجراءات  هي  الضرورة  احوال   في  الدولة  تت ذها   التي  واالجراءات

  يح   وال   ،واالجراءات  االعمال   هذه  ات اذ  في  الدولة  موظفي   مسؤولية   تترتب  ال  لذلك

 . ذلك جراء ضرر  من  يلحقهم  قد عما بالتعويض المطالبة لألفراد

 ؟ سياسية نظرية الضرورة نظرية اعتبار على يترتب  مالذي :س

  المسلم  الضرورة  بح    االعتراف  عدم  فهو  الفرنسي  الفقه  في  السا د  االتجاه  وفقا    :ج

  أو   للقانون  م الفة  اجراءات  ات اذ  إلى   الدولة  اضطرت  فاذا  . االلماني  الفقه  في  به

  لها  قانوني  ح    إلى  ذلك  يرج   فل  ،طاريء   ظرف  لمعالجة  أو   الضرر  لدف   الدستور

  نظرية   عن   عبارة  ولكنها  ، قانونية  نظرية  الضرورة  نظرية  التعتبر  االساس   هذا  وعلى 

  . اموظفيه  أو   للدولة  حقوق  االلماني  الفقه  في  الحال  هو   كما  ،عليها  يترتب  وال  سياسية

 الم الفة  االجراءات  ان  هو  سياسية  نظرية  الضرورة  نظرية  اعتبار  على  ويترتب

  ,   مشروعة   غير   الضرورة   بدعوى   ، الدولة  جانب   من  المت ذه  القانون   أو  للدستور
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 البرلمان  يصدر  ان  إلى  باطلة  تصرفاتها  تظ   كما  قا مة  الدولة  مسؤولية  تبقى  وبالتالي

  قانون  يسمى   القانون   هذا   ومث   ،التنفيذية   سلطةال  عن   المسؤولية   بموجبه   يسقط   قانونا

 . التنظيمات

 

   القوانين دستورية على الرقابة

  جزاء  هناك  يكن  لم  ان  الدستور  سمو  مبدا  على  الكلم   من  ترجى   الفا دة  الواق   في

  نجد   االساس  هذا  وعلى  ،الدستورية   القواعد  وي الف  المبدا  هذا  يمس  من  على  يفرض 

  يفرض   السمو   ألن  ،الدستور  سمو   ومبدا  الدستوري  الجمود   بين  الوثيقة  العلقة  ان

  مبدا  وحماية   ضمان   والج    . الدستور  سمو  لمبدا  منطقية   نتيجة   يعتبر   والجمود   الجمود 

  تعتبر  االساس  هذا  وعلى  ،القوانين  دستورية  على  الرقابة  مبدا   قرر  الدستور  سمو 

  النص  عدم  حالة  في  حتى  باطلة  الجامد  الدستور  لنصو    الم الفة  القانونية  القواعد

 . الدستورية  الوثيقة صلب في ذلك على

  واليمكن  جامد  دستور  امام  كنا  اذا  إال  تثور  ال  القوانين  دستورية  على  الرقابة -

  باي  اليتمتع   المرن  الدستور  ألن  ذلك ،مرن  دستور  امام كنا اذا الرقابة على الكلم

  نصا  العادي  القانون  خالف  فلو  ،العادية   القانونية  القواعد  على  شكلي  سمو

 . المرن الدستوري للنص تعديال  تعتبر  المخالفة فهذه مرنا دستوريا

  من  جامدا  دستوريا  نصا  القانون  ماخالف  اذا  تثور  القوانين   دستورية   على  الرقابة -

  شكلية  الم الفة  كانت  اذا  للرقابة  مجال   وال  ، فقط  المادية  أو   الموضوعية   الناحية

 . اصل قانون امام نكون  ال الحالة هذه في النه

   القوانين دستورية على الرقابة انواع

 . القوانين دستورية على السياسية الرقابة .1

 . القوانين دستورية على القضائية الرقابة .2
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 (  الالقضائية  )الرقابة  القوانين دستورية على السياسية الرقابة

  وذلك  سياسية  هيئة  إلى  القوانين   دستورية  على  الرقابة  مهمة  اناطت  الدساتير  بعض

 . للدستور القانون احكام مطابقة مدى   من  التحق  اج  من

   القوانين دستورية  على الرقابة  تتولى التي السياسية الهيئة تشكيل  كيفية

 : الهيئة هذه تشكي   يتم 

 . التشريعية السلطة قب  من  أو  التنفيذية السلطة قب  من  سواء التعيين  طري   عن .1

 . االنت اب طري   عن أو  .2

 .الرقابة هيئة أعضاء اختيار يتم  قد .3

  صدوره  قب   القانون  على  الغالب  في  تنصب  النها  سابقة  رقابة  هي  الساسية  *الرقابة

  ال   من  الت لص  هدفها  وقائية  رقابة  تعتبر   فهي   ولذلك  (  القانون  مشروع   اي  )

 . وقوعها قب   القانون دستورية

  هي  القوانين  دستورية   على   الساسية   بالرقابة   اخذت  التي   للدول  البارزة  االمثلة   من

 فرنسا

  إلى  اعطائها  وعدم  سياسية  هيئة  إلى   الرقابة  مهمة  فرنسا  اعطاء  سبب  ماهو  :س

 ؟ قضائية  هيئة 

  الثوره  قب   يتمت    كان  الفرنسي  القضاء  ان  وهي   ،تاري ية   عوام   إلى  يعود  السبب  :ج

  اذ  ، تعسفها  في   سلبية   اثارا  الفرنسية   الثورة   على  السابقة  المحاكم   وتركت  سيئة   بسمعه 

  واتجه   ، القوانين   تنفيذ   وتعرق    التشريعية  السلطة  اعمال   في   تتدخ   المحاكم   هذه   كانت

  من  اعتبارا  كيالمل  النظام  في  تم  اصلح   اي  ضد  الوقوف  نحو   الفرنسي  القضاء

  التاسيسة  بالجمعية  حدا الذي االمر  ،الثورة قيام حتى  عشر  الثامن للقرن االول  النصف

  في  التدخ   من   المحاكم  بموجبها  منعت  تشريعات  عدة  تصدر  ان  ،الثورة   بعد  الفرنسية

  . التشريعية السلطة اعمال
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  هيئة  إلى  القوانين   دستورية   على  الرقابة  مهمة   1958  لسنة  الفرنسي   الدستور   اناط ·

 باالضافة   يمارس   النه  مت صصه  غير   هيئة  وهي   ،الدستوري  المجلس    اسماها

   .االختصاصات من  جملة  ،القوانين  دستورية على الرقابة إلى

   فرنسا في الدستوري المجلس اختصاصات

 . القوانين  دستورية على الرقابة .1

  النتا ج  لنواع  ،الجمهورية   ر يس  انت ابات  اجراءات  صحة   على  االشراف .2

 . االنت ابية

 . نتا جه  واعلن  االستفتاء عمليات صحة  على االشراف .3

 . والشيوخ  النواب بانت ابات ال اصة الطعون  صحة في النظر .4

 . االستثنا ية  سلطاته استعمال إلى لجو ه حالة  في الجمهورية  لر يس  المشورة تقديم  .5

  فرنسا في الدستوري المجلس تكوين

 : وهم عضاءاأل من  طا فتين   من الدستوري المجلس  يتكون 

  ر يس  يعين  .للتجديد   قابلة  غير  سنوات   تس    عضويتهم   مدة  أعضاء  تسعة .1

  ر يس  ويعين  ،اخرين  ثلثة  الوطنية  الجمعية  ر يس  ويعين  ،منهم  ثلثة  الجمهورية

  الحكومة   في  االشتراك  عضاءاأل  الءلهو   واليجوز  ،الباقين  الثلثة  الشيوخ  مجلس

 . واالجتماعي  االقتصادي المجلس في أو البرلمان في أو 

  والسبب  .السابقون  الجمهورية  رؤساء  وهم  ,  الحياة  ولمدى  الدستور  بحكم   أعضاء .2

  توليهم   اثناء  اكتسبوها  التي  السياسية  خبراتهم  من  االستفادة  هو  االختيار  هذا  في

  الهيبة  من  نوعا  الدستوري   المجلس   اعطاء   اج    ومن  ،ناحية  من  الر اسة  منصب 

 . اخرى  ناحية   من
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  وفي  المجلس  أعضاء  بين  ومن   الجمهورية  ر يس   قب   من   المجلس  ر يس  يعين .3

 . المجلس  ر يس فيه الذي لجانب ا يرجح  االصوات تعادل  حالة

   القوانين  دستورية  على الرقابة مجال في الفرنسي الدستوري المجلس عمل  طريقة

 الرقابة   وتحريك  اصداره  قب   القانون  على  الرقابة  الدستوري  المجلس  يمارس  -

  ر يس  ،الجمهورية   ر يس  :وهي  الدستور   ذكرها  التي  الجهات  الحدى  تارة  يعود

  ذلك  ويكون  ،الشيوخ   مجلس  من  عضوا  ستون  أو   ،لنوابا   مجلس  ر يس  ،الوزراء

    . الدولية والمعاهدات  العادية  للقوانين  بالنسبة

  االنظمة   وكذلك   للدستور   المكملة  القوانين   وهي   االساسية  بالقوانين   يتعل    فيما -

  دستورية  في   ينظر   الدستوري   المجلس   فان  ، البرلمان  لمجلسي   الداخلية

  المجلس  على  تمر  ان  يجب  القوانين  هذه  مشاري   ان  اي  ،تلقا يا  مشروعاتها

 . تشريعها متطلبات  من  كجزء وذلك اصدارها قب  الدستوري

  ه شأن ب   قرار  يصدر  ان  يجب  الدستوري  المجلس  إلى  القانون  مشروع  احالة  وبعد -

 ايام   8  فترة  فتكون  المستعجلة  الحاالت  في  ماا  ،االحالة  تاريخ  من  واحد  شهر  خلل

 . الحكومة من  طلب  على بناء وذلك

 . فيها للطعن قابلة غير نها ية تكون  الدستوري المجلس قرارات -

 : يقرر  ان اما فهو  القانون مشروع  في الدستوري  المجلس  ينظر وعندما -

  عليه  ويصدق  تستمر  التشريعية  عملية   فان  ،الدستور  الي الف  القانون  مشروع  ان .1

 .الجمهورية ر يس قب  من

  بعض   أو  اجزا ه   ك    في   ي الفه  ان   اما  فهو  ، الدستور  الي الف  القانون   مشروع   ان .2

  اليمكن   بحيث   القانون  مشروع  عن  النظر  يصرف   االولى  الحاله  ففي   . اجزا ه

  االجزاء  ان  يقرر   ان   اما  ، الدستوري  فالمجلس   الثانية   الحالة  في   اما  .اصداره

  حكم   المشروع  يأخذ  الحالة  هذه  وفي  المشروع  عن  فصلها  اليمكن   الم الفة
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  يقرر   ان  واما   .اصداره  اليمكن   اي  ، اجزا ه   جمي    في  للدستور  الم الف  المشروع 

  فيكون  ، للفص   قابلة  للدستور  الم الفة   القانون  اجزاء  ان  الدستوري   المجلس

  ان  وبين   فقط   الموافقة  اجزا ه   في  القانون  يصدر   ان  بين   ال يار  الجمهورية   لر يس 

 . القانون لمشروع  ثانية مناقشة  البرلمان من  يطلب

  ، الدستوري   المجلس  على  العام  االستفتاء  طري   عن  الصادرة  القوانين  التعرض -

  الي   واليمكن  الوطنية   للسيادة  المباشر  التعبير   تمث    القوانين  هذه  ان  اعتبار   على

 .السيادة هذه تراقب ان  هيئة

   القوانين  دستورية على  السياسية  الرقابة تقدير

  وقا ية  رقابة النها ظاهرها  في ومنطقيه  بسيطة  تبدو   كانت وان السياسية الرقابة ان

 تعرضت  ذلك من  بالرغم ولكنها  ،وقوعها  قب  اللدستورية من الت لص تتوخى

 : منها االنتقادات لبعض

  يؤدي   ذلك  فان   التشريعية  للسلطة  أو  التنفيذية   للسلطة  يعود   الرقابة  تحريك   كان  اذا .1

  من   أكثر  سياسية  اعتبارات  على  القانون   دستورية  في  الطعن  اقامة  إلى  الواق   في

  تلقا ي  بشك   تمارس   الرقابة كانت  واذا . وموضوعية  قانونية  اعتبارات على  متهاقا

 قد   ذلك  فان   (  التشريعية  العملية  متطلبات  من  كجزء  وذلك  )  الرقابة  هيئة  قب   من

  دون  ويصدر  يشرع   ان  اليمكن  القانون   ألن   ،اخر  مشرعا  الرقابة  هيئة  من   ي ل  

 .الرقابة هيئة ارادة على سيتوقف الحالة هذه في القانون مصير   ان اي ،موافقتها

  ان  فهي   .الذاتي   االختيار  أو  االنت اب  أو  التعيين   طري    عن   الرقابة  هيئة   تتكون  .2

  يؤدي   الذي  االمر  ,  عليها  سيطغى  السياسي  الطاب   فان  التعيين  طري   عن  تكونت

  وهذا   الرقابي  بدورها  تقوم   لكي   اللزمين   والحياد   االستقلل  ضمان  عدم  إلى

  المجلس  لتشكيله  الفرنسي  الفقه  وجهها  التي   االنتقادات  بين   من  وه  االنتقاد 

 الشعب   قب    من  االنت اب  طري   عن  الرقابة  هيئة   تكونت  اذا  اما  .الدستوري

  التي   السياسية  والتيارات  االتجاهات  نفس  عليها   تسيطر   ألن   عرضه   فستكون 



59 
 

 . فعالة  الةالح   هذه  في  رقابتها  تكون  لن  وبالتالي  التشريعية  المجالس  على  تسيطر

  (  البرلمانية   غلبيةاأل  التمث    )  اخرى  سياسية  تيارات  عليها  سيطرت  اذا  اما

  تكونت   اذا  اما  . البرلمان  يعدها  التي  التشريعات  امام  عقبة  الحالة  هذه  في  فستكون 

  بمرور   سيحولها  ذلك  فان  قبلها  من  اعضا ها  تعيين  طري   عن   اي  ذاتيا  الهيئة

 . الديمقراطي المنط  م   تتف   ال  ارستقراطية هيئة إلى الزمن

  اكيد   اضعاف  هو  القوانين   بعض  دستورية  في  النظر  من   الرقابة  هيئة   حرمان .3

 .الرقابة في لدورها

  الطعن  بح    لألفراد  يسمح  ال   انه  ايضا  ياسيةالس  الرقابة  نظام   على  المآخذ  ومن  .4

  الحترام  كضمانه  شأنها  من   التقلي    إلى  يؤدي   الذي  االمر  ، ما  قانون  دستورية  بعدم

  يذهب  ولهذا  .وحرياتهم   األفراد  بحقوق  المتعلقة  تلك  وخصوصا  الدستور  نصو  

  لحماية   مقرره   فرنسا  في  القوانين   دستورية  على  الرقابة  ان  إلى  الفرنسي  الفقه

 .العامة السلطات

 

 القوانين  دستورية على القضائية الرقابة

 : وهي  نوعين على القضا ية الرقابة توجد

 .المباشرة الدعوى  بطري  القضا ية الرقابة .1

   .الدستورية بعدم الدف   بطري  القضا ية الرقابة .2

 *************************************************

* 

   االلغاء( رقابة ) المباشرة الدعوى بطريق  القضائية الرقابة

  دون  الدولة  هيئات  لبعض   أو   للفراد  يكون   القضا ية  الرقابة  من  النوع  هذا  بموجب*

  اقامة  طري   عن   وذلك   دستوريته   في  والطعن   معين  قانون   مهاجمة  في   الح   األفراد
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  كما   يوم(   60)   معينة  بمدة  عادة  الدعوى  هذه  رف   ويقيد  .القضاء  امام  مباشرة  عوىد

 استقرار  ضمان  اج   من  وذلك  ،1874  لعام  السويسري  الدستور  ظ   في  الحال  هو 

 . المعاملت واستقرار القانون

  معين  بقانون  الطعن  هدفها  هجومية   وسيلة  المباشرة  الدعوى  بطري   الرقابة  تعتبر  *

 . الدستور ي الف النه  الغاءه بغية

 ؟ شخصية  دعوى وليست  موضوعية دعوى بانها  المباشرة الدعوى  توصف :س

  أو  فردا  يكون  قد  القضية  في   المدعي  ان  اي   ،معين  قانون   على  تقام  الدعوى   الن:ج

   .دستوريته في يشك الذي القانون هو عليه  والمدعي الدولة هيئات  من  هيئة

  .الدولة هيئات بعض  على  قصرته  ب  للفراد الطعن  ح   تعط   لم الدساتير  غالبية ان  *

  غير   بطريقة  ولكن  الح   هذا  ممارسة  للفراد  اجازت  الدساتير  هذه  بعض  ولكن

  دعوى   رف   رف    ح   اعطى  قد  1945  لسنة   النمسا  دستور   في   مثل  نجد  .مباشرة

  وللحكومات  ،المتحدة  الواليات  قوانين  ضد  االتحادية  للحكومة   الدستورية  بعدم  الطعن

  الم تصة  )وهي  الدستورية  العدل  محكمة   ان  إال  .االتحادية  قوانين  ضد  االتحادية

  الطعن   دعوى  برف   االدارية  والمحكمة  العليا  القضا ية  للمحكمة  سمحت  قد  (  بالرقابة

  بعدم   امامها  يطعنوا  ان  األفراد  يستطي   المحاكم   لهذه  الح    هذا  وباعطاء  ،امامها

  تتقدم  األفراد  نظر   بوجهة   المحاكم   هذه   اقتنعت  فاذا  ، مباشر  غير  بطري    الدستورية 

  يتوقف  المحكمة   هذه  قرار  وعلى   ،الدستورية   العدل   محكمة   إلى  االلغاء   بدعوى  هي

   .القانون مصير

  معين  نزاع  وجود   أو  القانون   تطبي    تظاران  االلغاء  دعوى   اقامة  في   اليشترط   *

  أو   اصلية   دعوى   بانها   الدعوى  هذه   توصف  السبب  ولهذا  القضاء  امام  مرفوع

 . مباشرة
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 قرار   تصدر  ،القانون  دستورية  بعدم  الدعوى  في  النظر  في  الم تصة  اقتنعت  اذا  *

  القانون   دستورية   بعدم   المحكمة  قرار  عن  الناجم   االثر  في  الدساتير   ت تلف  .بالغا ه

 : خلل من  وذلك

  قرار  صدور  تاريخ   من  ملغيا  الدستوري  غير  القانون  يعتبر  الدساتير  بعض  -1

 . دستوريته بعدم المحكمة 

  ان   اي  ،صدوره  تاريخ  من   ملغيا  الدستوري   غير  القانون  يعتبر   الدساتير  بعض-2

 .رجعي  باثر   نيكو  االلغاء

  وتكون  ،الدستوري  غير   القانون   تطبي   جواز  بعدم  فقط   يقضي  الدساتير  بعض-3

  المحكمة  قضت  الذي  التص  أو   القانون  بالغاء  ملزمة  الحالة  هذه  في  التشريعية  السلطة

 . دستوريته عدم

 . الكافه تجاه نافذا يكون   انه اي مطلقة  بحجية الدعوى هذه في  المحكمة قرار يتمت *

  على   الحقة   رقابة   عامة  كقاعدة   هي   المباشرة  الدعوى   بطريق  القضائية   الرقابة   س:

 ؟ سابقة  رقابة تكون قد ولكنها ، القانون صدور

  قب   معين  قانون  امامها  يرف   ان   يجوز  معينة  قضا ية  هيئة   الدستور  حدد   اذا  وذلك  ج:

 اذا  لمشروعا  الغاء  الهيئة  ولهذه  دستوريته  في  للبحث  (  القانون  مشروع  اي  )   اصداره

  )   الدولة  هيئات  من  لهيئة  يعود  الرقابة  هذه  تحريك   وامر  .الدستور  م الف  انه   تبين

  . بعد  يصدر  لم  القانون  ألن  ذلك  للفراد  واليح    ،(  السياسية  الرقابة  في   الحال  هو   كما

  ايرلنده  دستور   هو   قضا ية   هيئة  امام  السابقة  االلغاء  برقابة   اخذت  التي   الدساتير  ومن 

  الدولة  ر يس  إلى  تقدم  البرلمان  يقرها  التي  القوانين   ان  على  اشار  والذي  1937  لعام

  في  للنظر  العليا  المحكمة  إلى  احالته  القانون  اصدار  قب   الدولة  لر يس  وان  الصدارها

 .اصداره اليمكن   القانون دستورية  بعدم   المحكمة قضت فاذا ،دستوريته 

  تعتبر   حيث   المباشرة  الدعوى  بطري    القضا ية  الرقابة  وخطورة  الهمية  بالنظر*

  بانواعها  العادية  للمحاكم   هذه  والحالة  يمكن  فل  ، التشريعية  للسلطة  تحدي  بمثابة
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  التي  الدول   دساتير   نجد  لهذا   ،الرقابة  من   النوع  هذا  تمارس   ان  الم تلفة   ودرجاتها

  الدعوى   في  النظر  اناطة  في  اتجاهين  احد  سلكت  قد  الرقابة  من  النوع  بهذا  تأخذ

  في  قضا ية  هيئة   اعلى  إلى  المباشرة  الدعوى  في   النظر  مهمة  اناط  فبعضها.رةالمباش

 المباشرة   الدعوى  طري   عن  بالرقابة  تأخذ  التي  الدول  اغلب  دساتير  ولكن  ،الدولة

  تؤلف  خاصة  دستورية   محكمة   إلى  اي   ،مت صص   قضاء  إلى  فيها  النظر  مهمة  اناطت

 . الدستورية الطبيعة ذات والطعون الدعاوى في  النظر مهمتها  تكون الغرض لهذا

  المباشرة الدعوى بطريق  القضائية  الرقابة تطبيق

  مت صصة  قضا ية  بهيئة  القوانين  دستورية  على  الرقابة  مهمة  المصري  الدستور  اناط

 .  العليا  الدستورية المحكمة اسماها

 العليا  الدستورية المحكمة تكوين

 . عضاءاأل من  كاف  وعدد  ر يس من العليا الدستورية المحكمة  تتكون  .1

 .أعضاء سبعة  من وقرارتها  احكامها وتصدر  .2

  المجلس   رأي   اخذ   بعد  الجمهورية   ر يس   قب   من  واعضاؤها  المحكمة  ر يس  يعين .3

 .القضا ية للهيئات االعلى

  العامة  الشروط  تتوافر  ان  العليا  الدستورية   المحكمة   في  عضوا  يعين   فيمن   يشترط .4

 عن  عمره  اليق   وان  القضا ية  السلطة  قانون  الحكام  طبقا  القضاء  لتولي  اللزمة

 .سنة 45

   العليا الدستورية المحكمة  أعضاء 

 . الحاليين العليا المحكمة أعضاء .1

  أو   مستشار  وظيفة   في  امضوا  ممن  قينوالساب   الحاليين  القضا ية  الهيئات  أعضاء .2

 . االق  على متصلة  سنوات خمس  مايعادلها
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  وظيفة  في   امضوا  ممن  المصرية  بالجامعات  والسابقين  الحاليين  القانون  اساتذه .3

 . االق  على متصلة سنوات ثماني استاذ

  سنوات  عشر  العليا  االدارية  والمحكمة  النقض  محكمة  امام  اشتغلوا  الذين   المحامين .4

 . االق  على

 . بموافقتهم   إال اخرى وظا ف إلى  والينتقلون  للعزل قابلين غير  المحكمة أعضاء .5

 العليا  الدستورية  المحكمة من القوانين  دستورية على  الرقابة ممارسة   كيفية

  احدى   نظر  اثناء   القضا ي  االختصا   ذات  الهيئات   أو   المحاكم   الحدى   تراى  اذا .1

  اوقفت   ، النزاع   في  للفص   الزم  ال حة  أو   قانون  في  نص  دستورية  عدم  الدعاوى

  في  للفص   العلي   الدستورية  المحكمة  إلى  رسوم  بغير  االوراق  واحالت  الدعوى

 . الدستورية المسالة

  ذات   الهيئات  أو  المحاكم   احدى   امام   دعوى   نظر   اثناء   ال صوم   احد  دف   اذا .2

  أو   المحكمة  ورات   ال حة   أو   قانون  في  نص   دستورية   بعدم  القضا ي  االختصا  

  اليتجاوز  ميعادا  الدف   اثار  لمن   وحددت   الدعوى  ظر ن  اجلت  جدي   الدف   ان  الهيئة 

  ترف    لم  فاذا  العليا  الدستورية  المحكمة  امام   بذلك  الدعوى  لرف   اشهر  ثلثة 

 . يكن لم كان الدف  اعتبر الميعاد في الدعوى

  أو  قانون  في  نص  اي  دستورية  بعدم   تقضي  ان  الحاالت  جمي    في  للمحكمة  يجوز .3

  عليها  المطروح  بالنزاع   ويتص    اختصاصاتها  ةممارس  بمناسبة  لها  يعرض   ال حة

 . الدستورية الدعاوى لتحضير المقررة االجراءات اتباع بعد وذلك

 إلى   اللجوء  في  األفراد  ح   ربط  قد  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  ان  يلحظ  *

  المحاكم  احدى   امام   معين   قانون  دستورية   بعدم   احدهم  يبديه   الدف   طري    عن  المحكمة 

 رف    للفراد  اليح   االساس  هذا  وعلى  معينة  قضية   في  النظر  بمناسبة   يئات اله  أو 

 . معين قانون دستورية  في  تطعن  الدستورية المحكمة إلى مباشرة  دعوى
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  وغير  نها ية   انها  اي  مطلقة   بحجية   تتمت    فانها  المحكمة   بقرارات  يتعل    فيما  اما  *

  .للفراد وكذلك الدولة سلطات لجمي  بالنسبة  ملزمة  وتعتبر  ، فيها للطعن قابلة

  في   تطبيقه  جواز   عدم  ال حة  أو   قانون  في  نص  دستورية  بعدم  الحكم  على  ويترتب  *

  مهاحك  ألن  رجعي  باثر  التتمت   المحكمة  قرارات  ان  يعني  وهذا  ،الحكم  لنشر  التالي

  بعدم  الحكم   باستثناء   ،الحكم   لنشر   التالي  اليوم  من  يسري   القانون  تطبي    جواز  بعدم 

 إلى  استنادا  صدرت   التي  االدانه  احكام  بالغاء  اثرا  يترتب   النه  جنا ي  نص  دستورية

  انسحاب  عدم  حالة  المصري  القفه  انتقد   وقد  هذا  .تكن  لم  كان  واعتبارها  النص  هذا

  هو   القانون  دستورية   بعدم  قرارها  ان  اعتبار  على  رجعي  باثر  المحكمة  قرارات

 . منشئ   وليس كاشف

  أو  القانوني  النص  بالغاء  اليقضي  العليا  الدستورية  المحكمة  من  الصادر  الحكم  ان  *

  فقط  عليه  يترتب  الذي  االمر   ،دستوريته   بعدم  يقضي  وانما  ،للدستور  الم الف  الل حي

 . تطبيقه جواز عدم

  أو  قانون  نص   دستورية   بعدم   العليا  الدستورية   حكمة الم  من   الصادر  القرار  اثر

    والقضائية والتنفيذية  التشريعية السلطتين على الئحة

 : ذلك على ويترتب الدولة في السلطات لجمي  ملزم  العليا الدستورية المحكمة قرار ان

 : تقوم ان عليها الزما يكون التشريعية للسلطة بالنسبة .1

 . دستوريته  بعدم   المحكمة قضت الذي القانوني  النص الغاء .أ

  النص   دستورية   بعدم  المحكمة   قرار  ضوء  على  النافذه  تشريعاتها  تعدي    .ب

 القانوني. 

  من  تضعه   لما  بالنسبة   االعتبار   بنظر   تأخذ  ان  ايضا  التشريعية   السلطة  على   يجب  -جـ

 . المستقب   في تشريعات

 : بخ تلتزم  التنفيذية  للسلطة بالنسبة .2
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 . دستوريته  بعدم   المحكمة قضت الذي الل حي  النص الغاء .أ

  قرار  بين   علقة   هناك  كانت   اذا  ،المحكمة   قرار   ضوء  على  اللوا ح  بقية   تعدي   .ب

 . النافذه اللوا ح ومضمون المحكمة 

 . المستقب  في لوا ح  من  تضعه  فيما الدستورية  بعدم المحكمة قرار مراعاة  - جـ

 : بخ تلتزم  القضائية  للسلطة بالنسبة .3

  الجمي   في   دستوريته   بعدم  المحكمة  قضت  الذي  النص  تطبي    عن   االمتناع .أ

 .امامها المعروضه القضايا

 التي   القضايا  على   دستوريته  بعدم   المحكمة   قضت  الذي  النص  تطبي    عن   االمتناع .ب

 . المستقب   في ستعرض 

 

  المباشرة الدعوى بطريق الرقابة تقدير

 -:المميزات  .أ

  جهة   إلى  الرقابة  مهمة  تنيط  بانها  المباشرة  الدعوى  بطري   القضا ية  الرقابة  تمتاز .1

 قضا ية   هيئة   أو   الدولة  في  قضا ية  هيئة  اعلى  كانت  سواء  ،واحدة  قضا ية

  شأنب   القضا ية  الحلول  وحدة  إلى  تؤدي   انها  الميزة  هذه  شأن  ومن   ، مت صصة

  معين  قانون  دستورية  في  بالنظر   المكلفة  المحكمة   ألن  ذلك   ،القوانين  دستورية

  ذلك   دستورية مسالة  اثارة يمكن ال  الحالتين  كلتا  وفي  ،ايجابا أو سلبا حكمها  تصدر

 .الكافة تجاه يسري  لكونه   مطلقة  بحجية يتمت   قرارها ألن  ثانية   مرة القانون

  ذلك  فان  ، مت صصة  قضا ية   هيئة   إلى  لمباشرة  الدعوى   بطري   الرقابة  انيطت   اذا .2

  مهمة   تمارس  لكونها  المحكمة   هذه  تشكي   في  السياسية  االعتبارات  بمراعاة  يسمح

  القانونية  االعتبارات   بين   التوفي   عملية   يجع    مما  ، الواضحة  السياسية  اثارها  لها

 . سهلة مهمة والسياسية
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 -:العيوب  . ب

  المجال  في   اقحامه  إلى  وتؤدي  ،القضاء  مهمة  حدود  على   خروجا  تمث   انها .1

  بين  الفص   بمبدا  مساسا  يعتبر  مما   ،التشريعية   السلطة  لعم    واهداره  شريعي الت 

 . السلطات

  يعطيها  ، دستوري  غير  بانه  اقتنعت  اذا  ،القانون  الغاء  سلطة  المحكمة  اعطاء  ان .2

  السلطة   تجاه  وخصوصا  ، االخرى  الدولة  سلطات  تجاه  كبيرا  ونفوذا  قويا  مركزا 

 . التشريعية 

************************** ************************* 

   ( االمتناع  )رقابة الدستورية بعدم الدفع بطريق  القضائية الرقابة

  الت لص   هدفها  دفاعية   وسيلة   الدستورية   بعدم   الدف   بطري    القضا ية   الرقابة  تعتبر *

 . به  المساس دون معين  قانون تطبي   من

 سواء   القضاء  امام  مرفوعه  قضية  وجود  الدف   بطري   الرقابة  اسلوب  في  يفترض   *

  المتعلقة   أو   ادارية  أو   جنا ية   أو   تجارية  أو   مدنية  طبيعة   ذات  القضية  هذه  كانت

  الدعوى  اطراف  احد  يثير   القضية  هذه  في   النظر  اثناء  وفي  ،الش صية   باالحوال

  غير  قانون  هو  عليه  تطبيقه  المراد  قانونال  بان  للدفاع  كوسيلة  ،عليه  المدعي  أو   المتهم

 الحالة   هذه  في   ، القانون  بدستورية   النظر   في   المحكمة   اختصا   ويعتبر   .دستوري 

  يكون   الدستورية   فحص  ان  اي  ،امامها  المنظورة  يةاألصل  الدعوى   عن  متفرعا

  الدستورية  بعدم   الدف   في  مصلحة  له  الذي  ال صم  ان  والملحظ  ،عارض  بطري 

  حكم  فيها  صدر  قد   يكون  إال   بشرط   الدعوى  بها   تمر   التي   المراح    خلل  ذلك  يستطي  

 . البتات درجة اكتسب

 ؟ االمتناع برقابة الدستورية  بعدم  الدفع بطريق الرقابة تسمى  س:
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  ،وتتفحصه  ال صوم   احد  قب    من   المثار  الدف   في  تنظر  عندما  المحكمة   ألن  وذلك  :ج

  صالح   فيه  بما  القضية  في  وفصلت  القانون  تطبي   عن  امتنعت  بصحته  اقتنعت  فاذا

  القانون  الغاء  ح   الرقابة  من  النوع  هذا  في  المحكمة  والتمتلك  ، عليه  المدعي  أو   المتهم

  السبب   ولهذا  ، التشريعية  السلطة  قب   من  عادة  يتم   القانون  تعدي    أو  الغاء  ألن  ذلك

  القانون   تطبي    عن   االمتناع   اليتعدى   المحكمة   دور   ان  وبما  .االمتناع   برقابة  تسمى 

  النوع   هذا  ممارسة  ودرجاتها  انواعها  اختلف  على  المحاكم  فتستطي   ،الدستوري   غير

 . الرقابة من

  يقتصر   اثره  ألن  نسبية   بحجية  يتمت    القانون  تطبي    عن   باالمتناع  المحكمة   قرار*

  عدم  اقرت  الذي  القانون   التلغي   المحكمة   ألن   ذلك   ،فقط  الدعوى  رافاط  على

  هنا  المحكمة  وقرار  .امامها  المعروضة  القضية  في  تطبيقه  بعدم   تكتفي  ب   دستوريته

  المحكمة   نفس  النظرية   الناحية  من  مايمن   هناك  وليس   ،االخرى  للمحاكم  ملزم  غير

  بعدم   ال صوم   يدف   مل  اذا  ، مشابهه  اخرى   قضية   في   القانون  نفس   تطبي    من

   .دستوريته 

  والن   ،يبقى   القانون  ألن  االلغاء  رقابة  عن  وم تلفة  متميزة  تبقى  االمتناع  رقابة  *

  تتطور  ان المتصور  من  انه إال  منها الصادرة باالحكام مقيدة كانت   وان  العليا المحكمة 

  ذلك  يستانف  وعندها  الساب   قضا ها  عن  العدول   على  يحملها  نحو   على  الظروف

 . نفاذه لقانونا

   الدستورية بعدم  الدفع بطريق  القضائية  الرقابة تطبيق

  دستورية   على  الرقابة  تطبي   في  االم   الدولة  االمريكية  المتحدة  الواليات  تعتبر 

  النوع  هذا  اقامة   في  عوامل   عدة  ساعدت  وقد , الدستورية  بعدم الدف  بطري    القوانين

 : هي  العوامل وهذه ، امريكا في الرقابة من

  .تاريخية  عوامل  إلى  تعود  والتي  االمريكي  الدستور  بها  تميز  التي  الجمود  صفة .1

  حددت   انكليزية   مستعمرات  استقللها  قب   ،االمريكية   المتحدة  الواليات  فكانت
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  على  وكان  االنكليزية   الدستورية  الوثا     بموجب  التشريعية  هيئاتها   اختصاصات

  تلك  في  لها  المرسومة   الحدود  عن  التشريعي   نشاطها  في  ت رج  إال   الهيئات  هذه

  في   الطعن   لندن   في   ال ا    الملك  مجلس   امكان  في   كان  ذلك  خلف   وفي  الوثا   

  اثرها  التاري ية  ال لفية  لهذه  فكان  ،المملكة   قوانين  ماخالفت  اذا  والغاؤها  القوانين

 اتصف   الذي  االتحادي  الدستور  وض    عندما  االمريكية  السياسية  العقلية  تكوين  في

  االتحاديه  القوانين   تكون   ان  الزما  فبات  . البلد  في   االعلى  القانون   واعتبر  بالجمود

 العادي   القانون   اخضاع  وجوب   اي  ,   له  الموافقه  للواليات  المحلية   والقوانين 

 . الدستور  احترام تكف   رقابة وجود  م   للدستور

  على   الرقابة  قيام  في  اثره  حادياالت  الدولة  لشك   كان  لقد  االتحادي  الدولة  شكل  .2

  مبدا  هو   االتحادي  النظام   عليها  يقوم  التي  المبادئ  من   ألن  ذلك   ،القوانين   دستورية

  ،االتحاد  في   عضاءاأل  والدويلت   االتحادية  الدولة  بين  االختصاصات  توزي 

 . االختصاصات  توزي   يتم  بموجبها  التي  الطريقة  عادة  االتحادي   الدستور  ويبين

 بممارسة  االتحادي القضاء ويقوم   ،الرقابة من   نوع اقامة يتطلب لتوزي  ا هذا ولكن 

  االتحاد  دولة  بين  تثور  التي   المنازعات   في   كالفص   الرقابة  من   النوع   هذا

   .تفسيرها وكيفية  الدستور نصو   حول عضاءاأل والدويلت 

  مل  االمريكي  الدستور   ان  الملحظ   العليا  االتحادية  المحكمة  بذلتها  التي  جهود .3

  الدور  إلى  تبينه   في   يعود   الفض   ولكن   اليه   يلمح   لم  ب    الرقابة  مبدا   على  ينص

 القاضي   المحكمة  ر يس  لعب  وقد  .العليا  االتحادية  المحكمة  به  قامت  الذي  البارز

 العليا   المحكمة  احكام  تواترت  ذلك  وبعد  .ال صو   هذا  في  مهما  دورا  مارشال

  في  المحاكم  بقية  حذوها  وحذت   بذلك  مهااما  الدف   عند   القوانين  دستورية   النظر  في

  احد  يبديه  الذي  بالدف   معينة  محكمة   اقتنعت  فاذا  االمريكية  المتحدة  الواليات

  فانها   ،عليه   تطبيقه  يراد  معين  قانون   دستورية  بعدم  معينة  قضية  في  ،ال صوم

  وهذه   .بذلك   قرارها  وتصدر   ،امامها  المعروضة   القضية  في   تطبيقه   عن   تمتن  

  التي   الدف   بطري    القوانين   دستورية   على   للرقابة  االولى   الصورة   تمث   الطريقة
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  االمريكية   المحاكم   جمي   في   متبعة   التزال   وهي   مارشال  القاضي  دعا مها  ارسة

 .ودرجاتها  انواعها اختلف على

  دستورية  على  للرقابة  ممارسته   في  الحد  هذا  عند   يتوقف  لم  االمريكي   القضاء*

  مظاهر  وبرزت  ،الرقابة  هذه  في  التوس   شأنها  من  اخرى   وسا     خل    ب    ، القوانين

  صور  وابتداع  ،ناحية  من  الدستورية  للنصو   الواس  التفسير طري    عن التوس  هذا

   .اخرى ناحية من للرقابة

 

  بها   اخذت  والتي  الدستورية  للنصوص  واسعال  التفسير  طريق  عن  الرقابة   وسائل

   االمريكية المتحدة الواليات 

  الصحيحة  القانونية االجراءات شرط  انتهاك عدم .1

  للدستور  ال امس  التعدي   في  إال  الصحيحة  القانونية  االجراءات  شرط  يظهر  لم

  اي   حرمان  جواز  عدم  ومضمونه   ،للدستور  عشر   الراب   التعدي    في  وتأكد  ، االمريكي 

  وهذا   . الصحيحة  القانونية   االجراءات  اتباع   دون   امواله  أو  حريته  أو  حياته   من   ش ص 

  مما   واس   بشك    االمريكية  المحاكم  قب   من  فسر  قد  ،االنكليزية   الجذور  ذو   الشرط

  صحة   ان.والقضا ية  التنفيذية  السلطتين   على  وكذلك  التشريعية  السلطة  على   قيدا  يجعله

  بالمحافظة  القانون  تكف    التي  الحقوق  لحماية   ضمان  خير   هو  القانونية   الجراءاتا

 . عليها

  المعقولية  قواعد مراعاة .2

  وصورة   التشريعية  السلطة  نشاط   رقابة  في   الح    االمريكي   القضاء   القاعدة  هذه  تمنح 

  بين   عادلة  علقة   هناك  تكون   ان  يجب  ،ومل مة   شرعيه  تكون  لكي  القوانين  ان  ذلك

  هؤالء  على  تعود  التي  المناف   وبين  الجماعة  لصالح  األفراد  يقدمها  التي  التضحيات

  المعقولية   معيار  من   تست لص   العلقة  وهذه  ، القوانين   تلك   تطبي    خلل  من   األفراد

  ، يتهادستور   في  المطعون   القانونية   القواعد  تفسير   في  واسعة  سلطة  القضاة  يمنح   الذي
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  غير  فهو   خالفها  اذا  اما  دستوري   فهو   القاعدة  هذه  راعى  قد  القانون  ان  القضاة  قدر  فاذا

   .دستوري 

  الفردية  الحريات  بحماية  الخاصة الشروط احترام .3

  طري   عن  وذلك  القوانين   دستورية  لمراقبة   اخرى   بوسيلة   االمريكية   المحاكم  تتمت  

  المتعلقة   ال اصة  للشروط  الم الفة  نالقواني   دستورية  بعدم  األفراد  لدفوع   قبولها

  العقود   بشرط  المسمى   الشرط   ذلك  ومن  . الدستور  في  الواردة  الفردية  الحريات   بحماية 

 . العقود  قوة  اضعاف هشأن  من قانون اصدار من  الواليات يمن   الذي

   المساواة .4

  في   والية  اي  ان  يعني  والذي  للدستور  عشر  الراب   التعدي   تضمنه  الشرط  وهذا

  قضا ه   من  يطلب  ان  في  تمييز  دون  مواطن  اي  ح   ترفض  ان  تستطي   ال  االتحاد

  دورا  لعبت   قد  العليا   المحكمة  ان  نجد   الشرط  لهذا   وتطبيقا  . متساوية  قانونية  حماية 

 . العنصري التمييز  مقاومة   في مهما

 

   االمريكي القضاء بها اخذ التي  القوانين دستورية على الرقابة صور

   القضائي االمر بطريق  القضائية الرقابة .1

  كي  القضاء  امام   معروضة   قضية  الواق   في  توجد  ال   الرقابة  من  النوع   هذا  في  *

  ان  ب    ،عليه  تطبيقه  المراد  القانون  دستورية   بعدم   الدف   ال صوم  احد   احد  يستطي 

  اتمهيد  وذلك  المواطنين  احد  حيال   معينة   تنفيذية  هيئة   قب   من  ات ذ  اجراء  هنالك

  االجراء  هذا  بان  يعتقد  المواطن  هذا  ولكن  .القانون  لذلك  تنفيذا  أو   معين  قانون  لتطبي 

 طالبا   القضاء  إلى  االلتجاء  يستطي   ولهذا   ،دستوري   غير   قانون  تطبي   إلى  سيؤدي 

  بايقاف  فيه  تامرها   االجراء  ذلك  بات اذ  قامت   التي  الجهة  إلى  قضا ي  امر   اصدار  منه

 . القانون تنفيذ  عن واالمتناع االجراءات تلك
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  المكلف  الموظف  إلى  قضا يا  امرا  تصدر  فانها  المواطن   بطلب  المحكمة  اقتنعت  اذا  *

  للمر   باالنصياع  ملزما  الموظف  هذا   ويكون  ،تنفيذه   عن  بالتوقف   القانون  بتنفيذ 

  المحكمة   احتقار  تسمى  خاصة  لجريمة  مرتكبا  يعتبر  واال  ،اليه  درالصا  القضا ي

 . الغرامة أو بالسجن عليها المعاقب

  تنفيذ  تجنب  هدفها  هجومية  وسيلة  القضا ي  االمر  بطري   القضا ية  الرقابة  تعتبر  *

  المتحدة  الواليات  في  هذا  الرقابة  اسلوب   شاع   ولقد  . للدستور  الم الف  القانون

  ادى  وقد  .القضا ية  االوامر   اصدار  إلى   االتحادية  المحاكم   تندت اس  وقد   ، االمريكية

  منذ   است دامه  كثر  ان  بعد  القوانين  من   كبير  عدد  تعطي   إلى  القضا ي  االمر  اسلوب

  عام   قانون  اصدار  إلى  االمريكي  بالكونغرس   حدا  مما  ،عشر  التاس   القرن  اواخر

  بشك   ، القضا ي  راالم   استعمال   تكف   التي   الضرورية   الضمانات  يتضمن  1910

 .استعماله اساءة إلى اليؤدي

   التقريري الحكم  أو القضائي  االعالن  بطريق القضائية  الرقابة -2

  في  القوانين   دستورية   على  الرقابة  مجال   في   التقريري   الحكم  اسلوب   يست دم  لم*

  وجود   عدم  يعني  التقريري   فالحكم  ،1918  عام  منذ  إال   االمريكية  المتحدة  الواليات

  ام  بيد  ،المواطنين  احد  حيال  ات ذ  معين  اجراء  واليوجد  ،القضاء  امام  معروضة  قضية

  إلى  اللجوء  حقه  فمن  ،للدستور  م الف  تطبيقه   المراد  القانون  بان  يعتقد   المواطن  هذا

   .ستوري د  غير   ام دستوريا القانون كان  اذا فيما يقرر  حكم اصدار منها  طالبا المحكمة 

  ، القانون  في  رايها  تبين  القضا ي  االعلن  طري   عن  تقريريا  حكما  المحكمة  تصدر  *

 اي   إلى  القانون  تطبي   يريد  ومن  المدعي  يعرف  ان  يستطي   االعلن   هذا  صدور  وبعد

 الم الفة   واجزا ه  للدستور  الموافقة  القانون   اجزاء  معرفة  اي  ،تطبيقه  يستطي   مدى

 . للدستور

  حيث  من   معين  قانون   لمضمون   توضيحية   طريقة   هو  اذن  القضائي   فاالعالن  )  *

  طرق  من  الطريقة  وهذه  القضاء  امام  مباشرة  دعوى  اقامة  طري   عن  تتم  ،دستوريته 
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  المتحدة  الواليات  في  الرقابة  طرق  احدث  تعتبر  القوانين   دستورية  على  الرقابة

 . (  االمريكية

   ورية الدست بعدم الدفع بطريق الرقابة تقدير

   المميزات 

  وليست   دفاعية  وسيلة  بكونها  الدستورية  بعدم  الدف   بطري   القضا ية  الرقابة  تمتاز .1

  القضية  على  الدستوري  غير  القانون  تطبي    من  الت لص  هدفها  ، هجومية 

 . مصيره  في البت  دون المحكمة  امام المعروضة

  بحجية   الدستوري  غير   القانون  تطبي   عن  باالمتناع   القاضي  المحكمة   قرار  يتمت   .2

  لبقية  ملزم  وغير  ،قبلها  من  المنظورة  القضية  اطراف  اليتعدى   اثره  ألن  نسبية

 . اصدرته  التي المحكمة  لنفس  والحتى   ،المحاكم

  القاضي   ألن  ،السلطات  بين  الفص   ومبدا  الدف   بطري   الرقابة  تتعارض  ال .3

  النه  ،عيةالتشري  العملية  في  واليشارك  التشريعية  السلطة  عم   في   بها  اليتدخ 

 . القضا ية وظيفته   طبيعة عن  الي رج  الدستوري القانون تطبي  عن  يمتن  حين 

 

   االنتقادات

  في   النظر  ح   وانواعها  درجاتها  اختلف  على  العادية  المحاكم  اعطاء  ان .1

  المحاكم  قرارات   في  تناقض   إلى  سيؤدي   الدف   طري    عن   القوانين   دستورية

  فتمتن   معين  قانون  دستورية  بعدم  المحاكم  ىاحد  تقتن   فقد  ، اتجاهاتها  في  وتباين

  . للدستور  مواف   انه  اساس  على  االخرى  المحاكم   تطبقه   حين  في   ،تطبيقه   عن

 . الرقابة بحجة  الدستور تفسير  في المبالغة حد إلى توس   االمريكي فالقضاء

 الدف   بطري   الدستورية   الرقابة  است دامها  هو  العليا  المحكمة  على   يؤاخذ  مما .2

  . صرفا رقابيا اجراء كونه  من أكثر طبقي  كسلح
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 ************************************************* 

 

   القضائية الرقابة طريقتي بين الجمع

  القضا ية والرقابة  ناحية   من المباشرة الدعوى بطري    القضا ية الرقابة لعيوب  تلفيا*

 الجم   إلى  الدساتير  بعض  اتجهت  فقد  .اخرى  ناحية  من  الدستورية  بعدم  الدف   بطري 

  القوانين   دستورية  في  الطعن   الدساتير  هذه  اجازت  اذ  ، القضا ية  الرقابة  نوعي   بين 

  بعدم   ال صوم  احد  فيدف   ،القضاء  امام  مرفوعة  معينة  قضية  في  النظر   بمناسبة

  .القضية  تلك على  تطبيقه  المراد القانون دستورية

  وانما  معين  قانون   دستورية   في  الطعن  ح    في  المحكمة   التنظر   الحالة  هذه  *في

  العليا  المحكمة   إلى   الدستورية  بعدم   الطعن  وتحي    الدعوى   في  النظر   من   فقط  تتوقف

 للقرار   دساتيرال  عادة  الدساتير  وتعطي  .القانون  دستورية  في  بالفص    وحدها  الم تصة

   الغاء  قوة  دستوريته  في   المشكوك  القانون  دستورية   بعدم  العليا  المحكمة   من  الصادر

  التي  الدساتير  تنص  لهذا  .الكافة  تجاه  مطلقة  حجية  هذا  لقرارها  ويكون   القانون  ذلك

  التي  الطريقة  بنفس  القرارات  هذه  مث   نشر  ضرورة  على  الرقابي  االسلوب  بهذا  تأخذ

 . العادية ريعاتالتش بها  تنشر

   العراق في القوانين دستورية على الرقابة

  المحكمخة  اختصخاصخات  2005  لسنة  الدا م  الدستور  من  (93)  المادة  حددت

  واألنظمخة   القخخوانخخيخخخن  دستخخوريخخة  علخى  بالرقخابخة  تتمث    والتخي  العليخا   االتحخاديخة

  و   العراق   في  2005  لسنة  30  رقم  العليا   االتحادية  المحكمة  قانون   بين  اذا  ،النخخافخخخذة

  دستورية  على  القضا ية  للرقابة  طريقتين  العليا  االتحادية  للمحكمة   الداخلي  النظام

 :هما القوانين

  اإللغاء   ودعوى   االمتناع  رقابة  بين   المزج  طريق  عن  القضائية  الرقابة  األولى  .1

  نفسها  تلقاء  من   بطلب  المحاكم   خلل  من   أما  القوانين   الدستورية  في   الطعن   ويتم 
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  في  ال صوم  احد   يدف   ان  أو  ،المتقاضين  من   دف    ودون  الدعوى   في   نظرها   أثناء

   دستوري. غير تطبيقه  المراد القانون  النص  بخان  المحاكم احد  تنظرها الدعوى

  من  تبين  ما وهو  المباشرة  الدعوى  بطريقة  القضائية   الرقابة  هي  الثانية   الطريقة  .2

  بين   تنشا  قد  التي   المنازعات  في  وذلك  العليا  االتحادية  للمحكمة   الداخلي  النظام

 . رسمية غير  وجهه   أو  رسمية  جهه  كانت سواء اخرى وجهه   رسمية جهه 

 *************************************************** 

 

 

   القوانين دستورية على  الرقابة تنظيم عن  الدستور سكوت   اسباب

 المطلقة  بالسلطة الدستوري  المشرع اليمان وذلك  متعمدا السكوت  يكون قد .1

 .الجماعة ارادة عن المعبر باعتبارها المنت بة  التشريعية للمجالس

 .للرقابة معين  اسلوب على  االتفاق في الدستور واضعوا فش  .2

  ،الساب   الدستور ظ    في نص دون الرقابة ح  لنفسه قرر دق القضاء يكون قد .3

 . القا م باالسلوب  مكتفيا للرقابة جديد اسلوب تنظيم   دون الجديد الدستور فيصدر

                    

 ****************************************** 

 القوانين  دستورية  على الرقابة تنظيم عن الدستور سكوت

  امام الدستورية  عدم مسالة اثارة من  اليمن  الرقابة تنظيم تنظيم   عن  سكوت ان

  احد  قب  من  الدستورية  بعدم  الدف  طري   عن وذلك  عليه معروضة قضية في القضاء

 .القضية اطراف
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  يستطيع  هل  الدفع بصحة القاضي  امتنع واذا ؟ الدفع هذا قبول القاضي يستطيع هل

 ؟ الدستوري  غير القانون تطبيق عن االمتناع

 : هما اتجاهين إلى وانقسم  التساؤالت  هذه عن  االجابه في الفقه اختلف الواق  في

  االول االتجاه

  سكت   اذا  القوانين  دستورية   على  الرقابة  ح    للقضاء  ليس   انه  إلى   االتجاه  هذا   يذهب

  الفقهاء  بعض   اوردها  التي  الحجج  إلى  االتجاه  هذا  ويستند  ،تنظيمها  عن  الدستور

 : وهي  االوربييم

  وعلى   عليها  الحكم  وليس  القانونية  القواعد  القواعد  تطبي   هي  القضاء  وظيفة  ان .1

 . القوانين ستوريةد تقرير في  الح  للقضاء فليس االساس هذا

  التعقيب  للقاضي  يح   فل  ،للجماعة  العامة  االرادة  عن  تعبير  إال  ماهو   القانون .2

  ذلك ي وله خا   نص وجود   دون االرادة هذه على

  اليمتلك  ولكنه  بتفسيرها  القاضي  يلزم   العادية   القانونية  للقواعد  السليم  تطبي    ان .3

  م   القانونية  القواعد  ةمطابق  مدى  في  والبحث  الدستورية  القواعد  تفسير  ح 

   .  التشريعية السلطة اعمال على رقيبا ليس  النه ، الدستورية القواعد

  في  التحكم   مكانة   اعطا ه   إلى  يؤدي  القوانين   دستورية   في  النظر   ح    القضاء  منح  .4

 .الدولة سلطات على تسمو سياسية سلطة القضاء من  ويجع   القانون مصير

  ، دستوريته  بحث  عن  بمنأى  يجعله  للدولة  ىاالعل  الر يس  قب   من  القانون  اصدار .5

  حيث  ومن  الشك  حيث  من  القانون ذلك دستورية شهادة بمثابة يعتبر  االصدار ألن

  من  القانون   ذلك  دستورية   لبحث   يتعرض   ان  للقضاء  اليجوز  ولهذا   ، الموضوع 

   .جديد 

   الثاني االتجاه
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  عدم   حالة  في  القوانين   دستورية   في  النظر   ح    القضاء  اعطاء  إلى  االتجاه  هذا   يذهب

  اقتن    اذا  القانون  تطبي    عن   االمتناع   في   الح    وله  ،الدستور   قب   من   الرقابة  تنظيم 

  ومن  ،نظرهم  وجهة  لتبرير  كثيره  حججا   االتجاه  هذا  انصار  يورد  .دستوريته   بعدم

 : هي الحجج هذه

  الدستور   سكوت  حالة  في  ،القوانين   يةدستور  نظر  في  الح   القضاء  اعطاء  عدم  ان .1

  للتعقيب  وسيلة   اي   وجود  عدم   وهي  خطيرة  نتيجة   إلى  يؤدي   الرقابة  تنظيم   عن

  قوانين   تطبي   ذلك  عن   وينتج   الدستور   خالفت  ما  اذا  التشريعية   السلطة  اعمال   على

 . دستورية غير

  ،وظيفته   صميم  في يدخ    بعم  يقوم  فانه القوانين  دستورية في  القاضي يبت  عندما .2

  القانون  عن   يبحث   ان  عليه  فيجب  الدرجة  م تلفة  قواعد  امامه  تتعارض   فعندما

  )نص   االعلى   النص  اعمال  عليه  يجب  اي  ، غيره  ليسبعد   التطبي    الواجب

 . العادي( القانون  )نص  االدنى  النص واهمال  الدستور(

 العامة   باالرادة  ماسا  ،القوانين   دستورية   في  يبت   عندما  القضاء  عم   اليعتبر .3

  ان   يجب  المجالس  هذه   ألن  .التمثيلية  المجالس  قب   من  عنها  المعبر  للجماعة

  ان  فهي  . الدستور  في   لها  المرسومة   الموضوعية   حدود   ضمن  وظيفتها  تمارس 

  قانون  وتطبي   الم الفة  في   بمجاراتها  القضاء  الزام  حقها   من   ليس  الدستور   خالفت

 . للدستور  م الف

 الدولة   تصرفات  مشروعية  مبدا  إلى   يستند  القوانين  دستورية  بحث  في  القضاء  ح  .4

  للقانون  ت ض   التي   القانونية   الدولة  بين   التفرقة  معيار   هو   وهذا  ، هيئاتها  ب تلف

 .تصرفاتها في بالقانون  التتقيد التي البوليسية الدولة وبين

 *************************************************** 
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   الدساتير نشأة اساليب 

  العدم  من  الينشا  الدستور  ألن  اقامتها  في   المتبعة  الطرق  الدساتير  نشاة  باساليب  يراد

  الدساتير  على  فقط  ينصب   الدساتير  نشاة  على   والكلم   ، لوضعه  طرق   عدة   هنالك  ب  

  دون  العرف  طري    عن  وتتعدل   وتتطور  تنشا  العرفية  الدساتير   ألن  ذلك  ،المكتوبة 

  لوض   واحدة  معينة  طريقة   على   اتفاق  واليوجد  هذا  . الدستوري  المشرع  من  تدخ 

  درجة  حسب  الخرى   دولة  من  ت تلف  المتبعة   والطرق   العالم  دول  جمي    في  الدساتير

   .الدول لتلك السياسية المجتمعات  وصلتها  التي السياسي  والوعي النضج

  إلى   وضعها  في  الشعب   مساهمة  مدى   حيث  من  الدساتير  نشاة  اساليب   وتقسم

 : هما ،اسلوبين 

 . الدساتير  نشاة في الديمقراطي غير االسلوب .1

 . الدساتير نشاة في الديمقراطي االسلوب .2

 : وهي الدساتير لنشاة اخرى طريقة وهنالك

 . دولي  اتفاق أو معاهدة نتيجة الدستور نشاة -

 ***************************************************

 ** 

  الدساتير نشاة في الديمقراطي غير االسلوب :اوال

   المنحة .أ

  أو  اميرا  أو   كان  ملكا  الحاكم  ينفرد  الدساتير  نشاة  في  الطريقة   هذه  *بموجب

  ، دستورية  وثيقة   شك   على  للشعب  المطلقة  سلطاته  بعض  عن   بالتنازل  امبراطورا

  الحالة   هذه  في   الدستور  بان  االعتقاد  ساد  لقد  .ممنوح   دستور  بمثابة  الوثيقة  وتعتبر
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 إلى  يشير  الواق   لكن  .هبه  أو   منحة  سبي   على  المنفردة  الحاكم  ارادة  عن  صادرا  يعتبر

  ب   عفويا  صدورا   يكن   لم  الطريقة  هذه  بموجب   صدرت   التي  الدساتير  ألن  ذلك  غير

  لذلك  ونتيجة  ،للشعوب  السياسي  واالدراك  الوعي  تنامي  بسبب  طوي   محاض  بعد  جاء

  بعض  يقدوا  ان   واضطرتهم  المستبدين   حكامها  على   ضغوطا  الشعوب   تلك   مارست

  االنهيار  من  سلطاتهم  على   الحفاظ   اج   من   وذلك  دستورية   وثيقة  شك    على  سلطاتهم

 .اخرى ناحية  من  الشعبية النقمة اج  ومن ناحية   من

  استرداد   الحاكم  امكانية  عدم  أو  امكانية  حول  الفقهاء  بين  شكلي  جدل   ثار  وقد  *هذا

 ووفقا   تلك   أو   هذه  النظر   وجهة  لتبرير   الم تلفة  الحجج   وطرحوا   الممنوح  الدستور

  وذلك  الدستورية  الوثيقة  يسحب  ان  بمفرده   الحاكم  اليستطي   ،الغالب  الفقهي  للتجاه

  وكان   ، الحقيقي  ةالسلط  صاحب  هو  األصل  في  الشعب   ألن  بها  الشعب  حق   لتعلق 

  من  جزء  الحاكم  اراد  فاذا  ،للسلطة   غاصبين  بمثابة  المطلق  الحكم  فترة  في  الحاكم

  يعتبر   ذلك   ألن   ،مارده  سحب   له   فاليجوز  دستورية   وثيقة   شكل  على  السلطة   هذه

 . للغصب تجديدا

  التعاقد-ب

  ذلك  ، المنحة  طريقة   على  قياسا  متطورة  مرحلة  الدساتير  نشاة  في   الطريقة  هذه  *تمث 

  ارادتين  وليد  الحالة  هذه  في   الدستور  يعتبر  ب   الدستور  وض   في  الينفرد   الحاكم  ألن

  هذه   وتعتبر   ،اخرى   جهه   من   ممثليه  طري    عن  الشعب  وارادة  جهة  من   الحاكم  ارادة

  في   الديمقراطي  لوباالس  إلى  الديمقراطي  غير  االسلوب  من  انتقال  مرحلة  الطريقة

  التوازن  مرحلة  هي   خاصة  تاري ية  مرحلة  في  االسلوب  هذا  وظهر   . الدساتير  اقامة

  تعاظمت   التي  الشعوب  وقوة  تضمح   لم  ولكنها  ضعفت  التي  الملك  قوة  هما  قوتين  بين

 . تماما تسيطر  لم ولكنها

  تعدي    يا  فان  والشعب  الحاكم  باشتراك  يوض   الطريقة  لهذه  وفقا    الدستور   كان  *واذا

  التعدي   اجراءات  لنفس  ووفقا  ايضا  والشعب  الحاكم  فيه  يشترك  ان  يجب  عليه  يطرا

  تعديل   اليستطيع  الحاكم  ان   ذلك  على   ويترتب   . الدستور  في   عليها  المنصو  
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  هذا  وظهور   . كذلك  عنه  الرجوع  اليستطيع  اولى  باب  ومن  المنفردة  بارادته  الدستور

  ضد   الشعوب  بها  قامت  التي  االنتفاضاتو   للثورات  نتيجة  كان  تاري يا  االسلوب

   . المستبدين حكامها

   الدساتير نشاة في الديمقراطي االسلوب :ثانيا 

    التأسيسية الجمعية  طريقة .أ

  حيث   التمثيلية   للديمقراطية  تطبيقا   الدساتير   نشاة  في  التأسيسية   الجمعية   طريقة   *تعتبر 

  وضعه  من  االنتهاء  وبعد  ،الدستور  وض   هدفها  يكون   تأسيسية  جمعية   الشعب  ينت ب

   .الشعب ام الحاكم كان  سواء احد موافقة  على واليتوقف   المفعول ونافذ صادرا يعتبر 

  انت اب   إلى  ويصار  ،الدستور  وض   من  االنتهاء  بعد  التأسيسية  الجمعية  دور  *ينتهي

  الجمعيه   تتحول  وقد  الدستور  رسمها  التي  حدود  في  التشري   مهمة   يتولى  جديد  مجلس

  الحاله   هذه  وفي  ،الدستور  وض   في  عملها  انجاز  بعد  تشريعي  مجلس  إلى  التأسيسية

 . الدستورية  بالقواعد  محكوما يكون  نشاطه ان اي مؤسسة سلطة المجلس  يمارس 

  نهاية  إلى  تاري ها   في  تعود  قديمة  فكرة  هي  الواق   في  التأسيسية  ةالجمعي   فكرة  *ان

  امريكا   إلى  المهاجرين   تراود  كانت   عندما   ، عشر  السادس  القرن   من   االول   النصف

 انشا ها  إلى  طريقهم  في  كانوا  التي  للمستعمرات   السياسي  النظام  تصور  بصدد  وهم

 . الجديد العالم في

  الدستوري االستفتاء طريقة . ب

  من  وهي   المباشرة  شبه  الديمقراطية  لفكرة  تطبيقا  الدستوري  االستفتاء  طريقة   تعتبر 

  دستوره  وض   في  بها  يساهم  الشعب  ألن  ،الدساتير  اقامة  في  الديمقراطية   الطرق  أكثر

  مكانتهم   قدراتهم   ورف   المواطنين  قدرات  تنمية   االستفتاء  شأن  ومن   . مباشر  بشك  

  نظامهم  تحديد في  به  يقومون الذي الدور وخطورة  بأهمية يشعرهم ذلك  ألن ،السياسية

  االستفتاء  طريقة  ان   نجد  االسباب  ولهذه  الدستورية  مؤسساتهم  وبناء  السياسي
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  كثير  في  واس   نطاق  وعلى  الحاضر  الوقت  في  متبعة  الدساتير  وض   في  الدستوري

 .التأسيسية  الجمعية طريقة   على وتفض   الدول  من

  تض   التي  الجهة   هي  من  يهم  وال  الدستور  مشروع  وض   يتم  الطريقة  هذه  *بموجب

  يتم   الم تصين  من  لجنة  قب   من  أو   منت ب   مجلس  قب   من  يوض   فقد  ،المشروع  هذا

  يطرح  ذلك  وبعد  ،واحد   ش ص  قب   من   حتى   أو  الحكومة  قب   من   أو  اعضا ها  تعيين 

  دستور   صيغة  يأخذ  الشعبية  الموافقة  نال  فاذا  الشعبي  االستفتاء  على  القانون  مشروع

 . اخر اجراء اي دون للنفاذ طريقه ويأخذ   صادرا ويعتبر

  لكي  الدستوري  االستفتاء  في  توافرها  من  البد  التي  الموضوعية  الشروط  ماهي  س:

 ؟ الشعبية االرادة عن  معبر خير النتيجة تكون

  الضغوط  عن  بعيدا  ديمقراطي  جو   في  الدستوري  االستفتاء  يجري  ان  يجب .1

  نظرهم  وجهة  عن  التعبير  المواطنون  يستطي   لكي   ،نوعها  كان  ي  أ  والتأثيرات

 . تامة بحرية   الدستور بمشروع 

  واالدراك   الوعي  من   مقبولة  درجة  إلى  وص    قد  المستفتي  الشعب  يكون    أن  يجب  .2

 السياسيين.

  وايكون   أن ب   الشعب  ألفراد  تسمح  كافية  ومناقشات  توعية   االستفتاء   يسب   ان  يجب  .3

  ما  حول  ،عليه  المستفتي  المشروع  وجوهر  بحقيقة  كاملة  ومعرفة  بينة  على

  بين  المفاضلة  يستطيعوا   لكي  ،وقيم  واتجاهات  واحكام  وافكار  مبادئ  من   يتضمنه 

 . االستفتاء عملية في واخر  اتجاه

   االستفتاء من اخرى انواع

  قانون  مشروع  أو   قانون  حول   الشعب   استفتاء  به  ويراد  :التشريعي  االستفتاء .1

 السلطات   بتنظيم  متعل   قانون  اي  )  تنظيميا  قانونا  ام  عاديا  قانون  كان  سواء  ،معين

 . ( العامة
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  في   رايه  ابداء  الشعب  من   يطلب  ان  به   ويقصد   :شخصي  أو  السياسي  االستفتاء .2

  جرى  الذي  االستفتاء   امثلته  ومن   .انتهاجها  هذا   السياسة  رج    ينوي   التي  السياسة

  الج   السلطات  من  بونابرت  ابليونن   بتفويض  ال ا   1851  عام  فرنسا  في

  .1852 عام  الدستور وض 

  يجب  اي  شعبيه  استفتاءات  بانها  الواقع  في  تتفق   االستفتاء  من   الثالثة  االنواع  *هذه

  من   كل  فموضوع  ،موضوعها   حيث  من   تختلف  انها  بيد  الشعب  إلى  فيها  الرجوع

  اذا  دستوريا  كان  سواء  نص  على  التصويت   هو  والتشريعي  الدستوري  االستفتاء 

  االستفتاء   اما  .تشريعيا  االستفتاء  كان   اذا  قانونيا  أو  ،دستوري  االستفتاء  كان

  الثقة  منح  أو   اسم  على  التصويت  في   موضوعه  فينحصر  الشخصي  أو   السياسي

  بين  التمييز  كثيرة  احيان  في  يصعب  قد  يةالعمل  الناحية  من  ولكن   . سياسية  لشخصية

 اخرى   ناحية  من  السياسي  واالستفتاء  ناحية  من  والتشريعي  الدستوري  االستفتاء

 فكرة   يجسد  القانون  أو   الدستور  مشروع  على  الشعب   استفتي  اذا  ما  حالة   في  وذلك

 . السياسة   رجل نظر وجهة  عن تعبر معينة  رغبة يترجم أو

   دولي اتفاق  أو  معاهدة نتيجة الدستور نشأة  :ثالثا 

  من   وهو   الدستوري  الدولي  القانون  كتابه  في  ميركين  االستاذ  الرأي  بهذا  اخذ  وقد

  واجبة   تكون   عنده  فالمعاهدات  وعليه  ، والداخلي  ال ارجي  العام  القانون   وحدة  انصار

  الم تصة   السلطات  قب   من  اقرارها  على  نفاذها  يتوقف  ال  اي  نفسها  تلقاء  من  النفاذ

  يقام  ان  يمكن  الدستور  بان  ميركين  االستاذ  يذهب  االساس  هذا   وعلى  .الدولة  داخ 

 .دولتين  بين معقودة  دولية  معاهدة  أو  اتفاق بموجب 

 

 

  2005 لسنة الدائم العراقي الدستور نشاة
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  واستفتاء  منت بة  تأسيسية   جمعية  تقرها  قانونية  وثيقة   اول   الدا م  العراقي  الدستور   يعد 

 15  يوم  شعبي  استفتاء  في  الدستور  على  الموافقة  تمت   اذ  .1924  عام  منذ  وطني

 . 2006  عام التنفيذ حيز   ودخ  ،المصوتين  من % 78 بموافقة واقر ،2005 /10/

 ___________________________________________________ 

   الدستور تعديل

 ، باستقرارها  واستقرت  الدساتير  ظهور  م   الواق   في   نشات  الدستور   تعدي   فكرة  ان

  في   عليها  المنصو   االجراءات  اتبعت  فاذا  ، نوعين  على  يكون  الدستور  وتعدي 

  التعدي   يتم  لم  اذا  اما  ، رسميا  التعديل  يكون   احكامه  بتعدي    وال اصة  الدستور  صلب

  الدستور   تعدي   عن  وكلمنا  .عرفيا  التعديل  فيكون  نفسه  الدستور   قواعد  وف 

 في  العرفي  التعدي   عن  الكلم  سب   ألن  ،فقط  الرسمي  التعدي    إلى  سينصرف

 . المعدل العرف موضوع

   ؟الدستور بتعديل المختصة السلطة هي  من :س

 : هما سلطتين بين  الفقه  يميز ج:

   يةاألصل  التأسيسية  السلطة  :اوال

  من  بدال  للدولة  جديد  دستور  وض   أو   جديدة  لدولة  دستور  وض   مهمة  بها  وتناط

  وتثبيت   تكوين  بموجبها  يتم  التي  القواعد  تض   التي  هي  السلطة  وهذه  .القديم  دستورها

  والسلطة  .والقضا ية   والتنفيذية   التشريعية  كالسلطة  سةسالمؤ   أو   المنشاة  السلطات  عم  

  اي  من  اختصاصاتها  تتلقى  ال  المهمة  هذه  تحقي   سبي   في  وهي   ،يةاألصل  التأسيسية

  يقوم   التي  السياسية  الفلسفة  أو   ةاأليديولوجي   اختيار  في  حرة  فهي   ،قا م   دستوري  نص

  تكون   قد  يةاألصل   التأسيسية  السلطة  ان   البيان  عن  وغني   .الدولة  في  الحكم  نظام  عليها

  يمارسها نفسه الشعب تكون   قد أو  بالشع  قب  من منت بة  جمعية   تكون وقد  واحدا فردا

 . مباشر بشك  
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   (  المشتقة )  المنشاة التأسيسية  السلطة :ثانيا 

  دستور  على  التعديلت   جراءإب   تتكف   وهي   ،نفسه  الدستور  قب    من   معينة   سلطة  هي

  سلطة  )اي  الدولة  في  هيئة  المنشاة  التأسيسية  السلطة  تعتبر  ولهذا  ،المفعول   ساري

  تكوينها   حيث  من  الدستور  بنصو   مقيدة  سلطة  تكون   االساس  هذا  وعلى  (  مؤسسة

 . عملها حيث ومن 

  وقت  اي  في  التدخل  الدستور(  )واضعة  ية األصل  التأسيسية  السلطة   تستطيع   هل  :س

  والمنصوص   بالتعديل  المختصة   السلطة  ذلك  مهملة  ،الدستور  تعديل   اجل  من   ،تشاء 

 ؟ الدستور صلب في عليها

  التأسيسية   السلطة  تدخ   فكرة  فاتي   الفقيه   منهم  الطبيعي  القانون  فقهاء   ايد  -1  ج:

  على   لألُمة  الجماعية   الموافقة  ضرورة  إلى  وذهبوا   ، الدستور   تعدي    في   يةاألصل

  عليها   قام  التي  االجتماعي  العقد  فكرة  عن   التعبير  هو   الدستور  ألن  ذلك  .التعدي  

 اي  فان  األفراد  ارادة  بإجماع   إال   ابرامه  يتم  لم  العقد  هذا  ان  وبما  ،السياسي  المجتم 

  هذا   ان  غير  .لألفراد  ةاالجتماعي   الموافقة  اي  الطريقة  بذات  إال  اليتم  عليه  يطرا  تعدي 

  فاتي    الفقيه  جع   الذي  االمر  ،ال صو    هذا  في  االجماع  استحالة   إلى  يؤدي  الرأي

 .الجماعة افراد أغلبية براي االكتفاء إلى وذهب  ، رايه  عن يتراج 

  ذاتها  األمةب  منوط  ح   هو   الدستور  تعدي   ان  إلى  سايس  الفرنسي  الفقيه  ذهب-2

  اجراء  في  ممثليها   عنها  تنيب  ان  شاءت  ان  تستطي   وهي   ،السيادة  صاحبة  باعتبارها

  غير   . غلبيةاأل   بتوافر  التعدي    في  واالكتفاء  المهمة   بهذه  نفسها  هي   تقوم  وان  ا  التعدي  

 .   النجاح لها يكتب لم  اآلراء هذه ان

  التي  للسلطة  الدستور   تعدي    مهمة  بإسناد  الدستوري  القانون  فقه  في   االعتقاد  ساد .3

  اجراءات  تراعي   ان   بشرط   يحددها  التي   وبالطريقة   المهمة  هذه  الدستور   بها   اناط

  من  كهيئة  هذه  التعدي   وسلطة  . الدستور  صلب  في  عليها  المنصو   التعدي 

  بقية  به  تتمت    الذي  المركز   نفس  في   الدستورية   الناحية  من   تكون   الدولة  هيئات 
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  فالسلطة  .السياسية  الناحية   من   التعدي    سلطة  ألهمية   نظرا  لكنو    الدولة  هيئات

  إلى   هذه  التعديل   سلطة  تمنح  ان  للدستور  وضعها   عند  تحاول  ية األصل  التأسيسية

 : إلى التعديل  سلطة تناط فتارة . سياسيا تفضيلها على تحرص هيئة 

  التعدي    سلطة  تناط   وقد   -3  ،إلشرافها  ت ض    بهيئة   أو   -2    ، التنفيذية   بالسلطة  .1

  قد  الذي  ذاته   للشعب  التعدي    سلطة  تعطي  قد   -4  ، عنه   متفرعة  بهيئة   أو  بالبرلمان

  طري    عن   مباشرة  الشعب  يمارسها  أو  ، قبله  من   منت بة   هيئة  بواسطة   يمارسها 

 . الدستوري  االستفتاء

   الدستور تعديل سلطة على ترد التي  القيود ماهي :س

   الموضوعي الحظر // اوال :ج

  ومبادئ   احكاما  وتجسد   تعالج  الدستور   في  معينة   نصو    على  يرد   الذي  المن    وهو

  بصورة  اما   ،تعديلها  حظر   طري    عن  وذلك  حمايتها  بضرورة  المشرع   يعتقد   ، معينة 

   :هما   شكلين  يأخذ الموضوعي فالحظر . مؤقتة أو دا مة

 في   الواردة  نصو   ببعض  المساس  جواز  عدم  تعني  :الدائم  الموضوعي  الحظر .1

 في   1962  لسنة  الكويتي  الدستور  به  خذأ  ما  القبي   هذا  ومن  .دا م   بشك   الدستور

  االميري   بالنظام  االحكام  تعدي    اقتراح  جواز  عدم  إلى  اشار   والذي  175  المادة

 . الدستور في الواردة والمساواة الحرية  ومبادي

  الدستور   نصو    ببعض  المساس  جواز  عدم  يعني   :المؤقت  الموضوعي   الحظر .2

  ارتف    الظروف  تلك  زالت  فاذا  ،معينة   ظروف  وجود  بسبب   زمنية  فترة  خلل

  المتعلقة  الدستورية   النصو   دي تع  جواز  عدم  على  النص  امثلته  ومن  .الحظر

  . الملكية  النظم في العرش  على الوصاية اثناء العرش ووراثة الملك بحقوق 

   الزمني الحظر //  ثانيا
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  وهذه   ،الزمن  من  فترة  خلل  التعدي   من  الدستور  احكام  حماية  إلى  الحظر  هذا  يهدف

  هذا  امثلة  من  االحوال  جمي    في  مؤقتة  ولكنها  محدده  غير  أو   محددة  تكون   قد  الفترة

  على   تعدي    اي   اجراء  من    الذي  1791  لعام  الفرنسي   الدستور   به   جاء  ما  الحظر

   .نفاذه تاريخ من  تبدا سنوات ارب  لمدة نصوصه

 ؟ الزمني والحظر الموضوعي للحظر القانونية القيمة  ماهي :س

  من  الفقهاء  فمن  الحظر   تفرض   التي  النصو   قيمة  حول  فقهي   اختلف   هنالك  :ج

  التأسيسية   السلطة   ألن  ذلك  ، قانونية  قيمة  ك    من  النصو    تلك  تجريد  إلى  ذهب

  يمكن   وال  المستقبلية   التأسيسية  السلطة  تحديد  امكانية  في  صفة  بأية  تتمت   ال  الحالية

  الناحية   من  (  والزمني  الموضوعي  الحظر  )  الدستوري  الجمود  تبرير  هذه  ةوالحال

  التبريرات  وجمي   ،االشياء  طبيعة  م   كذلك  ويتنافى  القانون  م   يتنافى  ألنه  القانونية 

  تبريرات  هي  ،الموضوعي   بالحظر  يتعل   فيما  وخصوصا  الجمود   بصدد  قيلت  التي

  مكسب   أو   فكرة  حماية   أو  ن معي   سياسي  نظام  على   الحفاظ   منها  الغرض   سياسية

   .سياسي

  م   دا ما  يتعارض  ال  الجمود  بان  يؤكد   السياسية  للمجتمعات  السياسي  الواق   لكن

  ،محددة  ولغايات  معينة   ظروف   في   كذلك   يكون    أن   يمكن  نعم   ، االشياء  وطبيعة   القانون

  من  وسليم  متقدم  هو   ما  ك   على  للحفاظ  وفعالة  مهمة  وسيلة  يكون    أن  يمكن  ولكن

  هو  ما   ك    إلى  ارتداد  نجم  غيره  وأ  بالتعدي   زيلت أُ   ما  اذا  التي  واالفكار  والقيم   بادئالم

   .ومت لف سيء
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  2005 لسنة  الدائم العراق دستور تعديل سلطة ترد  التي القيود

  نصو   لتعدي   موضوعيا  واخر  زمنيا   حظرا  الدستور   من  126  المادة  تضمنت

 : وذلك الدستور

  االساسية   المبادئ  تعدي     126المادة  من   ثانيا  الفقرة  تجز   لم  اذ   :الزمني  الحظر  .1

  مرور   بعد  إال  الثاني  الباب  في  والحريات  والحقوق  االول  الباب  في  الواردة

  باعتبار   الحاضر  بالوقت   زال   قد  الحظر   هذا  ولكن   متعاقبتين.  انتخابيتين  دورتين

 . تعديلها باإلمكان واصبح  انتهت قد المدة هذه ان

  اي  اجراء  تجز  لم  التي  126  المادة  من   رابعا   بالفقر  فيتمث   :لموضوعيا  الحظر  .2

  ال  التي  االقاليم  صلحيات  من  تنقص   ان  شأنها  من  الدستور  المواد  على  تعدي 

  بموافقة  الإ  االتحادية  للسلطات  الحصرية   االختصاصات  ضمن   داخلة  نتكو 

 . عام  باستفتاء سكانه  أغلبية  موافقة ،المعني  لإلقليم  التشريعية السلطة

 

 الدستور تعديل اجراءات

  القانون   تعدي    اجراءات  عن   ت تلف   الجامد   الدستور   تعدي    اجراءات  ان   المعروف  من

 هذه  تقسيم  ويمكن   . خرآل   دستور   من   ت تلف  االجراءات  هذه  ان  بيد   ،العادي

 : هي   اساسية مراح  ثلث  إلى االجراءات

 (  التعديل اقتراح  )مرحلة  االولى المرحلة .1

  الختلف  تبعا وذلك  التعدي   اقتراح ممارسة ح   تمنح   التي الجهة في الدساتير  اختلفت

  أو  وحدها   التنفيذية  للسلطة الح  هذا الدستور  يمنح  فقد .الدستور  يتبناه الذي السياسي

  للسلطة  أو  معا   للسلطتين  الحق  هذا  الدستور  يمنح  وقد  ،وحدها  التشريعية  للسلطة

 السياسية  السيطرة  تحقي   إلى  ترمي   التي  الدساتير  ظ    ففي  .والشعب   التشريعية

  التعدي    اقتراح  ح   ان  نجد  ،التشريعية  السلطة  حساب  على  وتقويتها   التنفيذية  للسلطة
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  اخذت  التي  قديمةال  الدساتير  ومن  ،فقط  الدولة  ر يس  على  أو  الحكومة  على  يقتصر

 .الثالث نابليون  عهد في 1852 لعام الفرنسي الدستور الح   بهذا

   التعديل( على  الموافقة مرحلة   ) الثانية  المرحلة .2

  إلجراء  ملحة  حاجة  هناك  كانت  اذا  فيما  الفص   سلطة  للبرلمان  الدساتير  غالبية  تعطي

  في   للبت  صلحية  الدولة  هيئات  أكثر  يعتبر   البرلمان  ألن   ذلك  ، عدمها  من   التعدي  

  لسنة   العراقي  االساسي  القانون   الح    بهذا   اخذ  وقد  . المقترح  التعدي    اجراء   ضرورة

  مجلس   عليه  يواف   ان   يجب   تعدي    ك   ان   على  منه  119  المادة  في  اشار  الذي  1925

 . المجلسين  كل أعضاء ثلثي من مؤلفة ية أكثرب االعيان ومجلس  النواب

 النهائية(  بصيغته التعديل اقرار )مرحلة  الثالثة  المرحلة .3

  تطلب  م   التشريعية  للسلطة  النها ي  بشكله  التعدي    اقرار  ح   الدساتير  غالبية  تمنح

 تسنح  لم  1959  لعام  التونسي  كالدستور  الدساتير  فبعض  .ال اصة  الشروط  بعض

  أغلبيةب   عليه  الموافقة  تمت  إال     ،األمة   مجلس  قب   من  الدستور  على  تعدي    اي  بإدخال

 القراءة   من  االق    على  اشهر   ثلثة  بعد   الثانية  تق    تين ءقرا  في   عضاءاأل  من  الثلثين

   .االولى

 ***************************************************

 **** 

 2005 لسنة  الدائم العراق دستور  تعديل اجراءات

   الدستور من (126) المادة بموجب الدستور تعديل  اجراءات :اوال

 :الجهتين  احدى قبل   من 126 المادة بموجب  الدستور تعديل اقتراح يكون .1

 . مجتمعان  الوزراء ومجلس الجمهورية  ر يس .أ

 . النواب مجلس أعضاء خمس .ب
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 احتمالين:  وهنالك  ،النواب  مجلس إلى الدستور تعديل مقترح تقديم .2

 الحالة  هذه  وفي النواب( مجلس أعضاء ثلثي بموافقة وذلك)  موافقة  تحصل  ان  اما .أ

 :  االتية االجراءات اتباع يجب 

  أغلبية   على   الحصول)  شعبي  استفتاء  على  الدستور  عدي ت  مقترحات  عرض  يجب ·

 .( التعدي  على الموافقة في الشعب من  المصوتين 

 .الجمهورية ر يس مصادقة ·

 . نافذا التعدي   يعتبر الحالة هذه وفي  ،الرسمية  الجريدة في التعدي   نشر ·

  التعدي   يرفض  ، ( ابالنو  مجلس   أعضاء ثلثي   موافقة )عدم  الموافقة  عدم  حالة  في . ب

 . الدستور

   الدستور من (142) المادة بموجب الدستور تعديل  اجراءات :ثانيا 

  من  تتكون  الدستور  لتعديل  مشكلة  لجنة  قبل  من  الدستور  تعديل  اقتراح  يكون .1

 . النواب مجلس  أعضاء

 . النواب  مجلس إلى المطلوبة  التعديالت حول توصياتها اللجنة  تقدم .2

 : هما  احتمالين هنالك  الحالة هذه  ففي ،النواب  مجلس في التوصيات مناقشة .3

  )موافقة  النواب  مجلس   أعضاء   قبل   من  مطلقة  أغلبية ب  التعديالت   على  الموافقة .أ

 : تيةاآل االجراءات اتباع الحالة هذه  في فيجب عضوا(. 138

  موافقة  تاريخ   من  يوم   60  مدة  خلل   التعديلت   حول  شعبي  استفتاء  اجراء  يجب  ·

 . النواب مجلس أعضاء

 اقرار   يجب  /االستفتاء  في  المصوتين  أغلبية  قةمواف  على  الحصول   حالة  في ·

 . الدستورية  التعديلت
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  ثلث  في المصوتين  ثلثي   ضرف  أو االستفتاء  في المصوتين أغلبية  رفض  حالة في ·

 . الدستورية  التعديلت  رفض  جبي   /محافظات

  موافقة الحصول )عدم النواب  مجلس أعضاء قبل من  التعديالت رفض حالة في . ب

  من الدستور تعديل لجنة  إلى التعديالت تعاد  الحالة هذه  وفي ، المطلقة( غلبيةاأل

  .جديد

 

 والغاءه  الدستور تعطيل

 فكرة  ضوء  على  الدولة  في  السلطة  ممارسة  لتنظيم   وضعت  الدستورية   القواعد

 شأن   شأنها  القواعد  هذه  في  والمفروض  ،معينة   واقتصادية  واجتماعية  سياسية

  حياة   على  أ تطر  التي   الم تلفة  التطورات   تواكب   ان   ،العادية   القانونية   القواعد

  الدستوري  المشرع  نرى  السبب  ولهذا  (  فيها  وتؤثر  تتأثر  انها  اي  )  السياسي  المجتم 

  تلك  مواكبة  عن  تعجز   وقد  ، الدستورية  القواعد  تعدي   اج    من  آلخر  وقت   من   يتدخ  

  والواق    الدستورية  النصو   بين   فجوه   حينذاك   فتنشا   الدولة  في   الم تلفة  التطورات 

  فقد  الدستور  الغاء  إلى  باإلضافة  ولكن  ،الدستور  بإلغاء  إال  معالجتها  يمكن  ال  السياسي

    .الدستور تعطي  هناك يكون

   الدستور تعطيل :اوال

 : نوعين  على يكون  وهو

  جزءا    أو  كل  الدستور  لنصو   تعطي   هناك  يكون  :للدستور  الرسمي  التعطيل .1

  ازمة  لمعالجة  االجراء  هذا  مث    إلى  السلطة  على   القابضون  يلجا  عندما  وذلك

  وجود  أو  مسلح  عصيان  أو   حرب  حالة  في   أو   اقتصادية  أو  اجتماعية  أو   سياسية

  االجراء  وهذا  الدستورية  ومؤسساتها  اراضيها  وسلمة  الدولة  استقلل  يهدد  خطر

  كر يس  الدولة  هيئات  احدى  منح   إلى   يؤدي  قد  ب    الدستور   الغاء   هشأن   من   ليس
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  بطبيعة  ذلك   ويكون   واالزمات   الظروف   تلك  لمعالجة   ثنا ية است   سلطات  الدولة

  عم    ش   إلى  يؤدي   وقد  . االخرى   الدولة  هيئات  اختصاصات  حساب  على  الحال

  غير  أو   مباشر  تاثير   من  ذلك  على   يترتب  قد  وما  الدستورية  الدولة  مؤسسات

   . وحرياتهم األفراد حقوق  على  مباشر

  بشك    عنه   اليعلن  عندما  ذلك  و   : (  الفعلي   التعطيل  )  للدستور  رسمي  غير  تعطيل .2

 لذلك   السياسي  الواق   دراسة  خلل  من   ذلك  ملحظته   االمكان  في  ولكن   رسمي

 . الدستوري  بالواق   ومقارنته البلد

 

   الدستور الغاء :ثانيا 

 : نوعين  على وهو

   الدستور اللغاء  العادي الطريق .1

  رسمي  بطري   الغا ه  الدستور  لنهاية  الرسمي  أو   الطبيعي  أو   العادي  بالطري   ويراد

   .السياسي المجتم  في الم تلفة التطورات م   ينسجم محله جديد   دستور واحلل 

 ؟الجامد والدستور المرن الدستور الغاء كيفية س:

 والشكليات   االجراءات  نفس  باتباع  ويلغى  يعدل  المرن  للدستور  بالنسبة   -1  ج

  ، العادي  المشرع  نفس  قب   ومن  العادية  القانونية   القواعد  والغاء   تعدي    في  المتبعة 

  يستطي    اذ  المرن  للدستور  التقليدي  المثال   االنكليزية  الدستورية  القواعد  اغلب  وتعتبر

  الغاء  أو   تعدي   في  يتبعها  التي  الطريقة  بنفس   الغا ها   أو  تعدليها  االنكليزي   البرلمان

 الغالب   في  وهي  العرفية  الدستورية  القواعد  وتاخذ  هذا  .العادية   القانونية  القواعد

 . مرنه قواعد

  . الجوانب  بعض  من   اشكاال  الواق   في   يثير   الغا ه  امر   فان   الجامد  الدستور  اما .2

 الدساتير   عادة  عادة  عليه  وتنص  به   مسلم  امر  الجامد  للدستور  الجزئي  فااللغاء
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  وهي  ال صو   هذا  في  اتباعها  الواجب  والشكليات  االجراءات  مبينة  الجامدة

  الكلي  التعديل   اما  .العادية  ية القانون   القةاعد  تعدي    في  المتبعة   اجراءات  عن   ت تلف

 اغلب   ألن  ذلك  ،الصعوبات  بعض  يثير  الذي  فهو   الجامد  للدستور  الشامل   أو

   .الغاءها أو  كامل   تعديل  تعدليها على  التنص  الجامدة الدساتير

 

  تقوم  ان  جزئيا  تعديله   حق   الجامد  الدستور  اعطاها  التي  للهيئة   يجوز  هل   :س

 ؟ فيه عليها المنصوص لالجراءات وفقا    كليا بتعديله

  الدستور  خولها  التي   الهيئة   منح   جواز  بعدم  التساؤل   هذا  عن  الفقه  غالبية   يجيب   :ج

  هيئة   ان  إلى  المن   هذا  ويعزو   ،الغاءه(  )اي  كليا  تعديله  في  الح   جز يا  تعديله  ح 

  الموجودة  االخرى  الهيئات  بقية  عن  الت تلف  وهي   مشتقة  سلطة  هي   الجز ي  التعدي  

 المساس   حاولت  أو   شامل  تعديل  الدستور   تعدي   على  اقدمت  هي  فان  الدولة  في

  نفسها  من   وجعلت  اختصاصاتها  حدود  تجاوزت   قد  بذلك  تكون   فانها  ، االساسية  بفكرته 

 للسلطة   خالص  ح   هو   وانما  ،منشاة  سلطة  اي  التملكه  الح   وهذا  اصلية  سلطة

 التي  السلطة  هذه  كانت   اذا  إال  .الدستور  اقامت  التي  السلطة  الرجوع  اي  يةاألصل

 . الدستور اقامت التي السلطة نفس   هي جز يا   تعديله ح    اعطيت

 

   ؟للدستور والضمني  الصريح  بااللغاء لمقصودما  :س

  على   العبارة  بصريح   الجديد   الدستور   ينص   ان  للدستور  الصريح  بااللغاء   يراد  :ج

  التي  والمبادئ  االحكام  ان  فيعني  للدستور  الضمني  االلغاء  اما  .القديم   الدستور  الغاء

 في   الواردة  واالحكام  المبادئ  م   تتعارض  أو   ت تلف  الجديد  الدستور  بها  جاء

  تضمنها  التي  الموضوعات  كافة  الجديد  الدستور   يتناول   عندما  أو  القديم  الدستور

 . بالتنظيم القديم الدستور

   الدستور اللغاء العادي غير الطريق-2
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  يعتبر   االنقلب  أو  الثورة  فان  الدستور   لنهاية   العادي  طري  ال  هو  االلغاء  كان  اذا

  واالنقلبات  الثورات  لعبت  ولقد  ،وانها ه  بالدستور  العم   اليقاف  عادي  غير  اسلوب

   . الدساتير الغاء في به  اليستهان دورا العالم في

 ؟ القائم الدستور على الثورة اثر ماهو :س

  وفيما  ،القا م  الدستور  على  الثورة   اثر  حول   فقهية  اراء  عدة  طرحت  لقد  الواق   في  :ج

 : نرجحه الذي للرايء االشارة م   االراء لهذه موجز  عرض يلي

  للدستور  التلقائي السقوط .1

  يؤدي   للسلطة  واستلمها  الثورة  نجاح  ان  إلى   الفقه  غالبية  ويمث   االول   الرأي  يذهب

 هذا  يقرر  ما  تشري    إلى  الحاجة  ودون  ،نفسه   تلقاء  من  فورا  الدستور  سقوط   إلى

  الثورة  نجاح  ومعنى  ،معين  سياسي  نظام  على  القضاء  هو   انما  الثورة  فهدف  .السقوط

   . الدستور وهي  عليها يستند  التي القانونية  لقوته  وفقدانه  السياسي النظام سقوط هو 

   وحرياتهم األفراد قبحقو  المتعلقة  الدستورية القواعد بقاء  .2

  المتعلقة  الدستورية  النصو    التلغي  االنقلب   أو  الثورة  ان  إلى   الثاني   الرأي  ويذهب 

  التتص   الحريات  وتلك   الحقوق   هذه  ان  االتجاه  هذا   ويرى  ،وحرياتهم   األفراد  بحقوق 

  النها  االحترام  واجبة  تكون  ان  يجب  وبالتالي  ،للدولة  السياسي  بالتنظيم  مباشر  بشك 

  الدستورية  النصو   من   اسمى   واصبحت  األفراد  ضمير   في   استقرت   يقال   كما 

  بالدستور   يسمى  ان   مايمكن  مجموعها  في   تكون   النصو    وهذه   ، الوضعية

 .الدولة في  السياسي النظام بتغير   اليتغير  الذي االجتماعي

   والشكلية موضوعية ال  الدستورية النصوص  بين التمييز-3

  الثورة  اثر   حيث  من  ، الدستورية  النصو   من   نوعين  بين   فيميز   الثالث  الرأي  اما

  الدستورية  والنصو    الموضوعية  الدستورية   النصو    وهما  الدستور  على

  الدستورية   النصو   سقوط  إلى  يؤدي  السلطة  واستلمها  الثورة  فنجاح  ،الشكلية
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  نجاح  على  واليترتب   هذا  .للدولة  السياسي  بالتنظيم   المتعلقة  تلك  وهي  الموضوعية

  صلب  في  حشرت   التي  القواعد  تلك  وهي   ،الشكلية  الدستورية  القواعد  الغاء  الثورة

 السياسي   بالتنظيم  لها  العلقة  والتي  ،وثباتها  قدسيتها  تكتسب  لكي  ،الدستورية  الوثيقة

  من   تجريدها  هو   اعدالقو   لهذه  بالنسبة  الثورة  نجاح  على  مايترتب  وك   الدولة  في

 عادية.  قانونية  قواعد وتصبح  الدستورية صفتها

  بالثورة القائمين ارادة على يتوقف  الدستور الغاء-4

  ذاته   بحد  السلطة  على  االستيلء  فع   ان  القول  إلى  فيذهب  واالخير  الراب   الرأي  اما

  ارادتهم  علىف   ، الجدد  الحكام  هم   الدستورية  القواعد  يلغي  الذي  انما  ،الدستور   اليلغي

  على  الثورة   تاثير   لتحديد   وعليه   . الدستور   مصير   يتوقف  الضمنية  أو  الصريحة

  لم  طالما  المفعول  نافذ  يبقى  الدستور  ان   القا    المبدا  من  االنطلق  من  البد  الدستور

  .جزءا    أو  كل  الدستور  اللغاء  الضمنية  أو  الصريحة   ارادتهم   الجدد   الحكام  يظهر 

  واستلمها  الثورة   قيام   بعد  الدستور   على   الثورة  تاثير   تقدير   يكون   االساس  هذا   وعلى

  هذا   ان   اي  للسلطة   واستلمها  قيام  بعد  الدستور   على   تاثير   التقدير  هذا  ان  اي  للسلطة

  الدستور  التلغي  الثورة   بان  يعترف   االتجاه   هذا  ألن   ، الثورة  على   الحقا  يكون  التقدير

  الجز ي  أو   الكلي   الغا ه  في   يبت   الذي  هو   الجديد   السياسي  لنظاما  ب   ، تلقا ية   بصورة 

   .عليه االبقاء أو 

  بعد  يسود   الذي  الجديد   النظام   ان   إلى  يذهب   الذي   االتجاه  بهذا  االخذ  نرجح   الواقع   في

  التتماشى  التي  الدستورية  النصوص  يلغي  الذي  الثورة  وليس   هو  الثورة  نجاح

  وسيلة  التعتبر  الثورة  بان  القول  يمكن  الساسا  هذا  وعلى  ، اتجاهاته   مع  والتنسجم

  القائمون  واليجد  ثورية  حركة  نجاح  احيانا  يحصل  قد  النه  ،الدستور  اللغاء  بذاتها

  أو  احكامه  على   االلتفاف   يستطيعون  انهم   طالما   القائم   الدستور  اللغاء   سببا   بها

 .اهدافهم لخدمة  عليه التحايل
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