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  )  طرق وضعه وتعديله – صراع من اجل التغيير  (  الدستور     
 

 ل يمكن الحديث عن الدستور بالمعنى الواقعي و المجتمعي إل عبر المرور بمحطة رئيسية يتجسد فيها إيمان  
  هAAذه الرادة الAAتي ل تقهAAرإرادة التغير عند الشعب الشعب بالحرية وتصميمه نحو حياة كريمة أي الحديث عن  

 استطاعت وعبر التاريخ الطويل ومن خلل  تضحياته المبذولة وثوراته الكبيرة  أن يسترد مAAن السAAلطات بكافAAة
 فالشAAعوب ثAارت ول 0الكAثير مAن حقAوقه المسAAلوبة ) الملك – السلطان – المير – الرئيAس ( إشكالها وتلينها 

 تAAزال ضAAAد السAAAتبداد والطغيAAAان فطAAAالبت بAAAاحترام إنسAAAانيتها وكرامتهAAAا وحريتهAAAا وثAAارت ضAAد الفقAAAر والجAAAوع
 وبالمعنى الحقوقي فهي ثارت على الحقوق, والستغلل فطالبت بالتوزيع العادل للخيرات وبالعدالة الجتماعية 

 المطلقة الممنوحة للسلطة بعد أن تكون لديها القناعة بأنه ليس هناك حق مطلAAق غيAAر منAازع عليAه وغيAر مقيAAد
 وبالتAالي ل بAد مAن وضAع أحكAAام عامAة دسAتورية ل يجAوز مسAها وشAرائع وعقAائد يجAب علAى الجميAع مراعاتهAا
 والتقيAد بهAا كحAق الحيAاة والعمAAل والسAكن وحمايAة مAال النسAان وأرضAه وعرضAه وتAأمين سAبل العيAش بحريAه

 تكريAس تلAك الحقAAوق بدسAاتير ومواثيAق وقAوانين لمنAع"وكرامة وضAمان إنسAانيته وعقAائده  وتAم لهAا ذلAك عAبر
.التعدي والتجاوز عليها

 ومن منظور سياسي يعبر الدستور وفي أغلب الحيان وفي لحظه تاريخية معينة عن مرحلAAة مفصAAلية للمجتمAAع
 حيAAث يكAAون فرصAAة لحلل أوضAAاع اجتماعيAAة واقتصAAادية وسياسAAية فيتAAم مAAن خللAAه قوننAAة التAAوجه الرئيسAAي
 للسياسة القتصادية والجتماعية كما يتم عبره تنظيAAم الشAروط الشAAكلية لقيAAام الدولAة ونظAAام الحكAAم فيتAAم توزيAع

.وتحديد صلحيات السلطات والدارات0الصلحيات بين إطراف السلطة 

 (لم يرد في قواميس اللغة العربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور ال انه يوجد له معنAAى مAAرادف بمصAAطلح 
 التأسAAيس او( أمAAا فAAي اللغAAة الفرنسAAية فتعنAAي الكلمAAة ) – الرخصAAة – أو العهAAد – أو المAAان – أو السAAتئذان  

 لم تتعامل في علقتها مع الحاكم مAAن هAAذا المصAAطلح الحقAAوقي" لذلك فشعوب المنطقة العربية تاريخيا) التكوين 
 ولم تفكر في تقييد سلطاته وصلحياته ال من خلل النصوص والقيم مشفوعة بميAAراث عربAAي إسAAلمي وقواعAAد



 لذلك ل نجد تأثير للثقافAة الدسAAتورية  فAي المجتمعAAات العربيAAة ال لفAAترة, عرفية حول مفاهيم العدالة والمساواة 
 قريبة ولما بعAد قيAام الدولAة القوميAAة او القطريAة واسAAتقلل الAدول العربيAة واتصAالها مAع شAعوب العAAالم الخAرى
 وانتشAAار الفكAAار التحرريAAة وتAAوافر قنAAوات ثقافيAAة وسياسAAية وقانونيAAة جديAAدة أمAAام النخAAب السياسAAية والثقافيAAة
 العربية فساد في المجتمع مفهوم ضرورة كتابة دستور للدولة يحدد صلحيات كل من سAAلطات الحAAاكم مAن جهAAة

.وحقوق وواجبات المواطن من جهة ثانية 
...والسؤال المطروح من يضع الدستور وكيف يتم كتابته ؟

 فهو الطريق الAذي سيمشAAي, يمثل الدستور بالمعنى الجتماعي والسياسي عقد اجتماعي بين الشعب والحكومة 
 عليه كل من الشعب والسلطة فيحAAدد المسAAموح والممنAAوع والهويAAة والمرجعيAAة والعلقAAة مAAع الخAAارج والمبAAادئ

 وهو بالمعنى الحقوقي المصدر الرئيAAس للقAAانون حيAAث يعAAرف, النسانية والجتماعية والقتصادية والسياسية  
 او قانون القوانين لما يتضمنه من قواعد وأحكAAام عامAة جامAAدة او مرنAة تنظAم شAAكل الدولAة) ابو القوانين (بانه 

 مAن تلAك القواعAAد" عنAدما تتشAدد قواعAده فAي تعAديله وتكAون أكAAثر تعقيAAدا" ويكون الدستور جامدا, ونظام الحكم 
 التي يتطلبها تعديل القوانين العادية مع بقاء الباب غير مغلق من أجل إصلحه والذي يAAأتي مAAن داخAAل نصوصAAه
 .ويسAAود الAAرأي هنAAا علAAى ان الدسAAتور يجAAب ان يقتصAAر علAAى أهAAم القواعAAد القانونيAAة المتعلقAAة بتنظيAAم المجتمAAع 

 والقواعد المنظمة للسلطات الحاكمة واختصاصاتها وتحديد حقوق المواطنين وواجباتهم  وهذا علAAى خلف مAAع
 الرأي الخر والذي يقAAول علAى الدسAتور ان يحAدد مAAذهب الدولAAة اليAAديولوجي وتوجههAAا الجتمAاعي والسياسAAي

 ول يضAAمن"جامعا" وطنيا" الذي تمثله السلطة الحاكمة إل أن هذا الرأي ل ترغبه أكثر الدول لنه ل يمثل توافقا
 0حقوق الفراد والمواطنة وإنما يغلب مصالح وأراء وأفكار مجموعة إيديولوجية او مصالح حزب أو طبقة 

 هAل يجAب ان يكAون الدسAتور( أخAر مAن الهميAة بمكAان ومختلAف حAوله وهAو " كما يطرح فقهاء القAانون سAAؤال
 وكAAان المعارضAAين لفكAAرة جمAAود الدسAAتور) لقواعد دستورية وفقهيAAة وقيAAم إنسAAانية "  أم تكريسا انعكاس للواقع

 للواقع معتبرين أن هذه الفكرة تؤدي إلAAى" ووضع قيود مشددة على تغييره ضد فكرة ان يكون الدستور انعكاسا
الثبات وعدم التغيير مهما طال الزمن.

  ويعني غياب وثيقة مكتوبةالدستور العرفيوجود نوعين من الدساتير – الول هو " ومن المتعارف عليه فقهيا
 تجمAAع القواعAAد القانونيAAة المنظمAAة للسAAلطة فAAي الدولAAة وناتAAج كمAAا هAAو مAAبين مAAن اسAAمه عAAن مجموعAAة أعAAراف

 مكتوبة ال أنها غير مجمعة اعتبرها المجتمع ملزمة وابAAرز مثAAال عAAن هAAذا" وتصرفات متكررة وقد تكون أحيانا
.النوع من الدساتير ما هو سائد في بريطانيا 

  ويجمAع فيAه أهAم القواعAدالدسAتور المكتAوبأما النوع الثاني من الدساتير وهو الغالب في أكثر دول العAالم فهAو 
 القانونيAAة الAAتي تنظAAم السAAلطة السياسAAية ومبAAادئ ممارسAAتها وعلقتهAAا بAAالمواطنين ويجAAد فيهAAا أهAAم الحقAAوق

 كمAا توجAد إلAى جAانب الوثيقAAة 0الساسية للنسان كما تكشف بعضها عن التوجه اليديولوجي الذي تقوم عليه 
 إعلنAات( الساسAAية المكتوبAAة وثAAائق أخAAرى تعلAن فيهAا مبAAادئ عامAAة يستوضAAح فيهAا فلسAAفة المجتمAAع وتسAمى 

 واعتAبرت وثيقAAة أساسAAية مAAن 1776ومAن أمثلتهAAا إعلن الحقAAوق المريكيAAة الصAادر عAAام ) الحقوق والحريات 
, 1789الدستور ،وإعلن الحقوق الفرنسية عام   هذا وكانت تلك العلنات ول تزال محل جدل وخلف كAبيرين 

 بيAAن رجAAال الفقAAه والقAAانون  فيمAAا اذا لAAم يكAAن يوجAAد نAAص او اتفAAاق تعتAAبر تلAAك النصAAوص تملAAك قAAوة النصAAوص
 ويعتAAبر الخلف, القانونية ومن ثم فيما اذا تم خرقها من قبل السلطات يؤدي ذلك إلى بطلن هذا الAAترف الخيAAر 

 بين المجلس العسكري المصري وبين أعضاء مجلس الشعب من جهة أخرى  لجهAAة مشAAروعية" الواقع مؤخرا
 مAن الدسAAتور المصAري وإعطاءهAا الولويAAة علAى مAAا) المبAAادئ فAوق القAAانون ( تطAبيق المجلAAس العسAAكري      

 ومع كل هذا الخلف يبقى وعند أكثريAAة الفقهAAاء 0يقرره مجلس الشعب من قبيل هذا النوع من الخلف الفقهي 
 لتلك المقدمات والعلنات من الحقوق قيمة قانونية إن لم تكن تسمو على النصوص الدسAAتورية فAAان لهAAا نفAAس

 عAAن إرادة واحAAدة  وبوصAAفها مAAن جهAAة ثانيAAة تتضAAمن" القيمAAة القانونيAAة لنصAAوص الدسAAتور باعتبارهAAا تعAAبيرا
 السس الAتي تبنAى عليهAا هAذه النصAوص وبالتAالي يجAب أن تكAون ملزمAة للسAلطة ومAن بAاب أولAى فهAي ملزمAة
 للسلطتين التشريعية والقضائية وقد سار على هذا الرأي المجلAAس الدسAAتوري الفرنسAAي واللبنAAاني فAAي أكAAثر مAAن

.قرار لهما
 )أوليفAAر كرومويAAل (عن المجلAAس الحربAAي ل 1653صدرت في انكلترا عام  وتعتبر أول وثيقة دستورية مكتوبة 

 كما نصت على أن المجلس الحربي المذكور هو صAAاحب, تضمنت مبادئ وأحكام نصت على أن السيادة للشعب 
 الحAAق فAAي إصAAدار هAAذه الوثيقAAة وإلغاءهAAا، مAAع العلAAم بAAأن انكلAAترا ومAAن بعAAد التحAAاد مAAع اسAAكوتلندا فAAي المملكAAة

 لتملAAك دسAAتوراs مكتوبAAاs وإنمAAا قانونAAاs أساسAAياs يعمAAل بAAAه،وهي حالAAة موجAAودة أيضAAاs فAAي1707المتحAAدة فAAي عAAام



. ،وهما الدولتان الوحيدتان بدون دستور في العالم.اسرائيل

 ثAAم 1776مقاطعة فرجينيAا فAي الوليAAات المتحAAدة المريكيAAة  أم��ا أول الدس��اتير المكتوب��ة ف��ي الع��الم فه��و دس���تور 
 العام وأصAAبح جAورج واشAنطن بمAAوجبه أول رئيAس للوليAات المتحAدة 1787دستور الوليات المتحدة المريكي

, 1791المريكيAAة ، ثAم يليAAه الدسAتور الفرنسAAي عAAام   1861امAAا فAي المنطقAAة العربيAAة كAان دسAAتور تAونس عAAام  
 بسبب طبيعة الستعمار المعادي لتطلعات شعوب" إل أن هذه الدساتير لم تعمر طويل 1881ودستور مصر عام 

 وتفيد تجارب الشعوب السياسية إن كتابة الدستور وانجازه ليست بمشكلة كبيرة وإنما طريقة ولدتAAه, المنطقة 
 فالدسAAتور لAن يكAون, واظهAAاره إلAى حيAز الوجAAود وطريقAAة حمAAايته مAAن التعAAدي والتجAAاوز هAي المختلAف حولهAAا 

 بغير مناقشته مادة مادة من قبل مجالس وهيئات تمثل الشعب وقواه السياسAAية والجتماعيAAة ومنتخبAAة" موجودا
 بطريقAة ديمقراطيAة ومسAئولة وأن تنتخAب هيئات دسAتورية مسAتقلة وغيAر مرتهنAة لمراقبAة دسAتورية القAوانين
 الصادرة عن السلطتين التشAAريعية والتنفيذيAAة  وحمايAAة كAAل تجAAاوز علAى الدسAAتور وأن تمنAAح صAلحية إلغAAاء كAAل

 عAAن" وبالضافة إلى تلك الضمانات لحماية الدستور فالتجارب أثبتت أنها تبقى نسبية وتعجز أحيانا, مخالفة له 
 تAAوفر الحمايAAة اللزمAAة للدسAAتور مهمAAا تحAAوط بنصAAوص قانونيAAة ودسAAتورية  إذا لAAم يأخAAذ للAAرأي العAAام بهيئاتAAه

 أمAا طAرق كتAابته وانجAازه فهAي،وأحزابه ومؤسساته وصحافته ووسAائله السAمعية والبصAرية دوره فAي الرقابAة
متعددة.

 ويكون الدستور هنا مAAن ذات الحAAاكم, لدى العروش الملكية الوربية "ساد قديما  والذي    ,   أسلوب المنحة ومنها 
 دون أن يكAAون للشAAعب دخAAل فAAي ذلAAك ل فAAي مرحلAAة العAAداد أو القAAرار كمAAا هAAو الحAAال فAAي دسAAتورالجمهورية

 الصAادر عAن المفAوض السAAامي خلل فAترة النتAAداب الفرنسAي حيAث تAم فيAه 1930أيAار لعAام / 22السAورية فAي
 تكريس النتداب فAي وثيقAAة مكتوبAة إل انAه مAن حيAث الشAAكل القAانوني تAم عAبر انتخAاب جمعيAة تأسيسAية وكAانت
 مؤلفة من سبعة وعشرون عضوا  وكان فيها ابرز أقطاب الكتل السياسية ومنهم إبراهيم هنا نو وفوزي ألغAزي

 كمAAا اسAAتمر هAذا السAAلوب لAAدى النظمAAة الشAAمولية- وسAAعدا ل الجAابري ولطفAAي الحفAAار وعبAAد الرحمAAن ألكيAالي 
 والستبدادية ولكن تجدر الشAAارة أن هAذا السAAلوب مAا كAAان ليقAAوم بAAه الملAك او النظAAام لAول الضAAغوط والمطالبAAة

.الشعبية

 ويكAAون ذلAAك بعAAد ثAAورة علAAى الحAAاكم بحيAAث يجAAبرون علAAى توقيAAع وثيقAAة يتفAAق فيهAAا الثAAوار:  أسAAلوب التعاقAAدأمAAا
 والشعب مع السلطة على بعض شروطهم ومطالبهم ويتم التوافق فيمAAا بينهAAم علAAى قيAAادة مرحلAAة سياسAAية يتفAAق
 فيها على مبادئ رئيسة بحيث ل يتم فيها إلغاء أي طرف للخر وتعبر هذه الطريقة عن خطوة إلى المام باتجاه

 وقAد يكAون هAذا النAوع عبAارة عAن نAص تعاقAدي يقيAد مAن, التغيير والديمقراطية كما هو الحال بدسAتور الكAويت 
 إرادة الحاكم كما الحال بدستور الوليات المتحدة المريكية حيث اجتمع في مؤتمر ممثلون وزعماء عن مختلف

 وكان) فيلدلفيا (في قاعة الستقلل بولية  1787عام ) المؤتمر الدستوري ( الوليات المريكية عرف باسم  
 من نفس العام  على توحيد جميع الوليAAات17/9في "بينهم جورج واشنطن و بنجامين فرانلكين وتعاقدوا جميعا

 بAAان" ويعAAرف قانونAAا,  والدستور الفرنسي بعAAد الثAAورة الفرنسAAية - المريكية وتوقيع الدستور بصيغته النهائية 
.أسلوب التعاقد– من الطرق غير الديمقراطية

 فهو ما يعرف بالسلوب الديمقراطي حيث يساهم الشعب بشكل مباشر أو غير مباشAر" أما السلوب الكثر قبول
.بوضعه  ولتنفيذ هذا السلوب طريقين

 يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له أو عبر لجنة متوافق عليها من الكتل السياسية: أسلوب الجمعية التأسيسية- 1
 والجتماعية تتفاعل مع ما يطرح من أراء مAن قبAل الحAAزاب السياسAAية وجمعيAAات المجتمAAع المAAدني ومؤسسAAات
 دينية وعرقية وشخصيات سياسAAية وقانونيAAة يضAعون الدسAAتور المعAAبر عAن إرادة الشAAعب ويصAAبح نافAذا بمجAAرد

 ومثAAاله الدسAAتور السAAوري,مصادقة الجمعية التأسيسية عليه وإقراره من قبل مجلس النواب أو مجلس الشعب  
 فقد تم عبر جمعية تأسيسية منتخبة برئاسة رشAدي الكيخيAا والAتي بAدأ عملهAا فAي الول مAن 1950أيلول /5في 

.منه  164المادة - وانتهت صلحيتها فور إقرار الدستور من قبل مجلس النواب  1949كانون الول عام 

 وهنAا يتAم تشAكيل لجنAة لهAا حضAورها القAانوني والسياسAي والجتمAاعي تتكفAل: أسلوب الستفتاء الدستوري 2



 بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشAروع علAى السAتفتاء الشAعبي للمصAادقة عليAه ويصAبح نافAذا بمجAرد
 ودسAتور عAام 1973ودسAتور سAورية عAام  1956موافقة الشعب عليه ومثال هذا السلوب دسAتور مصAر عAام 

.وأحسن طريقة هي الدمج بينهما 2012

 وتعتبر الفكار التحررية والسياسية الداعية للديمقراطية المؤسسة على فكرة سيادة الشعب كما عرفهAAا أبراهAAام
 الركيAزة الساسAAية لقيAAام الدسAAتور) أفلطAون – أرسAAطو ( لنكولن والAتي تعAAود جAذورها إلAى الفلسAAفة الغريAق 

 عAن الديمقراطيAAة" تميAزا" - ب الليبراليAة " وفي نهاية القرن أصبح مصطلح الديمقراطية مقرونا, الديمقراطي  
 حيAAث اعتAAبرت دسAAاتير هAAذه) الكتلAAة السAAوفياتية(فAAي دول)  الشAAمولية ( الشAAعبية – الشAAتراكية أو التوتاليتاريAAا 

 مAAن حيAAل البرجوازيAAة لتسAAويغ سAAلطتهم  ونهبهAAم للنسAAان0الAAدول ان الديمقراطيAAة الليبراليAAة مAAا هAAي إل حيلAAة 
 والمجتمAAع كمAAا تعتAAبر مبAAدأ الحريAAة الفرديAAة ومبAAدأ فصAAل السAAلطات مAAا هAAو أيضAAا إل زيAAف لحقيقAAة السAAلطة فAAي
 الدساتير البرجوازية الليبرالية ، ولكن مع انهيAAار التحAAاد السAوفيتي فAي نهايAAة القAرن الماضAي وتكشAAف أخطAAاء

 وشخصنه النظام والدستور واختزاله باسم الحزب"وقانونيا" وجموده إداريا" نظام الديمقراطية الشعبية سياسيا
 أو الرئيس من جهة ثانية فإن أدى إلى عزوف رجال السياسAAة والقAAانون عAAن التمسAAك بهAAذا النظAAام وهجAAرة مثAAل

.هذه الدساتير والبحث عن نضم وبدائل سياسية وقانونية تتجاوز سلبيات وأخطاء كل من النموذجين

 ويعتبر الدستور الديمقراطي الليبرالي خطوة تاريخية ايجابية الى المام كونه نتاج ثورة شAAعوب أوربAAا وأمريكAAا
 حيAAث كرسAAت هAذه الثAورات مفAAاهيم وقيAAم جديAAد) الثAورات البرجوازيAAة ( على الظلم والسAلطات المطلقAAة للحAAاكم 

 بالنسبة للمواطن تتعلق بفصل السلطات وبالحرية الفردية والسياسية والفكرية وحرية السوق القتصادية وحق
 المشاركة السياسية للجميع واحترام حقAAوق الفAAراد  وإعطAاء  دور فAي نفAAس الAوقت للمجتمAAع المAدني و عرفAAت

 بالمAAذهب(هAAذه الثنائيAAة والAAتزاوج بيAAن الحريAAة الفرديAAة والسياسAAية وبيAAن حAAق المشAAاركة السياسAAية مAAا يعAAرف 
 والذي يقوم على التوفيق بين الحرية والسلطة والذي  أدى إلى ما يعرف بالتعددية وتAAداول السAAلطة) الدستوري

 ل" والكثرية والقلية وقبAAول تعAAدد الراء وقAد تAAم تثAAبيت تلAAك القيAAم فAي الدسAAاتير المكتوبAAة كونهAAا أصAAبحت جAAزا
 أول مAAن درسAAت مAAادة القAAانون 1797ينفصAAل عAAن شخصAAية وسAAلوك المAAواطن وكAAانت الجامعAAات اليطاليAAة عAAام 

 ل حريAة( وقد ساد شعار آنذاك في الوساط والمدارس الليبراليAة  1834الدستوري في العالم ثم في فرنسا عام 
 أحAزاب(ومع اتساع دور ومكانAAة مجموعAات الضAAغط فAي أوربAا وأمريكAا ) بدون دستور ول دستور بدون حرية 

 وسAيادة مفهAAوم ضAرورة مشAاركتها أكAثر فAي) سياسية – مؤسسات – طوائف دينيAة – جمعيAAات أهليAة ومدنيAة 
 في الحياة فأصبحت الدساتير الحديثة تقوم على قاعدة ثلثية" بناء الدولة والمجتمع وصيرورة وجودها مقوونا

 وهAذا السAAلوب تطAAور واغتنAى بقيAAم" وليAAس ثنائيAة كمAAا كAان سAAائدا) قاعدة قانونية – مؤسسة – حريAAة ( وهي 
 إنسانية وسياسية عبر نضال وتجارب الشعوب  ومن ضمن تطبيقAAات هAAذا السAAلوب مAا يعAAرف بالنظAAام الرئاسAAي

 النظAAام( والنظAAام البرلمAAاني ونظAAام التوفيAAق – والنظAAام ألمجلسAAي – ونظAAام الAAتزاوج بيAAن الرئاسAAي والبرلمAAاني  
 تAم تعAAديله مئات-  إل أن هAذا النظAAام الخيAر – النظAAام المريكAي , وان غلبت عليAه تسAمية الرئاسAي  )المريكي 

 المرات وبطرق ديمقراطية منذ تاريخ وضعه وأصبح له خصوصية تميزه عن كافة الدساتير في العالم والنظمة
 ويقوم هذا النظAAام علAى مبAAدأ التخصAص الAAوظيفي والAAذي يمتAاز بعAAدم إمكانيAAة أي سAAلطة التAAدخل فAي, الرئاسية  

 وظيفة السلطة الخرى وبالتالي ل يمكن للرئيس ان يتقدم بمشاريع وقAAوانين أو دعAAوة البرلمAAان للنعقAAاد كمAAا ل
 يمكAAن ان يفAAوض الكAAونغرس مهAAامه وصAAلحياته للرئيAAس إل أن الدسAAتور منAAح الرئيAAس حAAق عAAدم توقيAAع وختAAم

 كما أن السلطة التنفيذية ليست بحاجة لعرض سياساتها للحصول علAAى تزكيAAة, القوانين الصادرة عن البرلمان  
 البرلمان  ال أن الدسAتور أدخAAل بعAAض التطويعAAات لمبAAدأ التخصAAص الAAوظيفي عنAدما نAص عAAل حAق الرئيAAس فAي
 دعوة البرلمان إلى النعقاد في دورة استثنائية لتوجيه رسالة إلى الكAونغرس يعAرض فيهAا حالAة التحAاد فتكAون
 أمام الرئيس فرصة لتمرير بعض المشاريع والقAAوانين و كمAAا أن الدسAAتور المريكAAي لAAم يمنAAح الرئيAAس حAAق حAAل
 البرلمان ول توقيع المعاهدات ول إعلن الحAرب إل بعAد اخAذ موافقAة الكAونغرس  وقAد سAمي هAذا السAلوب عنAد

.بين السلطتين التشريعية والتنفيذية) التوازن السلبي ( بعض فقهاء القانون ب 
 الAخ 000الدسAتور الفرنسAي والسAوري والمصAري والتونسAي )  , النظام الرئاسي ( ومن الدساتير الرئاسية – 

 ويمنAAح فيهAAا الرئيAAس والسAAلطة التنفيذيAAة سAAلطات واسAAعة وقAAد تكAAون مطلقAAة وتهميAAش صAAلحيات ودور مجلAAس
 هجAAر الكAAثير مAAن الAAدول هAAذا النظAAام,وبسAAبب تجAAاوزات السAAلطة التنفيذيAAة علAAى الحقAAوق , الشAAعب او البرلمAAان  

 واختاروا التوجه الى النظام البرلماني مع فAرض قيAود ورقابAة علAى دسAتورية القAAوانين فAي الوثيقAة الدسAتورية



 كمAAا الرقابAAة, حيث نصت صراحة على بطلن القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب المخالفة لحكام الدستور 
 الدستورية تنوعت واختلفت فبعض الدساتير منحAAت حAق الرقابAة إلAى لجنAة دسAتورية منتخبAة مAن الشAAعب وفAق
 مبدأ انتخاب لجنة صياغة الدستور أو منتخبة من البرلمان أو لجنAAة معينAAة مAAن رئيAAس الدولAAة او رئيAAس مجلAAس

.النواب
 وفي النظام البرلماني تتحقق فيه السيطرة السياسية لصالح البرلمAAان ويقAAوم علAى الفصAAل المAAرن بيAAن السAAلطات

 ويرتبAAط هAAذا النAAوع, ويقوم توازن ايجابي بين أقسامها وهياكلها وإمكانية التعاون بينها على مسAAتوى الوظAAائف
 بالتاريخ البريطAاني فهAو النمAوذج والمرجAع لدراسAة النظAAم البرلمانيAة وتعتAبر لبنAان الدولAة الوحيAدة بيAن الAدول
 العربية التي أخذت بهذا النظام وكانت سورية تعمل به  بعد الستقلل إل أنها هجرته بعد قيAAام الوحAAدة السAAورية

 . 1958المصرية عام 
 فإن أعم ما يثار في هذه المسألة هAو معرفAة السAلطة المختصAة بالتعAديل والقيAود, أما ما يتعلق بتعديل الدستور 

 فبعض الدساتير منحت حق التعديل لجمعيAAة تأسيسAAية منتخبAAة مAن, التي تفرض على سلطة وإجراءات التعديل  
 وبعAAض- ,  الشAAعب أو مAAن البرلمAAان ثAAم يعAAرض التعAAديل علAAى البرلمAAان لمناقشAAته وإقAAراره – النظAAام البرلمAAاني 

 الدسAاتير الخAرى تمنAح الحAق لرئيAس الدولAة بتAأليف لجنAة تعAديل ثAم يعAرض التعAديل علAى البرلمAان لقAراره –
.النظام الرئاسي

 وهل تستطيع هAذه السAAلطة التAدخل فAي أي وقAت, والسؤال المهم حول مدى صلحية السلطة المناط بها التعديل 
... من اجل تعديل الدستور ؟

 والجAAواب مرتبAAط بمAAا ينAAص عليAAه الدسAAتور فAAإذا كAAان التعAAديل يتAAم عAAن طريAAق مجلAAس الشAAعب فيكAAون بأكثريAAة
  أو عAن طريAق لجنAAة مشAكلة للسلطة التنفيذية فيكAون برغبAة رئيAس الجمهوريAة" وإذا كان ممنوحا, العضاء  

 وفي النظمة التي تحترم رغبة وإرادة الشAAعب فيتAم التعAAديل عAبر لجنAة منتخبAAة مAن الشAعب – من قبل الرئيس. 
.1958دستور الوليات المتحدة المريكية – أو عبر الستفتاء الشعبي – دستور فرنسا لعام 


