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 الفصل بٌن السلطات –الدستور العرالً 

أي ان ٌتم توزٌع الصالحٌات على السلطات الثالث التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

والمضائٌة، والفصل بٌن هذه السلطات مع وجود تعاون وتوازن احٌانا بٌن 

 الحاكمة، أي انه عكس تركٌز السلطات بٌد واحدة.الهٌئات 

 وستمسم المحاضرة الى ثالث محاور:

 اوال: مزاٌا الفصل بٌن السلطات

 الحٌلولة دون جمع السلطات بٌد هٌئة واحدة-1

والهدف من ذلن هو منع االستبداد الذي ٌمكن ان تمارسه هٌئة واحدة اذا 

 لمضائٌة بٌدهاكانت جمٌع السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وا

 اخضاع مؤسسات الدولة للدستور-2

أي ان الجمٌع ٌجب ان ٌخضع للدستور ابتداءا من المؤسسات والهٌئات 

 الحاكمة، الن المواطن اذا شاهد خضوع المؤسسات فأنه سٌخضع اٌضا.

 تعزٌز التخصص-3

أي ان تتخصص كل سلطة تشرٌعٌة تنفٌذٌة او لضائٌة بصالحٌاتها فمط 

 للدستور والموانٌن النافذة. وتستند فً ذلن

 ثانٌا: عٌوب الفصل بٌن السلطات

 صعوبة التطبٌك-1

فمن حٌث التطبٌك ٌصعب جدا فصل سلطة عن االخرى الن الدولة تشبه 

 الكائن الحً كل جزء مرتبط باالخر



 تشجٌع التهرب من المسؤولٌة-2

ب فالفصل الكامل بٌن السلطات ٌجعل كل سلطة تنفذ ما ٌتعلك بها وتتهر

 من المسؤولٌة اذا اخطات او لصرت السلطات االخرى

 الصراع بٌن السلطات الثالث-3

 حٌن تحاول كل سلطة التدخل فً عمل السلطة االخرى.

 ثالثا: الفصل بٌن السلطات فً العراق

 ثنائٌة السلطة التنفٌذٌة-1

 رئٌس الجمهورٌة-أ

 رئٌس الوزراء-ب

 ثنائٌة السلطة التشرٌعٌة-2

 مجلس النواب-أ

 مجلس االتحاد )معطل(-ب

 السلطة المضائٌة-3

 المحكمة االتحادٌة-أ

 مجلس المضاء االعلى-ب

 التعاون التوازن بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة-4

أي أن لكل منهما صالحٌات لكن ٌتم اللجوء احٌانا للتعاون بٌنهما بشكل 

 متوازن

ٌصوت علٌها مثال مجلس الوزراء ٌمترح الموانٌن ومجلس النواب -

 )تعاون(

مثال حك مجلس النواب فً مرالبة عمل الوزارات والمؤسسات التنفٌذٌة -

 )توازن(
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 الرقابة على دستهرية القهانين
 اوال: معشى الرقابة عمى دستهرية القهانين

رية القهانين تعشي إخزاع القانهن الرادر عن الدمطة إن الرقابة عمى دسته 
التذريعية، لشهع من الرقابة من قبل جياز مدتقل، لمتأكد من مدى مطابقة  
ىذا القانهن لمسبادئ الهاردة في الدستهر، و يركز مفيهم الرقابة عمى كهن 
 الدستهر ىه قانهن الدولة األسسى وأن القهاعد الهاردة فيو ىي األعمى مرتبة
ويتهجب عمى كل الدمطات في الدولة احتراميا و العسل بسهجبيا بسا في 

 ذلك الدمطة التذريعية .

 ثانيا: الرقابة الدياسية

تكهن الرقابة الدياسية عبارة عن رقابة وقائية تدبق اصدار القانهن، وتتم 
 مسارستيا من قبل ىيئة خاصة انذأىا الدستهر، وابرز خرائريا االتي:



سياسية ألنيا تسشح حق الرقابة عمى دستهرية القهانين إلى  تدسى رقابة-1
 ىيئة سياسية حددىا الدستهر.

تعتبر الرقابة الدياسية وقائية النيا تعسل عمى تجشب الخروقات -2
 الدستهرية قبل وقهعيا.

 ثانيا: الرقابة القزائية

ويقرد بيا وجهد ىيئة قزائية تتهلى الرقابة عمى دستهرية القهانين، أي 
 قيام القزاء بالتحقق من مدى مطابقة القانهن ألحكام الدستهر.

 ويتم تطبيق الرقابة القزائية عمى دستهرية القهانين من خالل طريقتين:

رقابة االمتشاع، ويقرد بذلك امتشاع القزاة عن تطبيق القهانين التي -1
تتعارض مع الدستهر، ونذأ ىذا الشهع من االمتشاع في الهاليات الستحدة 
االمريكية اذ مشحت السحاكم االتحادية حق مراقبة القهانين التي تذرع في 

 الدمطة التذريعية.

 رقابة االلغاء-2

ويتم تطبيق ىذا الشهع من الرقابة حين يقهم الستزرر من عدم دستهرية 
القهانين بتقديم طعن امام القزاء مطالبا بالغاء القانهن السخالف لمدستهر، 

ة الطعن فأنيا تقهم بالغاء القانهن، ويتم تطبيق ىذا واذا ثبت لمسحكسة صح
 الشهع من الرقابة في كثير من الدول.
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 الفرق بين القانهن الدستهري والنظم السياسية

يجب أن يكهن عميو نظام الدراسة الدقيقة لمقانهن الدستهري تبين أنو يدرس ما ان 
الحكم في الدولة والشظام الدياسي والحريات والحقهق السسشهحة لألفراد، وليس ما ىه 

. ومن ىذا السشطمق كسا ىه الحال مع الشظم الدياسية قائم فعال عمى أرض الهاقع
 . يختمف كل مشيسا عن االخرفإن القانهن الدستهري واألنظسة الدياسية مرطمحين 

، القهاعد القانهنية لنظام الحكمفإن القانهن الدستهري يعشي دراسة ذلك وبشاء عمى 
االقتصادية واالجتماعية السياسية و الظروف بيشسا تعشي األنظسة الدياسية بسختمف 
. فتحميل أي نظام سياسي في دولة ما يتطمب والهاقعية التي تؤثر في هذه القهاعد

ك في مسارستو لمدمطة بطريق مباشر أو اليهم تحديد تمك القهى السختمفة التي تذار 
غير مباشر، أي سهاء كانت قهى رسسية أقاميا الدستهر، أو قهى فعمية تهجو الدمطة 
بطريق غير مباشر. ومن ىذه التفرقة بين السرطمحين، تجاوز القانهن الدستهري 
أزمتو التي عرفيا خالل مشترف القرن العذرين في أوروبا، والتي تسثمت خاصة في 

الدساتير السكتهبة كانت ضعيفة وعديسة االرتباط بالهاقع العسمي لمحياة الدياسية،  أن
مسا جعل دراسة السؤسدات الدياسية وربطيا بالقانهني الدستهري والهاقع االجتساعي 

 ومظاىره كاألحزاب والشقابات والجسعيات أمرا ال مفر مشو.

يختص بقزايا غير مهجهدة ومن خالل ما تقدم يسكن القهل أن القانهن الدستهري 
 في الشظم الدياسية مشيا:



 .لمدولة العامة الشظريةييتم القانهن الدستهري بدراسة -1

 .لمدساتير العامة الشظرية ييتم القانهن الدستهري بدراسة-2

 ييتم القانهن الدستهري بدراسة القزاء الدستهري.-3

 .االنتخابية والسشازعات االنتخابي الشظام دراسة-4

 شظيم الرالحيات بين الدمطات السركزية والسحمية )في السحافظات(.ت-5

 الشظر في الشزاعات بين االحزاب الدياسية.-6

 

 

 

 عمار كهسة، ابحاث في القانهن الدستهري  :للمزيد ينظر
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 تعديل الدستور

لتعدٌل الدساتٌر تعد ضرورة بسبب تغٌر الظروف بٌن مدة أن الحاجة 

واخرى، لذا فأن مسألة تعدٌل الدساتٌر تعد شٌئا مهما ال بد من دراسته من 

 اجل مساٌرة التطورات التً تحدث فً العالم

 اوال: سلطة تعديل الدستور

 توجد ثالثة اتجاهات لتحدٌد سلطة تعدٌل الدستور



ن الدستور هو بمثابة عمد اجتماعً ال ٌمكن االتجاه االول الذي ٌرى أ-1

 تغٌٌره او تعدٌله مالم ٌتم الحصول على موافمة جمٌع افراد الشعب.

وهنان من حاول التخفٌف من حدة هذا االتجاه عن طرٌك امكانٌة التعدٌل 

 بموافمة اغلب افراد الشعب مع منح المعترضٌن حك االنفصال.

كن أن ٌعدل الدستور متى شاء بشكل االتجاه الثانً ٌعتمد أن الشعب ٌم-2

 مباشر أو عن طرٌك ممثلٌن ٌموم بانتخابهم.

منح حك تعدٌل الدستور لسلطة ٌموم الدستور بتحدٌدها مسبما، كأن تكون -3

 جمعٌة وطنٌة أو لجنة او السلطة التشرٌعٌة او غٌر ذلن.

 ثانيا: اجراءات تعديل الدستور

 لدساتيرها:اختلفت الدول من حيث اجراءات التعديل 

 التعدٌل من لبل ذات الجهة التً وضعت الدستور-1

أي أن الدستور ال ٌمكن أن ٌعدل اال من لبل نفس الجهة التً وضعته، فاذا 

جاء الدستور باستفتاء شعبً فأن التعدٌل ٌكون باستفتاء شعبً اٌضا، واذا 

 جاء الدستور بجمعٌة وطنٌة فأن التعدٌل ٌكون بجمعٌة وطنٌة اٌضا.

 سناد مهمة التعدٌل للسلطة التشرٌعٌةا-2

تموم دساتٌر بعض الدول باسناد مهمة التعدٌل للسلطة التشرٌعٌة من اجل 

تسهٌل التعدٌل، لكن مع وجود صعوبات تفوق تلن التً تكون فً اجراءات 

 تعدٌل الموانٌن التً هً الل من الدساتٌر.

 ثالثا: مواقف دساتير عربية من التعديل

 ريالدستور المص-1

ٌتٌح الدستور المصري فً المادة  لرئٌس الجمهورٌة ومجلس الشعب طلب 

تعدٌل مادة دستورٌة او اكثر على ان ٌكون الطلب مولعا من اكثر من ثلث 

اعضاء مجلس الشعب، واذا وافك ثلثً اعضاء مجلس الشعب على التعدٌل 

ٌعرض على مجلس الشعب واذا نال الموافمة باغلبٌة الثلثٌن ٌعرض 

 ستفتاء الشعبً واذا حصلت الموافمة تكون التعدٌالت نافذةلال

 الدستور االردنً-2



فً االردن ٌموم رئٌس الوزراء بعرض التعدٌالت الممترحة على مجلسً 

االعٌان والنواب وفً حال حصول الموافمة باغلبٌة الثلثٌن تعرض 

 التعدٌالت على الملن وتعد التعدٌالت نافذة اذا وافك علٌها الملن.

 الدستور العرالً-3

تكلف رئاسة مجلس النواب لجنة مختصة من البرلمان باعداد التعدٌالت 

خالل مدة اربعة اشهر بعدها تعرض التعدٌالت للتصوٌت واذا تم 

التصوٌت علٌها باغلبٌة الثلثٌن تعرض لالستفتاء الشعبً وتعد نافذة اذا لم 

 ٌعترض علٌها المصوتون فً ثالث محافظات.
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 مصادر القانهن الدستهري 

أن القانهن الدستهري لم يهجد بين ليمة وضحاىا بل ىه نتيجة لتطهر عدة عهامل 
 ولدشين طهيمة، لذا فأن ابرز مرادر القانهن الدستهري ىي:

كتهبة التي تعتبر أول واىم مردر لمقانهن الدستهر، أي الهثيقة الدستهرية الس-1
يسكن أن يكهن نص مكتهب في وثيقة واحدة أو أكثر من مدتشد و تردر و الدستهري 

 طريقتينبىذه الهثيقة  



ان تكهن مشحة من الحاكم و بذلك تكهن معظم الشرهص في ىذه الهثيقة من -أ
 اختيار الحاكم.

القهاعد قبل ان يتم االستفتاء  الدمطة التأسيدية لرياغة الدستهر التي تزع-ب
 عمييا من قبل الذعب.

القزاء، ويتسثل ىذا السردر بالدهابق القزائية الستسثمة بتفدير السحاكم لمقهانين -2
 التي تردرىا الدمطة التذريعية والقهاعد التي أنذأتيا الدمطة التشفيذية لمحكهمة.

لمقانهن الدستهري في  العرف، اذ تعد القهاعد العرفية ىي السردر األساسي -3
الدول التي تأخذ بالدساتير غير السكتهبة بطريقة رسسية، والعرف ىه إتباع الشاس 
سمهكا معيشا في مهضهع معين لسدة طهيمة االمر الذي  يجعل الشاس يذعرون بقهتو 

 اإللزامية كالقانهن.

أبحاثيم أو  الفقو، ويتسثل باالراء التي يردرىا عمساء القانهن في مؤلفاتيم أو في-4
تعميقاتيم عمى أحكام السحاكم وفيسا يمقهنو من محاضرات عمى الطمبة في السعاىد 
والكميات والجامعات في مدائل تختص بالقانهن، وكذلك فيسا يقدم من دراسات 
وأبحاث تشرب عمى تفدير التذريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكاميا لمحاجات 

 ، و يشقدم الفقو بدوره إلى نهعيناالجتساعية أو عدم مطابقتيا ليا

فقو مهجو يقهم بدور إنذائي عشدما يدرس ويعالج السدائل الدستهرية عمى نحه -أ 
 معين.

فقو تفديري يقهم بتحميل وشرح القهانين الدستهرية فيبرز ما بيا من نقص أو -ب 
 غسهض أو إبيام، يدترشد بآرائو القزاء والسذرع عمى حد سهاء دون إلزام.
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 مفهوم القانون الدستوري

ٌعد مفهوم المانون الدستوري من المفاهٌم الحدٌثة نسبٌا، ولم ٌستخدم فً 

فً مصر، ثم فً دول اخرى بعد هذا  1223الدول العربٌة اال عام 

للمانون الدستوري البد من فهم التارٌخ، ومن اجل التوصل الى تعرٌف 

 المعاٌٌر االتٌة:

 المعٌار اللغوي-1

والذي   Constituteمشتمة من الفعل    Constitutionأن كلمة دستور 

ٌعنً ٌبنً أو ٌؤسس، وبالتالً فأن كلمة الدستور تعنً التأسٌس، وطبما 

سس لهذا المعٌار فأن الدستور ٌمثل مجموعة المواعد المانونٌة التً تنظم أ

 الدولة وتحدد تكوٌنها.

 المعٌار التارٌخً-2

، وانئ اول كرسً 1331ولد المانون الدستوري فً فرنسا بعد ثورة 

، وبمرور الولت تأسس 1334للمانون الدستوري فً جامعة بارٌس عام 



المانون الدستوري الحالً الذي بدأ ٌطالب بتعزٌز النظام النٌابً الحر، 

درٌس المانون الدستوري فً فرنسا ارتبط ووفما لمورٌس دوفرجٌه فان ت

بالنظام اللٌبرالً الحر. وطبما للمعٌار التارخً فأن المانون الدستوري هو 

مجموعة المواعد المانونٌة التً تحدد السلطات العامة وحموق االفراد فً 

 ظل نظام نٌابً حر.

 المعٌار الشكلً-3

رٌة او ما ورد فٌها بل ال ٌنظر المعٌار الشكلً الى طبٌعة الماعدة الدستو

ٌكتفً فمط بالشكل الذي وردت فٌه الماعدة. وٌمكن تعرٌف المانون 

الدستوري وفما للمعٌار الشكلً بأنه المواعد الدستورٌة المطبمة فعال والتً 

 تتضمنها وثٌمة لانونٌة خاصة.

 المعٌار الموضوعً-4

تورٌة ٌولً المعٌار الموضوعً اهمٌة كبٌرة الى محتوى الماعدة الدس

وجوهرها دون النظر الى مصدرها، وطبما لهذا المعٌار فأن المانون 

الدستوري ٌشمل المسائل التً لها طبٌعة دستورٌة بغض النظر عن 

 ورودها فً الوثٌمة من عدمه.

القانون وبناءا على ما تمدم من معاٌٌر فأن المانون الدستوري ٌعرف بأنه "

ة، وهو القانون الذي نظم عن الذي يطبق على النظم والمؤسسات العام

"طريقه الدولة شؤونها السياسية
(1)

. 

 

                                                           
، وحنان 2112، 1( للمزٌد ٌنظر حمدي العجمً، ممدمة فً المانون الدستوري دار الثمافة للنشر ولتوزٌع، ط 1

 2115، 1دمحم المٌسً، النظرٌة العامة فً المانون الدستوري، المركز المومً لالصدارات المانونٌة، ط



 

 

 

 األنظمة السياسية والدستورية المقارنة

 المرحلة االولى

 د عبد العزيز عليوي

 

 نهاٌة الدساتٌر

ٌمصد بنهاٌة الدساتٌر أي الغاءها وعدم العمل بنصوصها وعدم 

 االكتفاء بتعدٌلها.

 الدساتٌر وهً اثنتٌن:الٌوم نتحدث عن طرق انتهاء 

 اوال: الطرق العادٌة لنهاٌة الدستور )التملٌدٌة(

لٌام السلطات المختصة وغالبا ما تكون السلطة التشرٌعٌة بالغاء -1

 نصوص الدستور.

الغاء الدستور عن طرٌك االرادة الشعبٌة، أي عن طرٌك -2

 االستفتاء الشعبً.

االستفتاء على  بعد الغاء الدستور باالستفتاء الشعبً ٌجري-3

 دستور جدٌد، وٌتم ذلن غالبا فً الدستور المدون.

بالنسبة اللغاء الدستور غٌر المدون ٌكون اسهل من خالل -4

استبداله بدستور غٌر مدون اخر عن طرٌك االعراف والسوابك 

 المضائٌة.

تختلف طرٌمة الغاء الدستور فً النظام الدٌممراطً عن النظام -5

راطً، ففً االول ٌتم االلغاء عن طرٌك السٌاسً غٌر الدٌمم



مؤسسات خاصة كان تكون السلطة التشرٌعٌة، اما فً النظام غٌر 

الدٌممراطً فغالبا ما ٌتم عن طرٌك الحاكم سواء كان رئٌس دولة 

 او ملن .. الخ.

 ثانٌا: الطرق غٌر العادٌة لنهاٌة الدستور )االستثنائٌة(

 نمالبأي ان ٌتم ذلن عن طرٌك الثورة او اال

 الثورة-1

وتحدث تغٌٌرا جذرٌا سٌاسٌا والتصادٌا  الشعب لبل من الثورة تموم

 إلى الملكً النظام رتغٌٌر نظام حكم باخر، او تغٌٌ) واجتماعٌا مثل

 أو مجلسً أو رئاسً إلى البرلمانً النظام تغٌروأ جمهوري

 االشتراكً النظام كاستبدال) وااللتصادي واالجتماعً( بالعكس

وهنا ٌموم الثوار بتغٌٌر الدستور  (. بالعكس أو الرأسمالً بالنظام

 وسن جدٌد بدال عنه.

 االنمالب -2

 بعض لبل من أو الحاكمة الهٌئات من هٌئة أو فئة تموم به غالبا

 لادة أو الدفاع وزٌر أو الوزراء كرئٌس السلطة على المابضٌن

ممالٌد ، وٌهدف لالستحواذ على السلطة، وتولً فرٌك جدٌد الجٌش

 الحكم، وهنا ٌمكن الغاء الدستور واالتٌان بجدٌد.

 ثالثا: التمٌٌز بٌن ولف الدستور والغاءه

الولف ٌعنً ان ٌتم تعطٌل العمل بالدستور لفترة محددة بسبب -1

الحرب او غٌر ذلن )حالة الطوارئ( ثم ٌعود العمل بالدستور بعد 

 استمرار االوضاع.

 الدستور بشكل نهائً.االلغاء ٌعنً انتهاء العمل ب-2

 

 



 


