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 المقدمة

أف التطور التارخيي للدولة يؤكد تكوهنا ببطء بتأثَت عوامل سلتلفة اجتماعية سياسية واقتصادية وفلسفية وغَتىا وذلك طيلة 

ومن مث فأف ىيكل ومضموف االطار القانوين للدولة وتنظيمها ومؤسساهتا نشأ وتطور بعة قروف االخَتة وبل وحىت االف.االر 

فيها وعالقة االفراد هبا ببطء حىت خلص اذل شكل الدولة القومية بنظامها السياسي وكيفية شلارسة نشاطها السياسي 

بل منذ ناس يف اجلماعة السياسية،عليو الواحلقوؽ واحلريات العامة. وال جداؿ يف اف بداية ىذه النشأة ىي ما استقر 

للدولة وحىت االف. وما درج عليو الناس واستقر يف يقينهم وضمَتىم وأوحى ذلم بوجوب الطاعة لو وااللتزاـ اخللية االوذل 

ن واقع احلياة السياسية بالعرؼ الذي تكوف من العادة ادلتكررة والسوابق التقليدية اليت نتجت م بو وىو ما يسمى

يالحظ اف العرؼ كاف والزاؿ ادلصدر اذلاـ االساسي للقاعدة الدستورية خاصة يف مرحلة تطورىا قبل اف و للجماعة.

يصبها ادلشرع الدستوري ويقننها يف الوثيقة الدستورية. بل مازالت بعض الدوؿ اليت تسَت يف دستورىا على العرؼ 

بالدساتَت العرفية توبة وىو ما اصطلح على تسميتها الدستوري خاصة تلك اليت تطبق الدساتَت غَت ادلدونة او غَت ادلك

ومن جهة اخرى، فانو مازاؿ للعرؼ الدستوري دور ىاـ خاصة فيما يتعلق لذلك الوضع يف ادلملكة ادلتحدة. واصدؽ مثاؿ

منو بادلبادئ الدستورية العامة واليت سكنت وتوطنت يف ضمَت اجلماعات االنسانية واستقرت كقاعدة دستورية عامة 

اقة ر وىامة قد تعلو على القاعدة ادلكتوبة ادلدونة بطريق التشريع الدستوري يف الوثائق الدستورية ادلختلفة يف الدوؿ ذات الع

واليت قطعت مراحل طويلة ادلدى يف الدديقراطية كمبدأ اساسي للحياة السياسية وأسلوب حياة. واطردت ىذه الدستورية 

تبارىا جزءا اساسيا من القاعدة الستقرارىا يف ضمائرىا واعاجملتمعات على التقيد بالقاعدة العامة واذلامة غَت ادلدونة 

ل اف ىذا العرؼ ىو الذي اوجد جبانبو بعض الوثائق الدستورية القانونية ادللزمة خاصة يف رلاؿ احلقوؽ واحلريات.ب

والسياسية يف حياة بعض الشعوب كاالتفاقات اليت ربددت كتابة بُت االمراء والنبالء واالفراد واليت عقدت بينهم وفق ما 

قة االنضماـ بُت ووثي 2326يسجلو التاريخ السياسي وكما ظهر يف انكلًتا مهد العرؼ الدستوري كالعهد االعظم سنة 
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. ولكل رلتمع ظروفو واوضاعو واف العرؼ خيتلف من صباعة اذل اخرى مث من دولة الخرى 2911انكلًتا وايرلندا سنة 

كما ىو احلاؿ يف ادلملكة ادلتحدة.  سواء يف تطوره وبقائو واستمراره ومدى تأثَته يف ادلدونة او بقائو يف الوثائق ادلدونة

السياسية ومن ىنا اف النصوص الدستورية قد تقصر ربديد او ربديث بعض االوضاع واالنشطة  وعلينا اف نضع يف الذىن

جيئ العرؼ وخاصة ما يسمى بادلبادئ الدستورية اذلامة والعامة بتحقيق دوره يف سد الثغرات اليت قصرت او غفلت عنها 

لتطور الدولة ونظامها السياسي ادلستمر. النصوص الدستورية ولسوؼ يستمر ىذا الدور اذلاـ للعرؼ الدستوري مواكبا 

ويال اف العرؼ كمصدر للقاعدة القانونية عامة حظى بعناية من فقهاء القانوف اخلاص حيث تواتروا على دراسة العرؼ 

وحبثوا الكثَت من جوانبو وكانوا اسبق يف ىذه الدراسة من فقهاء القانوف العاـ.وعلى ىذا االساس مهد فقهاء القانوف 

الطريق لدراسة العرؼ اماـ فقهاء القانوف العاـ وبالذات فقهاء القانوف الدستوري، وأبانوا ذلم طرؽ واساليب سلتلفة  اخلاص

. وسوؼ نقـو طبيعة القانوف الدستوري من مغايرة يف اسلوب البحثاسًتشد هبا فقهاء الدستوري بالرغم من اختالؼ 

 بتقسيم ىذا البحث اذل مبحثُت :

                                                                       التعريف بالعرؼ الدستوري وحملة تارخيية عنو وامهيتو و قسم اذل:ادلبحث االوؿ : 

 ادلطلب االوؿ : التعريف بالعرؼ الدستوري

 ادلطلب الثاين : حملة تارخيية عن العرؼ الدستوري 

 لب الثالث : امهية العرؼ الدستوريادلط

 اركاف العرؼ الدستوري وانواعو وعالقتو بالنص الدستوري ويقسم اذل: :ادلبحث الثاين

 ادلطلب االوؿ : اركاف العرؼ الدستوري 

  ادلطلب الثاين : انواع العرؼ الدستوري 

 ادلطلب الثالث : عالقة العرؼ بالنص الدستوري
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 المبحث االول

 واهميتهبالعرف الدستوري ولمحة تاريخية عنه التعريف 

 المطلب االول

 التعريف بالعرف الدستوري

 .(2)على )على ما تعارؼ عليو الناس يف عاداهتم ومعامالهتم (:يطلق اسم العرؼ لغة 

اصطالحا: فيطلق على ) القواعد اليت تدرج الناس على اتباعها يف امورىم ومعامالهتم ، واليت يعتربوف اهنا ملزمة ذلم من 

 .(3)اوبتعبَت اخر ىو ) عادة يشعر الناس باهنا ملزمة ذلم من الناحية القانونية (الوجهة القانونية (، 

عض زلاًل للنقد، ونستعرض فيما باليت ذكرىا ال التعريفات ينل تعريف العرؼ الدستوري حظًا كبَتًا من الفقو، وكانت دل

 ىذه التعريفات: يلي

يعرؼ االستاذ أرمن العرؼ الدستوري بأنو ))عبارة عن التعبَت الضمٍت واالصباعي عن ارادة الشعب((.وينتقد الدكتور عبد 

احلميد متورل ىذا التعريف بانو يشمل تعريف العرؼ بوجو عاـ التعريف العرؼ الدستوري بوجو خاص. اما االستاذ 

من عضو ليس لو من الناحية القانونية سلطة تأسيسة ((. و تعديل لو موريس ديفرجيو فيعرفو بأنو ىو ))كل خلق دستور ا

وقد انتقد الدكتور متورل ايظًا ىذا التعريف بانو قد تعرض للذكر بعض انواع العرؼ الدستوري دوف انواعو االخرى. اما 

ة بنظاـ احلكم يف الدولة ػ يف الشئوف ادلتصلة حكومية و عبارة عن ))عادة درجت عليها ىيئفقد عرفو بانالدكتور ادلتورل 

ذات الشأف ، ولتلك العادة للقواعد الدستورية ػ  دبوافقة ) او على االقل دوف معارضة ( غَتىا من اذليئات احلكومية 
                                                           

 .227، ص :311، دمشق ،  2د. حسن مصطفى البحري ، القانوف الدستوري النظرية العامة ، طانظر: (2)
 227ادلصدرنفسو، صانظر : د. حسن مصطفى البحري ، ( 3)
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كقاعدة عامة ػ من جزاء قانوين ((. ويعرفو الدكتور عثماف خليل باف ادلقصود بو أف ))تتصرؼ احدى اذليئات احلاكمة يف 

على ضلو معُت ، فينشأ من تكرار ىذه التصرفات على مر الزمن قاعدة غَت مكتوبة يكوف ذلا الزاـ القانوف مسألة دستورية 

ستاذ جويو بأنو ))قاعدة غَت مكتوبة استقرت سلطات الدولة يف رأيها القانوين على ضرورة اتباعها وتقررت ويعرفو اال((. 

لرأي زلل نقد الدكتور سعد عصفور استناداً اذل انو يقصر العرؼ دبقتضى العمل او السنن الدستوري (( ، وقد كاف ىذا ا

اتباعها ، بينما ربديده بالنسبة اذل السلطات احلاكمة ورلموع االفراد  على القواعد اليت تطرد السلطات احلاكمة على

فيما بُت السلطات احلاكمة وذلذا يعرفو الدكتور عصفور بأنو ))قاعدة مطردة او عادة يقصد هبا تنظيم العالقات ،  (2)معا  

ويعرفو الدكتور زلمد ،)  3)ي القانوين للجماعة ((يف الرأ بعضها ببعض او فيما بينها وبُت االفراد ، ويكوف ذلا صفة االلزاـ

اسية يف الدولة على تطبيقها فيما يتعلق يف يابراىيم درويش بأنو ))العادة اليت تأصلت يف قاعدة اطردت السلطات الس

تنظيم عالقتها بعضها ببعض اوبينها وبُت االفراد وتوافر االعتقاد اليقيٍت بوجوب الطاعة ذلا لصفة االلزاـ فيها لدى 

 .(4)ويف ختاـ ىذا فأف التعريف بالعرؼ الدستوري ىو ماحيدد دوره يف القانوف الدستوري ((.اجلماعة 

 المطلب الثاني

 لمحة تاريخية عن العرف الدستوري

اف الصورة االوذل للتنظيمات السياسية حىت القرف الثامن عشر امنا اعتمدت وقامت على العرؼ اخلاص لكل بلد ،  

ففكرة الدولة دل تنشأ فجأة ، وامنا تكونت تدرجييا ربت تأثَت عوامل عديدة روحية وتارخيية ،  وحُت استقر الدولة ، 

 الشخصية للحكم اليت الزمت اشكاؿ احلكم القدمي ودل تعد النظم ادلطبقة متعلقة باشخاص احلكمتالشت الصفة 

                                                           

  :35،  359، ص  3115، مصر ، مطابع دار الكتاب العريب دبصر ،  3الدكتور عبد الفتاح ساير ، القانوف الدستوري ، ط انظر: (2)
 :23، ص 3126،  للنشر دار السنهوريـ السياسي يف العراؽ ، بَتوت ، (انظر: د. ضبيد حنوف خالد ، القانوف الدستوري وتطور النظا3)
 224،  223ص  ، :311، للنشر دار النهضة العربيةيش ، القانوف الدستوري ، يم درو زلمد ابراى انظر: د.(4)
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، نتيجة ادلطالبات الشعوب او بعبارة )ادؽ مطالبات من يتكلم بامسها( بتقييد سلطة احلكاـ دل تعد تتالئم مع (2)وذواهتم

شوبو الشك ، الف القاعدة العرفية متغَتة بطبيعتها وبالتارل وجود الدساتَت العرفية. فوجود القواعد العرفية الدستورية قد ي

يصعب بالضبط معرفة القواعد الدستورية اليت ربدد كما يعتقد حقوؽ ادلواطنُت وواجبات احلكاـ . فمن الصعب يف 

القواعد احلقيقة معرفة ما اذا كاف تصرؼ ما يكوف قاعدة عرفية جديدة او خرؽ لقاعدة عرفية دستورية سابقة الوجود ف

خرى حلقوؽ العرفية الدستورية الديكن واالمر كذلك اف تلعب دور ادلقيد لسلطة احلكاـ وادلثبتة والضامنة من جهة ا

نشأت يف القرنُت السابع والثامن عشر قي اوربا حركة التدوين الدستوري اليت تدعو اذل تدوين او   وحريات ادلواطنُت . اذ

 هتدؼ اذل تقييد سلطاف احلكاـ ادلطلق ) واليت اعتربت الدستور خَت وسيلة لتحقيق كتابة الدساتَت . فهذة احلركة اليت

ذلك ( ترى الدستور اف يكوف واضحا ، وال يكوف الدستور واضحا اال اذا كاف مكتوبا ، وال تكفي الكتابة بل جيب اف 

رية حبيث يكوف يف منأى من يعلو ىذا الدستور ادلكتوب على من ديارس السلطة واف تضمن لو ، اخَتا، االستمرا

التعديالت ادلستمرة اليت ديكن اف يتعرض ذلا اي اف يكوف دستورا جامدا. وعليو فأف ىذه ادلطاليب الثالثة : الكتابة ، 

 اذل ارلدؼ اذل تقييد سلطة احلكاـ وبالتالعلوية ، اجلمود ، ىي اليت كانت وراء حركة التدوين يف االزمنة احلديثة اليت هت

 .(3)وؽ وحريات االفراد يف الوقت نفسو عن طريق وثيقة مكتوبة : الدستور ضماف حق

وبناًء عليو فليس من قبيل الصدفة اف اعترب فالسفة القانوف الطبيعي يف القرنُت السابع والثامن عشر ، الدستور بأنو عقد 

فراد عنو من حريات حيث  ا تنازؿ االاجتماعي  خيلق الدولة ا) او اجملتمع السياسي ( النو كالعقد االجتماعي ، حيدد م

وف يف حالة من الطبيعة ومقدار ما سيحتفظوف من ىذه احلريات بعد تأسيس الدولة . واذا كاف الدستور ىو شيكانوا يع

العقد االجتماعي ) او ىو ذبديد للعقد االجتماعي ( وما ذلذا االخَت امهية بالغة يف تكوف السلطة ، ويف حفظ حقوؽ 

للعرؼ ، الذي ىو بطبيعتو غَت زلدد ، بل جيب اف يتبلور وحريات االفراد ف فأنو الديكن اف يًتؾ امر ربديد الدستور 

الدستور يف رلموعة نصوص او وثيقة مكتوبة . وعليو فأف اقامة الدستور او التجديد العقد االجتماعي ال ديكن اف يتم 
                                                           

  43، ص 2:75، بغداد ، مطبعة ادلعارؼ ،  2(انظر: زلمد علي الياسُت  ،القانوف الدستوري والنظم السياسية  ،ط2)
 352،  351، ص 2:92القانونية للنشر ، انظر: د. منذر الشاوي ، القانوف الدستوري نظرية الدستور ، بغداد ، مركز البحوث  (3)
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اقامتها ادلستعمرات  وؿ الدساتَت ادلكتوبة يف العادل اليتأو  .(2)اال بواسطة الكتابة اي يتبلور يف رلموعة مكتوبة او مدونة 

ـ دل تكن غريبة عن ىذه الفكرة اي اعتبار الدستور 2887االنكليزية يف امريكا الشمالية بعد استقالذلا اعتبار من عاـ 

بوضوح يف ديباجة مشروع  اد ىذعقدا اجتماعيا خيلق الدولة ) يقيم السلطة ( ويضمن حقوؽ وحريات االفراد . ولعلنا صل

( الذي يعترب منوذجا لكثَت من دساتَت الدوؿ االمريكية وحىت لدستور الدولة الفدرالية 2891دستور ماسوجوسيتس )

.فقد جاء يف ىذه الديباجة اف )موضوع ...ابقاء وتصرؼ احلكومة ىو ضماف سَت اجملتمع 2898االمريكية الصادر عاـ 

ية باطمئناف ...)و(يتكوف اجملتمع السياسي السياسي وضبايتو وضماف االمن وسبتع االفراد الذين يكونونو حبقوقهم الطبيع

من التجمع االختياري لالفراد فهو نتيجة للعقد االجتماعي الذي بواسطتو يتعاقد رلموع الشعب مع كل مواطن وكل 

 .مث اف ضباية حقوؽ االفراد وبالتارل تقييد(3)جل الصاحل العاـ ،ألاف حيكموا بواسطة قوانُت معينة مواطن مع اجملموع بغية 

سلطة احلكاـ او ربد منها الديكن اف ربقق بصورة ناجعة اال اذا امن االفراد هبذه احلقوؽ وتبنوىا ، وىم ال ديكن اف 

يتبنوىا اال اذا عرفوىا ، والديكن اف يعرفوىا اال اذا عرضت عليهم بشكل واضح وثابت . وىذا العرض الواضح والثابت 

ولذا اعترب كتاب ومفكري القرف الثامن عشر االوريب ، الدستور وسيلة او اداة حلقوؽ االفراد يقـو بو الدستور ادلكتوب . 

رؾ االسس وادلبادئ السياسية اليت يقـو الفرد مواطنا اذا وعى حقوقو واد تثقيف سياسي للجماىَت ، هبذا ادلعٌت يصبح

: واضح يف وثيقة مكتوبة ىيوؽ بشكل عليها رلتمعو ، واليتحقق ىذا اال اذا عرضت ىذه ادلبادئ وىذه االسس واحلق

 .(4)الدستور 

وكاف من نتيجة ذلك اف نشأت قواعد ونظم انبثقت من رلموع التقاليد والعادات وادلبادئ االساسية ، وىذه القواعد  

ىي اليت كونت قواعد القانوف الدستوري العريف وليس لدينا من رلموع ىد القواعد العرفية اال  القليل وأمهها ادليثاؽ 

ظم االصلليزي ، فيعترب الدستور االصلليزي ادلثاؿ النموذجي للدساتَت العرفية يف العصر احلديث ، بالرغم من وجود االع

                                                           

 352،ص السابقدلصدر نظر: د. منذر الشاوي ،اا (2)
 353، صر: د. منذر الشاوي، ادلصدر نفسوانظ (3)
 353ادلصدر نفسو ، صانظر: د. منذر الشاوي،  (4)
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بعض ادلواثيق والقوانُت الدستورية ػ من ناحية ادلوضوع ػ او بادلعٌت ادلوضوعي ، فأف اجلانب الكبَت من التنظيم السياسي يف 

بعبارة اخرى فأف الدستور االصلليزي يستقى قواعده من مصدرين :قواعد مدونة يف اصللًتا يقـو على القواعد العرفية و 

. ويعترب العرؼ الدستوري اقدـ مصادر القواعد القانونية، بل وكاف يف القدمي ديثل ادلصدر  (2)ادلواثيق ، وقواعد غَت مدونة

، اليت كانت العادات ادلتعارؼ عليها سبثل  الوحيد ذلا، كاف كذلك عند الروماف واالغريق، وغالبية اجملتمعات القددية

، اخلاصة منها والعامة، وبالنسبة للقواعد  القواعد اليت يتعُت على اجلميع احًتامها، ونشأ ىذا العرؼ يف صبيع ادلعامالت

. وظل الدستورية، فقد قواعد احلكم يف اجملتمعات القددية عبارة عن رلموعة من التقاليد واالعراؼ والعادات القددية 

،  العرؼ يلعب الوحيد او الرئيسي، وحيتل ادلكانة االوذل بُت مصادر القانوف، حىت بدأت حركة تدوين القواعد القانونية

داية ، فكانت يف الب واستعماؿ الكتابة كوسيلة لوضعها . وقد تطور اللجوء اذل الكتابة كأداة لسن القواعد القانونية

رفية ادلوجودة بالفعل، فظل العرؼ ىو ادلصدر االوؿ عىا على تقنُت بعض القواعد الدور  رقتزلاوالت قليلة وجزئية، واس

والرئيسي والغالب للقواعد القانونية حىت القرف الثامن عشر، مث شيئًا فشيئًا بدأ يزداد استعماؿ الكتابة يف وضع القواعد 

االمر على وضع قواعد سلالفة او ملغية لقاعدة عرفية  القانونية سواء القواعد القددية ادلعروفة بالفعل او اجلديدة بل وامتد

معروفة ومستقرة، حىت انتهى االمر اذل تراجع العرؼ وزبليو عن ادلكانة االوذل بُت مصادر القواعد القانونية، وترؾ ىذه 

ح ديثل ادلصدر ادلكانة لتحتلها النصوص ادلكتوبة، فأصبحت الكتابة سبثل ادلصدر االوؿ للقواعد القانونية، والعرؼ اصب

الثاين . ويف رلاؿ القواعد الدستورية، فأف العرؼ ظل ادلصدر االوؿ والوحيد ذلا، حىت ظهور الدساتَت ادلدونة، بعد 

ـ، مث صدور اوؿ 2887استقالؿ امريكا عن اصللًتا، وصدور اعالف فيالدلفيا وقياـ الواليات ادلتحدة االمريكية عاـ 

ـ، مث توالت الدساتَت ادلكتوبة يف 2898حلديث، وىو الدستور االربادي الصادر عم دستور متكامل مكتوب يف العادل ا

ـ، :291ـ، ويف السويد عاـ 28:2ـ، وصدور دستور الثورة عاـ :289دوؿ اخرى مثل فرنسا، بعد قياـ الثورة عاـ 

ـ، والعديد من 2998ندا عاـ لـ، ويف ىو 2985ويف سويسرا عاـ  ـ،2942ـ، ويف بلجيكا عاـ 2925والنرويج  عاـ 

                                                           

   44،  43(انظر: زلمد علي الياسُت  ،ادلصدر السابق  ، ص2)
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الدوؿ االخرى . ولكن ليس ادلعٌت اف العرؼ قد اختفى سبامًا من بُت القواعد الدستورية، وامنا حىت االف موجوداً ويلعب 

ىامًا من بُت مصادر القواعد، ويستوي يف ذلك الدوؿ ذات الدساتَت العرفية، والدوؿ ذات الدساتَت ادلكتوبة، وكذلك 

 .(2)نة والدوؿ ذات الدساتَت اجلامدة الدوؿ ذات الدساتَت ادلر 

 المطلب الثالث

 اهمية العرف الدستوري 

جيب التميز بُت العرؼ الدستوري والدستور العريف ، فالدستور العريف ىو رلموعة من القواعد اليت على العرؼ والسوابق 
الدستوري فهو رلموعة القواعد اليت دوف اف يتم تدوينها يف وثيقة لتكوف اساسًا لنظاـ احلكم يف الدولة ، اما العرؼ 

تستقر بالعرؼ والسوابق ولكن يف ظل دستور مكتوب ويعترب العرؼ ادلصدر الرئيسي للدساتَت الغَت ادلكتوبة ػ العرفيةػ على 
 . (3)اساس اف القاعدة ىنا تنشأ وتلغى بالعرؼ

الدساتَت تتسم بطابع اجلمود ػ يف الغالب ػ ولكن ما ىو دور العرؼ الدستوري بالنسبة للدساتَت ادلكتوبة حيث أف ىذه 

حبيث الديكن تعديلها اال وفقا الجراءات معينة فهل ديكن أف تنشأ قواعد عرفية دستورية جبانب القواعد ادلكتوبة او 

 اجلامدة.

اخلالؼ  ال أحد يستطيع أف ينكر دور العرؼ اذلاـ يف النظاـ القانوف العاـ ػ الدستوري واالداري خصوصا ػ ولكن يثور

حوؿ دور العرؼ ونطاؽ عملو من الناحية النظرية واالساس القانوين ، فمن الشراح من يقصر دوره عىب بعض ادلسائل 

. وتظهر امهية القواعد العرفية جليا يف (4)احملدودة ، ومنهم من يدخلو يف عامة ادلسائل الدستورية وجيعل لو دورا ىاما فيها

ل اصللًتا ومن حذا حذوىا من ادللكيات االخرى ، فما يزاؿ الدستور االصلليزي يتكوف من الدوؿ ذات الدساتَت العرفية مث

                                                           

 79، 78،ص3113/3114، القاىرة ، دار النهضة العربية للنشر،  5، اصوؿ واحكاـ القانوف الدستوري ، ط( انظر: د. جورجي شفيق ساري 2)
 .51، ص 3124، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، 2زلمد زلمد عبده اماـ ،ادلبادئ الدستورية العامة يف ضوء الشريعة االسالمية ، طد. انظر: ( 3)
 52ادلصدر نفسو ، ص انظر: د. زلمد زلمد عبده اماـ، (4)
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رلموعة من القواعد العرفية اليت تقيم التنظيم السياسي االصلليزي ، على الرغم من تدوين بعض قواعده اال أف معظم ما 

 .(2)تزاؿ قواعد عرفية غَت مكتوبة

 ساتَت العرفية ، سنلقي نظرة سريعة على الدستور االصلليزي ، ودلزيد من التدليل والتفصيل حوؿ الد

 الدستور االصلليزي -

يقدـ لنا الدستور االصلليزي على انو ادلثل الكالسيكي للدساتَت العرفية ، اال أف جزء من ىذا الدستور مكتوب ، يف حُت 

 الصلليزي ، علينا اف منيز بُت :اف جزءه االغلب غَت مكتوب او عريف ، ولكي ندرؾ سباما الدستور العريف ا

القواعد العرفية الدستورية وبُت االتفاقات الدستورية. فالقواعد العرفية الدستورية تتمتع وحدىا كما يعتقد بالصفة القانونية 

جلزء )ألف احملاكم تعًتؼ هبا وبالتارل تطبقها ( اي ذلا قيمة القانوف ، وذلذا يف جزء مهم من القانوف الدستوري . اما ا

االخر من القانوف الدستوري فتكوف قواعد مكتوبة . ومن امثلة ) القواعد العرفية الدستورية ( القواعد ادلتعلقة بوجود 

النظاـ ادللكي ، سلطات ادللك ، حق ادللك يف ادلصادقة على القوانُت ، تقسيم الربدلاف اذل رللسُت ، مسؤولية الوزراء 

 . (3)اخل 111لس اللوردات السياسية اماـ رللس العمـو دوف رل

ومن امثلة )االتفاقات الدستورية ( ، ) اليت وجهت النظاـ السياسي االصلليزي ضلو الربدلانية ( القواعد التالية : الجيوز 

للملك االعًتاض على قانوف صوت عليو الربدلاف ، والحيق للوزارة اف تعقد اي اتفاقية دوف موافقة رللس العمـو ، وجوب 

الوزارة اليت ال ربوز ثقة رللس العمـو ، حق الوزارة يف حل رللس العمـو عندما ال ربوز ثقتو او تنسحب ، حق  استقالة

الوزارة يف رللس العمـو حىت واذا دل تكن على خالؼ معو ، على الوزارة اليت ربل رللس العمـو وتكوف نتيجة 

ىذا اجمللس ثانية ، ادلسؤولية التضامنية للوزارة اماـ الربدلاف  االنتخابات ليست يف صاحلها ، اف تستقيل وال ديكنها اف ربل

                                                           

 :4، صانظر: د. زلمد زلمد عبده اماـ، ادلصدر السابق( 2)
 348، 347،  346، ص 3118نشر ، لل ، ادلكتبة القانونية 3، ط 3(انظر: د. منذر الشاوي ، القانوف الدستوري ج3)
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) رللس العمـو ( ، اولوية رللس العمـو رللس اللوردات ، وجوب دعوة الربدلاف مرة واحدة يف السنة على االقل . و) 

ا تنتج عن طريق ادلمارسة االتفاقات الدستورية ( ىي اليت تكوف الدستور العريف ) غَت ادلكتوب ( احلقيقي الصللًتا، الهن

السلطة من قبل القابضُت عليها . اال أف القواعد الدستورية كما رأينا ال تتمتع بطبيعة قانونية ، او ىي بغَت حاجة الف 

تنسب اليها ىذه الصفة . ولذلك فأف انكار العديد الكتاب االنكليز الصفة القانونية على القواعد اليت تتضمنها ) 

ورية ( اي عدـ اعتبارىا جزءا من القانوف العريف او ادلكتوب الذي يقيمو الربدلاف الف احملاكم ال تطبقها ، االتفاقات الدست

ال يغَت شيئا يف االمر ، اي أف ىذه القواعد ىي اوال وقبل كل شيء قواعد دستورية ) قواعد غَت قانونية ( تنظم شلارسة 

نكليزي يتكوف من عدد من القواعد ادلكتوبة اليت تتمتع بالصفة الدستورية السلطة يف الدولة . بناءاً عليو فاف الدستور اال

)وىي اليت اقامها احلكاـ القابضوف على السلطة ( ومن عدد اكرب واف دل يكن اعظم من القواعد اليت تنتج عن طريقة او 

يف احلقيقة خارج القانوف اف صح شلارسة احلكاـ للسلطة وهبذا ادلعٌت فهي عرفية غَت مكتوبة . فالدستور االنكليزي ىو 

التعبَت ، الف القواعد اليت يدخلها الكتاب االنكليز ضمن القانوف ىي معظمها قواعد قانونية اعتيادية وىذا ما رأينا 

بالنسبة دلعظم ادلواثيق اليت صدرت يف انكلًتا الهنا ربمي وتضمن حريات ادلواطنُت وهبذه الصفة فأف احملاكم االنكليزية 

هبا وتطبقها . اما القسم االخر اليت تدخل ضمن القانوف العريف فأف الكثَت منها ينظم شلارسة السلطة وبالتارل ال تأخذ 

ديكن ادارؾ تطبيقها من قبل احملاكم . ومثاؿ ىذه القواعد ما يتعلق بسلطات ادللك والقواعد ادلتعلقة بتقسيم اذل رللسُت 

عمـو دوف رللس اللوردات. فهذه القواعد ىي قواعد دستورية يف احلقيقة والديكن ومسؤولية الوزراء السياسية اماـ رللس ال

.ينتج شلا تقدـ اف الدستور االنكليزي ليس يف )القانوف الدستوري (2)ادراؾ كيف اف احملاكم تقـو بتطبيق مثل ىذه القواعد

اجزاء القانوف الدستوري ، اما ماعدا ذلك فهو ( كما يعتقد ، وامنا ىو اوال يف االتفاقات الدستورية ، وثانيا يف بعض 

قواعد قانونية اعتيادية .وعبيو وهبذا ادلعٌت ديكن القوؿ اف الدستور االنكليزي ىو يف معظم اجزائو دستور عريف او غَت 

                                                           

 :34، 349، صانظر: د. منذر الشاوي، ادلصدر السابق( 2)
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الدوؿ ويلعب العرؼ دورًا ىاما بُت مصادر القواعد القانونية يستوي يف ذلك الدوؿ ذات الدساتَت العرفية و  .(2)مكتوب

 . (3)ذات الدساتَت ادلكتوبة . وكذلك الدوؿ ذات الدساتَت ادلرنة والدوؿ ذات الدساتَت اجلامدة

 اوالػ يف دوؿ الدساتَت العرفية ودوؿ الدساتَت ادلكتوبة :

دستوري اذل جانب اف ىناؾ دوال مازاؿ دستورىا دستوراً عرفيا ػ مثلما ذكرنا انكلًتا وكذلك اسرائيل ايظا ػ يقـو العرؼ ال

بدور الديكن انكاره او ذباىلو او التقليل من امهيتو وفائدتو كمصدر من مصادر القواعد الدستورية حىت يف دوؿ الدساتَت 

 ادلكتوبة . 

ففي الدوؿ الدساتَت ادلكتوبة يلعب العرؼ دورا ىاما اذل جانب القاعدة ادلكتوبة ويتخذ ىذا الدور عدة مظاىر. فقد 

ليت تنجم عن تطبيق القاعدة ادلكتوبة يف الواقع ، الذي يأيت حباالت دل يستطع واضعو القاعدة يبدو يف سد الثغرات ا

كم الذي يوجهها ، فأيت العرؼ ليقـو هبذا الدور ويسد مثل ىذه بؤ هبا ، وبالتارل فلم يأتوا باحلادلكتوبة توقعها او التن

لدستور او االختصار او الغموض يف صياغة عباراهتا. الثغرات ويواجو احلاالت ادلستجدة خاصة يف حالة قدـ وثيقة ا

ومثاؿ ذلك دستور اجلمهورية الثالثة يف فرنسا الذي دل يتضمن نصا خبصوص منصب رئيس الوزراء ، ولكن العرؼ 

.وايظا بالنسبة للدستور االمريكي الذي (4)ادلستقر يف ظل العمل هبذا الدستور اوجد ىذا ادلنصب رغم عدـ النص عليو 

على وضعو اكثر من قرنُت وربع من الزماف ، فقد جرى العرؼ على اف خيتار مندوبو الرئاسة ادلرشح الذي اذبهت اليو مر 

ارادة الناخبُت يف الدرجة االوذل ، رغم انو اليوجد بالدستور ما يلـز ادلندوبُت باختيار مرشح معُت ، بل وفقا لنصوص 

ُت . فأنتخاب رئيس الواليات ادلتحدة يتم على درجتُت ، يتم يف الدرجة الدستور تكوف ذلم حرية االختيار بُت ادلرشح

الرئيس نيابة عن الشعب، ويف الدرجة الثانية يقـو ىوالء ادلندوبوف  االوذل انتخاب مندوبُت بواسطة الشعب الختيار

                                                           

 :34، صد. منذر الشاوي، ادلصدرالسابق نظر:( ا2)
 79( انظر: د.جورجي شفيق ساري ، ادلرجع السابق، ص3)
 :7،  79ادلصدر نفسو، ص انظر: د. جورجي شفيق ساري، ( 4)
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. ودل حيدث اخلروج عن ىذا العرؼ ادلستقر منذ االنتخابات االوذل للرئاسة (2)بانتخاب الرئيس من بُت ادلرشحُت 

، واالنتخابات الرئاسية 2:59االمريكية وحىت االف اال يف ثالث حاالت فقط ، يف االنتخابات الرئاسية اليت جرت عاـ 

ورماف للتصويت لصاحلو ، ، حيث قاـ احد ناخيب الرئاسة الذي اختَت على قائمة مرشح الرئاسة ت2:67اليت جرت عاـ 

قاـ بالتصويت لصاحل ادلرشح االخر العنصري اي الذي كاف من انصار التميز العنصري. واحلالة الثالثة جرت عاـ 

 .(3)، حيث صوت احد ناخيب الرئاسة اجلمهوري لصاحل ادلرشح الدديقراطي العنصري ايظا 2:71

 مدة : ثانيا ػ يف دوؿ الدساتَت ادلرنة ودوؿ الدساتَت اجلا

ليس ىناؾ خالؼ يذكر حوؿ وجود العرؼ ودوره يف دوؿ الدساتَت ادلرنة ، اليت يتبع وضعها وتعديلها اجراءات وضع 

 وتعديل القوانُت العادية . 

اما بالنسبة للدوؿ ذات الدساتَت اجلامدة فقد اختلف الرأي ، حوؿ اكاف وجود العرؼ كمصدر للقواعد الدستورية فيها 

 ز بُت فريقُت فريق رافض ذلذا الوجود وفيق معًتؼ بو .ونستطيع اف مني

 الفريق ادلنكر المكانية وجود عرؼ دستوري يف ظل الدساتَت اجلامدة :

. وفقا ذلذا الفريق فاف العرؼ اليستطيع اف خيلق CARRE DE MALBERGوتزعم ىذا الفريق الفقيو 

حكاـ اليت ينص عليها مثل ىذا الدستور ػ واليت تتعلق قاعدة فانونية ذات قيمة دستورية يف ظل دستور جامد الف اال

بادلبادئ او ادلؤسسات او احلقوؽ ػ الديكن تعديلها اال وفقا لالجراءات التأسيسية ، وىي اجراءات تتصف بالطوؿ 

والتعدد والتعقيد فهو يرى لن ىناؾ تناقض بُت مصطلحي دستور وعرؼ ، فالعرؼ على نقيض الدستور اجلامد الحيتاج 

                                                           

 :7، صنظر: د. جورجي شفيق ساري، ادلصدر السابق( ا2)
 81، صنفسو ادلصدرد. جورجي شفيق ساري، : (انظر3)
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الشارة اذل العرؼ . ويذىب انصار ىذا الفريق اذل القوؿ بأف ا(2) وضعو وال يف تعديلو اذل اجراءات مراجعة اوتعديليف

عليها الواقع ، يعٍت يف احلقيقة االمر غياب االساس القانوين ذلا ، او زلاولة لتربير شلارسات سياسية ى لتربير حالة جر 

الدستورية وىم الوجود ذلا .كما انو اليوجد قاضي يستطيع االقرار بوجود العرؼ التتفق مع اي ربليل قانوين .فاالعراؼ 

الدستوري والدليل على ذلك اف القاضي الدستوري اـ يفصل ولو مرة واحدة يف نزاع دستوري مستندا يف ذلك على 

رؼ جملرد تكرار العرؼ الدستوري . فال ديكن للعرؼ اف خيالف الدستور فكيف ديكن اف يعدؿ الدستور اجلامد بع

 .(3)سلالفتو

 الفريق ادلعًتؼ بامكانية وجود عرؼ دستوري يف ظل الدساتَت اجلامدة :

وفقا ذلم اف وجود دستور جامد الحيوؿ دوف وجود عرؼ دستوري يف ظلو واذل جواره . فاحكاـ الدستور ادلكتوب اجلامد  

فيأيت العرؼ ليسد الثغرات اليت يكشفها التطبيق العملي كثَتا ما تتم يف التطبيق العملي عن ثغرات او نقص او قصور. 

ويكمل النقص يف النصوص الدستورية ويتالىف القصور ويوضح الغموض الذي يكتنف احكامو. فالعرؼ الدستوري 

موجود يف ظل الدستور اجلامد واليقتصر دوره على التفسَت فقط، وامنا ديتد اذل استكماؿ النقص ادلوجود يف نصوصو 

طة التشريع دبراسيم يف لؿ ذلك يف ظل االحتالؿ الفرنسي للجزائر، فقد جرى العرؼ على منح رئيس الدولة س.ومثا

ادلسائل احملجوزة للربدلاف يف فرنسا ذاهتا . فمثل ىذا العرؼ ليس عرفا مفسرا. واف كاف انصار ىذا الفريق يسلموف بعدـ 

احلذؼ غَت جائز النو يتضمن تعديال دستورا بغَت الطرؽ  امكانية قياـ عرؼ ينطوي على حذؼ نص دستوري فمثل ىذا

اليت حددىا الدستور ذاتو لتعديل احكامو. واف كاف العرؼ خيتلف يف نشأتو عن الدستور ادلكتوب اجلامد فهذا الينفي 

اءات نظرا لتعدد وطوؿ وتعفد اجر  لقاعدة القانونية تتمتع بسمو شكليوجوده يف ظل ىذا الدستور ، وامنا فقط اف ا

وضعها وتعديلها ، واليت جيب احًتامها واتباعها واال اتصف الوضع او التعديل بعدـ الدستورية، اما القاعدة العرفية فتنشأ 

                                                           

 85،  84، ص يق ساري، ادلصدر السابقجورجي شفنظر: د. ( ا2)
 85، صنفسو ادلصدرانظر: د. جورجي شفيق ساري، ( 3)
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الشكلية اما ادلوضوعية  ر بااللتزاـ هبا. ىذا من الناحيةبتوافر ركنيها ادلادي وادلعنوي، اي بتكرار اتباعها مث استقرار الشعو 

 .(2)تمتع ىي ايظا بالسمو ادلوضوعي وتشًتؾ او تشبو او تقًتب يف ذلك من ادلكتوبة فالقاعدة العرفية ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  87، 86، 85، ص . جورجي شفيق ساري، ادلصدر نفسونظر: د( ا2(
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 المبحث الثاني

 اركان العرف الدستوري وانواعه وعالقته بالنص الدستوري

 المطلب االول

 اركان العرف الدستوري

ىو ادلمارسة االجيابية او السلبية اي االستعماؿ او عدـ االستعماؿ المكانية ما .انو التصرؼ او  اوال : الركن ادلادي ػػػػػ

الغياب وترداد بعض التصرفات او بعض االحجاـ بصورة دائمة ، ثابتة وواضحة نسبيا فحىت ديكن اعتباره عرفا جيب اف 

رة واحدة ليست عرفا( فتكاثر االعماؿ ادلتشاهبة يًتجم االستعماؿ سلسلة من التصرفات ادلتشاهبة وادلرضية . )اف م

اليستغٌت عنو واف حدثا  منعزال ال يكفي وحده ، اذ من الضروري اف ذبعل منو االحداث الالحقة بو سابقة . اضف اذل 

غرؽ استواء ، دبعٌت اخر اف يتوزع الًتداد على فًتة زمنية طويلة وشلتدة نسبيا . فمثال استاف على التكاثر الذكور اف يستمر 

اي من تاريخ صدور وثيقة احلقوؽ اذل  2948اذل عاـ  :279سنة من عاـ  261النظاـ الربدلاين يف بريطانيا حوارل 

 .(2)رليء ادللكة فكتوريا اذل العرش 

حجاـ عنو والثبات بو جرى ذباوزىا يف زليط التعامالت بيد اف ادلقولة التقليدية للمداومة او تكرار التصرؼ او اال

فقد اعترب البعض اف تعامال فرديا ولكنو جيوز على موافقة  2:69الدستورية يف ظل اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا من عاـ 

ىذا ادلعٌت يقوؿ االمة ، عادة عن طريق االستفتاء ، من شأنو اف القاعدة العرفية وبالتارل اف يعدؿ النص الدستوري . ويف 

يتمظهر بشكل سلتلف . انو يستمد سلطتو يعٍت مشروعيتو يف  2:69من عاـ  )اف العرؼ ابتداءالربوفسور جوف جيكل 

                                                           

،  3113للدراسات للنشر والتوزيع ، ، رلد ادلؤسسة اجلامعية  2اسية ) االطار ػ ادلصادر (، طي( د . اضبد سرحاؿ ، يف القانوف الدستوري والنظم الس2(
 2:2، 2:1ص



16 
 

عن التصرؼ ادلتوافق لرئيس الدولة والشعب . ويقًتب ينتج ‘ معظم اثاره من التزاـ احملكومُت بو ، وحيث انو يف جوىره 

ا يطلق عليو الربوفسور رينيو جوف ديبوي يف زليط القانوف الدورل العاـ ، بالعرؼ من ىذا ادلفهـو ادلستجد للعرؼ م

اما  ةيتكوف بسرعة يف فًتة زمنية قصَت  ادلتوحش او الثوري مقابل العرؼ اذلادئ او الرشيد والرصُت . فالعرؼ ادلتوحش

قائم او لاشأنو اف يقلب التوجو العاـ من  لتواتر سريع لنفس ادلمارسات او تصرؼ يكوف منفردا امنا مباغت ضاغط واخاذ

 .(2)تصرؼ  اف يعترب كمؤشر كاؼ لتوجو عاـ منتظر . وهبذا ادلعٌت يقوؿ تيوديل ديبو اف العرؼ يبدأ باوؿ

دييز القاعدة العرفية عن مايسمى ) بادلوافقات  وفأف وجوب تكرار التصرفات التشاهبوبالعودة اذل ادلفهـو التقليدي للعرؼ 

مثال يف  فائقةنزلة القوانُت رغم امهيتها الالدستورية ( كوف ىذه االخَتة غَت معنية بعدد السوابق وطادلا اهنا التتشكل دب

الوزير االوؿ  اسية يف بريطانيا . مع مالحظة بوجود عدد من ادلوافقات ادلستندة اذل عدة سوابق من مثل اقالةيالسحياة 

من ادلوافقات  من قبل رئيس اجلمهورية يف فرنسا وعملية انتخاب النواب بالوكالة او بالتوفيض ، مقابل قياـ رلموعة

يف اجلمعية الوطنية الفرنسية  2:85مثل مفهـو ) ادلسائل الراىنة ( ادلعموؿ بو ابتداء من عاـ  نطلقة من سوابق ادلنفردةادل

لفة حدؽ واحد لسلسلة التصرفات ادلتشاهبة تزرع الشك حوؿ وجود العرؼ . وسلالفة عدة . وعلى اي حاؿ فأف سلا

من قبل  2:67دة اذل استعماؿ حق حل اجلمعية الوطنية يف فرنسا عاـ اذا فاف العاحداث ذبعل العرؼ غَت قائم . وىك

اف تتارل ادلمارسات ادلتماثلة . وبالطبع فاف برى2988حكومة ادغار فور خاؿ دوف استواء عرؼ بعدـ احلل منذ عاـ 

ال سيما واف وثباهتا باذباه واحد او زلدد من قبل اكثر من ىيئة حكومية واستمرارىا لفًتة كافية من الزمن مسألة شائكة 

الظروؼ تتغَت واذليئات تتبدؿ وادلسلكيات تتطور بسرعة كبَتة يف عادل اليـو . وعلى اي حاؿ فاف توفر الر كن ادلادي ال 

دبفرده لفرز القاعدة الدستورية العرفية اليت تفًتض حضور الركن االخر وقد يكوف االىم اال وىو الركن ادلعنوي او يكفي 

 . (3)البسيكولوجي

                                                           

  2:3،  2:2، ص نظر: د. اضبد سرحاؿ، ادلصدر السابقا (1(
 2:4،  2:3دلصدر نفسو ، ص نظر: د. اضبد سرحاؿ، ا( ا3(
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 (2)يلي : ويشًتط لتماـ الركن ادلادي ما

ىذا التصرؼ ػػػػ العمومية : ويقصد هبا ادراج اذليئات احلاكمة على العمل دبسلك معُت ، دوف احتجاج اي منها على 2

 فمجرد احتجاج اي ىيئة على ىذا التصرؼ يؤدي خروجو من دائرة العرؼ .

ػػػػ التكرار : دبعٌت اف التصرؼ حىت يصبح عرفا يعتد بو يلـز اف يتكرر عدة مرات ، اذ اليتكوف العرؼ من تصرؼ واحد 3

 التصرؼ عرفا.، وقد اختلف الفقهاء يف ربديد عدد ادلرات العتبار 

 ات واالستقرار : وىو نتيجة لتكرار ، فتكرار العادة والعمل هبا يعٍت ثباهتا ورسوخها واستقرارىا.ػػػػػ الثب4

ػػػػػ القدـ : ويقصد بو استمرار العمل بالقاعدة مدة طويلة حبيث يظهر اف التصرؼ اصبح مستقرا يف ضمَت اجلماعة ، 5

روط اليت ينبغي توفرىا يف الركن ادلادي تتعلق بالتصرؼ نفسو  وانو دل يكن وليد الصدفة ، او امرا عارضا. وبالتارل فاف الش

وقدديا رغم ربفظنا على الشرط االخَت وىو القدـ ، فالقدـ ليس لو معٌت مع التكرار اذ  كونو عاما ومتكررا ومستقرا وثابتا

حدة  يف فًتة طويلة جدا حينئد او اربعا او اكثر يف مدة وجيزة وال يتكرر اال مرة وااف التصرؼ ردبا يتكرر مرتُت او ثالثا 

صلد سؤاال يطرح نفسو ايهما اوذل باالتباع القدـ اـ التكرار ؟ الشك اف التكرار اوذل يف االعتبار من القدـ فالقدـ اليعرب 

 .عن استقرار العادة ورسوخها بقدر مايعرب عن ذلك التكرار 

او االعتقاد يف ادلشروعية الدستورية للعمل ، وادلقصود هبذا الركن اف يقـو يف ذىن اجلماعة  ثانيا : الركن ادلعنوي ػػػػػ

وضمَتىا القانوين اف القاعدة اليت نضمها العرؼ ذلا صفة االلزاـ وبالتارل واجبة االحًتاـ ، واف ذلا جزاء، وبعبارة اخرى اف 

ستورية ملزمة ذلا كالقواعد ادلدونة من جزاء ، وبناء على ذلك العمل الذي تقـو بو اذليئات احلاكمة ىو تطبيق لقاعدة د

اكمة وىي تقـو بالعمل تعتقد يف مشروعيتو من الناحية الدستورية اي اف تقـو بو حبسن نية باعتبار اهنا فاف اذليئات احل

وبعبارة اخرى جيب اف تقـو بتطبيق الدستور ، اي اهنا تعمل على احًتاـ روح الدستور اكثر من احًتاـ حرفية نصوصو ، 
                                                           

 76، ص :311، دار الثقافة للنشر والوزيع  ،  2د . ضبدي العجمي ، مقدمة يف القانوف الدستوري يف ضوء الدساتَت العربية ادلعاصرة ، ط (2)
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يكوف لدى اذليئة احلاكمة اعتقاد يف اف العمل مشروع من الناحية الدستورية وىذا يستدعي اف النص الدستوري جيب اف 

ال يكوف قاطعا يف معناه واؿ كاف العمل يعترب سلالفة صرحية للدستور حبيث ال ديكن القوؿ بتوفر حسن نية اذليئة احلاكمة 

ويربر االستاذ موريس ديفرجيو العرؼ الدستوري يف ىذه احلالة بانو يستند اذل مبدأ اخلطأ العاـ  اليت اصدرت العمل ،

ينص قانونا ، ويلعب التكرار دوره يف ىذا الصدد . ويشًتط توافر االعتقاد يف مشروعية العمل من الناحية الدستورية لدى 

 . (2)عمل اعلى االقل جيب اف يتخذ الرأي العاـ موقفا سلبياالرأي العاـ ايظا اذل جانب اذليئات احلاكمة اليت قامت بال

الركن ادلادي الداؿ على ربوؿ العمل او ونلخص من ذلك انو لكي ينشأ العرؼ الدستوري البد اف يتوفر لو ركناف 

ىذه القاعدة التصرؼ اذل عادة ثابتة ومطردة اي اف يصدر من احد اذليئات احلاكمة ، والركن ادلعنوي اي االعتقاد بالزاـ 

 . (3)العرفية جيب اف يقـو لدى الرأي العاـ واذليئات احلاكمة على السواء 

 المطلب الثاني

 انواع العرف الدستوري

 اوال ــــ العرف المفسر :

. فهو ىذا النص اساسا لو وسندا التباعو  من نصوص الدستور اي انو يتخذوىو الذي يقتصر اثره على تفسَت نص 

 . (4)اليت يطبق هبا النص الدستوريالينشأ قاعدة جديدة وامنا يقف عند بياف الكيفية 

فسر بالنص بتفسَت وايضاح ماتضمنو النص الدستوري من غموض او لبس ومن مث يلحق العرؼ ادلفي العرؼ ادلفسر تفيك

ااتفق الفقو على مشروعية ىذا العرؼ . الدستوري الذي يفسره ويأخذ حكمو ، وتكوف بالتارل قوة النص الدستوري وقد 
                                                           

 362،  361، ص 3115، مطابع دار الكتب العربية دبصر ،  3( انظر : د. عبد الفتاح الساير ، القانوف الدستوري النظرية العامة ، ط2(
 3:8ص ، :311،عماف ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  5،االصدار 2ط : د. عبد الكرمي علواف ، النظم السياسية والقانوف الدستوري ،( انظر 3)
 74، ص 3115، دار ادلالؾ للفنوف واالداب والنشر ،  4( انظر : د. امساعيل مرزه ، مبادئ القانوف الدستوري والعلم السياسي ، ط4(
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وال وجو للتفسَت اال حيث يكوف شبة غموض يف الدستور يدعو اليو . وينبٍت على ذلك انو اذا كانت نصوص الدستور من 

الوضوح واجلالء دبا ال زلل للشبهو ، فال رلاؿ عندئذ للتفسَت . كذلك اذا اتى التفسَت حبكم جديد يغاير احلكم الوارد يف 

دستور ف عد ذلك تعديال واف مسي بعرؼ تفسَتي . ونتفق مع الدكتور عبد احلميد متورل فيما ذكره اف العرؼ السابق ال

يأخذ بو على انو وسيلة من وسائل تغَت الدستور، وذلك بداىة ما دل يكن منافيا للمبادئ العامة على صدور الدستور 

 ىذا الدستور اجلديد صراحة على ما يناقض ذلك العرؼ السابق .اليت قاـ على اساسها الدستور اجلديد ، ما دل ينص 

من زبويل رئيس اجلمهورية من اصدار  2986ومثاؿ العرؼ ادلفسر ، ما استقر عليو العمل يف فرنسا يف ظل دستور سنة  

 . (2)اللوائح التكميلية ، استنادا اذل النص الوارد يف ذلك الدستور الذي يقرر )رئيس اجلمهورية يكفل تنفيذ القوانُت ( 

 ي ادلفسر : ػػػػػػ ادلكانة القانونية للعرؼ الدستور

ىناؾ رأي يعطي للعرؼ الدستوري ادلفسر مرتبة القانوف العادي ، اي مرتبة اقل من الدستور ذاتو ، وبالتارل فيجوز ػػػػ وفقا 

ذلذا الرأي ػػػػػ الغاء او تعديل ىذا العرؼ ادلفسر بقانوف عادي . ولكننا نرى مع غالبية الفقو اف العرؼ الدستوري ادلفسر لو 

القيمة اليت للنص الدستوري زلل التفسَت ، والقوؿ بامكاف تعديل العرؼ الدستوري بقانوف عادي يتعارض ذات القوة و 

من حيث تكوينها وكيفية تعديلها او الغائها . كما اف مقتضى ىذا الرأي والنتيجة الطبيعة مع القاعدة الدستورية العرفية 

ػػػػ بتشكيلها العادي واجراءات سن القوانُت العادية ػػػػ اصدار قوانُت لو ، ىو التساؤؿ التارل : ىل سبلك السلطة التشريعية 

 تفسَتيو الحكاـ الدستور ؟ وىذا التساؤؿ يثَت مسألة االختصاص بتفسَت نصوص الدستور وأداة ذلك .

لواقع . والذي ويف رأينا فأف تفسَت نصوص الدستور اليت ربتاج اذل تفسَت تثور دبناسبة تطبيق االحكاـ اليت تتضمنها يف ا

فعادة ما يلجأ ويف حالة اخلالؼ حوؿ ىذا تفسَت لقـو هبذه ادلهمة ىي السلطات ادلختصة بتطبيق ىذه االحكاـ . 

تضرر من تطبيق ىذا التفسَت اذل القضاء طاعنا  يف االجراء او التصرؼ او القرار او ادلسلك الذي اتبعتو السلطات ادل

                                                           

 352،  351،  ص2:93ؤاد العطار ، النظم السياسية والقانوف الدستوري ، دار النهضة العربية للنشر،( انظر : د. ف2(
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ىنا بالتفسَت . وزبتلف االنظمة يف ىذا الصدد ، فمنها من يعقد االختصاص ادلختصة يف مواجهتو. ويقـو القضاء 

 . (2)للمحاكم ادلختلفة ، ومنها من دينح ىذا االختصاص حملاكم زلددة او حىت حملكمة معينة بذاهتا 

 ثانيا ػػػػ العرؼ ادلكمل :

عن زلل عمل العرؼ ادلفسر. فاذا كاف زلل العرؼ ادلفسر نصا موجودا ولكنو غامض فأف النص بالنسبة احلالة ىنا زبتلف 

 للعرؼ ادلكمل غَت موجود. وبالتاي العرؼ ادلكمل ينصرؼ اذل تنظيم موضوعات دل ينظمها ادلشرع الدستوري اصال. 

ئل الدستورية اليت اغفل االمور . وينظم ادلسار من الفراغات وسكت عنو الدستور يف اموعلى ىذا فالعرؼ ادلكمل ديأل 

ادلشرع الدستوري تنظيمها. ومن مث يكوف العرؼ ادلفسر منشئ لقواعد قانونية جديدة على خالؼ العرؼ ادلفسر الذي 

يقتصر على تفسَت النصوص الدستورية ادلوجودة يف الدستور ادلكتوب. ولعل ابرز ما يضرب شلن امثلة حوؿ العرؼ 

حيث نص الدستور على اف االنتخاب عاما غَت مقيد  2986الفرنسي يف ظل يتعلق بانتخاب رللس النواب كمل ما ادل

بنصاب مارل او بكفاءة علمية خاصة، وأحاؿ اذل قوانُت االنتخاب يف كل ما يتصل باالنتخاب العاـ. واذا كانت ىذه 

ػ اي على درجة واحدة ػػػػ فأف ذلك ديثل قاعدة على االخذ باالنتخاب ادلباشر ػػػ 2959القوانُت قد اطردت منذ سنة 

دستورية عرفية مكملة . وقد عربت زلكمة العدؿ العليا يف االردف عن موقفها يف ىذا اجملاؿ اذ قررت بأنو : ال يوجد يف 

ف الدستور اي نص يوجب لصحة انعقاد جلسة رللس الوزراء حضور صبيع االعضاء اجمللس واف العرؼ ادلتبع يف ىذا الشأ

الجيعل انعقاد اجمللس  اذا تغيب حلد االعضاء عن حضور اجمللس ره اكثرية اعضائو. وعليوقد جرى جواز انعقاده اذا حض

 . (3)سلالفا للدستور

 ػػػػػ ادلكانة القانونية للعرؼ الدستوري ادلكمل :

                                                           

 97،  96،  95( انظر: د. جورجي شفيق ساري ، ادلرجع السابق ، ص2(
 582، 581، ص 3121والتوزيع ، ، دار الثقافة للنشر  2( انظر: د.نعماف اضبد اخلطيب ، الوسط يف النظم السياسية والقانوف الدستوري ،ط3(
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 .القواعد القانونية، اي القيمة القانونية ذلااختلف الرأي حوؿ ادلكانة اليت حيتلها العرؼ الدستوري ادلكمل يف تدرج القيمة 

ونستطيع ىنا اف منيز بُت ثالث اراء : رأي يعطي ذلا نفس مكانة القانوف العادي، ورأي يرتفع هبا درجة، ويضعها يف 

 امرتبة اعلى من القانوف العادي، ورأي يرتفع هبا درجة اخرى ويضعها يف ذات الصف الذي ربتلو النصوص الدستورية ذاهت

على اساس اف الذي يقر ويقرر ذات قيمة ومكانة القانوف العادي،فقد ذىب البعض اذل اعطاء العرؼ الدستوري ادلكمل 

العرؼ الدستوري، ىو يف حقيقة االمر ادلشرع العادي الذي يصدر القوانُت العادية، كل ما ىنالك انو بالنسبة للقوانُت 

سبة للعرؼ الدستوري يصدره ضمنا. وكذلك فوفقا ذلذا الرأي فأف القانوف فأف ادلشرع يصدرىا صراحة، اما بالنالعادية 

 العادي ديكن اف يعدؿ او يلغى عرفا دستوريا مكمال.

وذىب رأي اذل اف العرؼ الدستوري ادلكمل حيتل مكانة وسط بُت القانوف العادي والدستوري، دبعٌت اف لو قيمة تفوؽ 

اذل قيمة النصوص الدستورية. وينتقد ىذا الرأي، االذباه السابق الذي يعطي  ولكنها التصلتلك اليت للنصوص العادية، 

للغرؼ الدستوري ادلكمل ذات مكانة القانوف العادي، الف ذلك يعٍت امكاف تعديل القاعدة الدستورية بقانوف عادي، 

اليت تقتضي توفر ركنيها ادلادي وىو ما يتعارض مع فكرة القاعدة العرفية من حيث تكوينها وكيفية تعديلها او الغائها، و 

حىت ينتهي االمر بتكوين قاعدة عرفية وادلعنوي، االمر الذي يقتضي صدور عدة قوانُت متعاقبة وسلالفة للعرؼ السابق 

مضادة، فال يكفي اذف قانوف واحد لذلك. اما غالبية الفقو فَتى اف العرؼ الدستوري ادلكمل ذات ادلكانة والقيمة اليت 

للدستور ادلكتوب.فالعرؼ الدستوري ادلكمل يتضمن قاعدة تتعلق بشأف من شئوف احلكم يف الدولة، وبالتارل حيتل ذات 

ف، فمن الطبعي اف حيتل ذات ادلكانة والقيمة، اليت ربتوي قواعد تتعلق بذات الشؤو اليت ربتلها النصوص الدستورية  ادلكانة

خاصة اف مثل ىذا العرؼ ال خيالف نصا دستوريا مكتوبا او يلغي حكما تضمنو، وامنا يسد ثغرة اغفل سدىا الدستور، 

 . (2)نو يكمل نقصا انطوت عليو ىذه النصوص او اوكشف عنها التطبيق العمل للنصوص الدستورية، 
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22 
 

والعرؼ الدستوري ػػػػػ كما قلنا ػػػػػ من تكرار سلوؾ معُت يف مسألة دستورية من جانب احدى السلطات احلاكمة، وشعور 

لشرح ػػػػػ صبيع يع ىنا يعٍت ػػػػػ كما سبق اماجلميع اجلميع بضرورة مراعاة ىذا السلوؾ والتقيد بالقاعدة اليت اتى هبا. ولفظ اجل

. فتكوين ىذا العرؼ خيتلف عن وضع القوانُت العادية، واف كاف الدستور ادلكتوب سلطات الدولة اذل جانب الرأي العاـ

اجلامد اجراءات وضع وتعديل كثَتة ومتعددة ومعقدة، فأف نشأة العرؼ الدستوري ايضا سهلة وال بسيطة. كما اف ىذا 

ن مسائل احلكم يف الدولة، شلا يعٍت اف لو مسو شكلي وموضعي على النصوص التشريعية العرؼ الدستوري يتعلق دبسألة م

 العادية.

 (2)ثالثا ػػػػ العرؼ ادلعدؿ :

 وسنعرض الصورتُت بشىء من االجياز يف السطور التالية : يتخذ العرؼ ادلعدؿ للدستور احدى الصورتُت من التعديل

ادلعدؿ باالضافة يقتضي وجود احكاـ جديدة اليتحملها تفسَت النص الدستوري  أ ػػػػػػ العرؼ ادلعدؿ باالضافة : العرؼ

ي الربدلاف على تفويض السلطة ادلوجود، فقد جيري العرؼ خالؼ ما تنص عليو النصوص الدستورية ادلكتوبة، كأف جير 

رؼ ادلكمل والعرؼ ادلعدؿ التنفيذية بسن القوانُت عن طريق ادلراسيم بقوانُت كما حدث يف فرنسا. وىناؾ فرؽ بُت الع

بأي تنظيم ويفًتض الثاين العرؼ ادلعدؿ اف شبة تنظيم  باالضافة، فاالوؿ ينظم موضوعا دل تتناولو الوثيقة الدستورية اصال

 سابقا يف الوثيقة الدستورية لكنو يضيف احكاما من شأهنا اف تتضمن تعديال لذلك التنظيم على ضلو او اخر .

وف الدستوري ادلؤيدين لقياـ القاعدة العرفية اذل جوار الوثيقة الدستورية اذل فريقُت بالنسبة امكاف وقد انقسم شراح القان

يف ظل الدساتَت اجلامدة خصوصا فهناؾ فريق يعًتض على وجود ىذا العرؼ، وفريق اخر نشأة عرؼ معدؿ باالضافة 

رؼ ادلعدؿ باالضافة ينصرؼ اذل انشاء قواعد تتعارض يؤيد وجوده اذل جوار الدساتَت اجلامدة . اذ يرى ادلعارضوف اف الع

مع النص الدستوري، فضال على انو ال جيوز النصوص الدستورية اجلامدة اال عن طريق السلطة اليت يناط هبا تعديل 
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23 
 

ي يف بلد بينما يرى ادلؤيدين للعمل بالعرؼ ادلعدؿ باالضافة، اف التعديل العريف للدساتَت اجلامدة انو امر طبيعالدستور. 

يقـو نظامو السياسي على اساس مبدأ سيادة االمة، اذ ما دامت االمة ىي صاحبة السيادة فأنو جيب اف تعترب السلطة 

التأسيسية العليا .ويرى بعض الشراح اف ىذا النوع من العرؼ موجود فعال وجيري العمل بو، ولكن ينبغي عدـ اغفاؿ قيد 

عد العرؼ سلالفا ن العرؼ، وىو اال يكوف النص الدستوري قاطعا يف معناه واال ىاـ يرد على امكاف نشوء ىذا النوع م

للدستور. وامنا ديكن القوؿ بوجود مثل ىذا النوع اذا كاف النص الدستوري غَت قاطع يف معناه شلا يتحمل اضافة احكاـ 

 جديدة اذل االحكاـ اليت تضمنها .

اختصاصات منصوص عليها يف الدستور الحدى اف ىذا النوع من العرؼ يسقط العرؼ ادلعدؿ باحلذؼ:  –ب 

 2986السلطات، كالذي حدث يف فرنسا حيث سقط حق رئيس اجلمهورية يف حل الربدلاف النصوص عليو يف دستور 

 وكما حدث يف انكلًتا من عدـ شلارسة ادللك لسلطتو يف رفض التصديق على 2988لعدـ استعماؿ ىذا احلق منذ 

. وىذا النوع من العرؼ ينشأ غالبا نتيجة االمهاؿ تطبيق نص دستوري وىو ما يعرؼ بعدـ  2818القوانُت منذ سنة 

 االستعماؿ . وقد ضبى اخلالؼ واشتد بُت شراح القانوف الدستوري بشاف ىذا من العرؼ وانقسموا يف شأنو اذل فريقُت :

ي يستطيع اف الدستور ادلكتوب اجلامد، ويأخذ صورة احلذؼ من الفريق االوؿ : يرى ىذا الفريق اف العرؼ الدستور 

اليت قررهتا احكاـ الوثيقة الدستورية ويكوف ذلك عن طريق اسقاط حق من حقوؽ او اختصاص من االختصاصات 

قة الوثيقة الدستورية ذليئة من اذليئات، ويتأتى ذلك اذا جرى العمل على عدـ استعماؿ اذليئة حلقها ادلقرر يف الوثي

من حق لرئيس اجلمهورية يف حل رللس النواب مث دل  2986الدستورية ويستشهدوف دبا جاء يف الدستور الفرنسي 

ا احلق دلدة طويلة يؤدي اذل واف عدـ استعماؿ ىذ 2:51وحىت قياـ حكومة فيشي سنة  2988يستعملو منذ سنة 

                                                                                                                 وبالتارل الغاء النص الدستوري الذي ينظمو .  سحبو

الفريق الثاين : وىذ الفريق غالبية الشراح الدساتَت والقانوف العاـ ال يقر بوجود ىذا العرؼ ادلعدؿ باحلذؼ، ويرى ىذا 

، النو ال جيوز حذؼ يف الدستور لصاحل ىيئة معينة ال يسقط ىذا احلقالفريق اف عدـ استعماؿ احلقوؽ ادلنصوص عليها 
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نص من الدساتَت اجلامدة دوف اتباع االجراءات اخلاصة بتعديل الدساتَت اجلامدة، ويضيف البعض حجة اخرى، وىي اف 

اللتجاء اذل احلقوؽ دل تقرر من اجل استخدامها بشكل مستمر اذ البد من وجود االعتبارات والشروط اليت تربر ا

يعٍت الغاء ذلك استعماؿ بل حىت اذا توافرت الشروط وادلربرات الالزمة الستعماؿ احلق ودل يستعملو صاحبو فأف ذلك ال

تخداـ احلق يف ظروؼ معينة من عدمو ىي مسألة زبضع اتقدير صاحب احلق دوف غَته .وضلن ، ألف مالئمة اساحلق

نؤيد ىذا الرأي حيث ال ينبغي ظهور ما يسمى بالعرؼ ادلعدؿ باحلذؼ، ألف ذلك يؤدي اذل اىدار النصوص الدستورية 

. 

 المطلب الثالث

 عالقة العرف بالنص الدستوري 

فالدساتَت تقسم من حيث تدوينها قسمُت اساسيُت مها: الدساتَت  -للنصوص الدستورية:العرؼ بالنسبة اوال_ مرتبة 

طادلا انو يعدؿ بعرؼ سلالف او بقانوف عادي. ادلرنة والدساتَت اجلامدة. فالدستور العريف يدخل يف نطاؽ الدستور ادلرف 

دساتَت العرفية. اما يف البالد ذات الدساتَت وذالك ال تثور صعوبة حوؿ قيمة العرؼ الدستوري يف البالد اليت تسودىا ال

ادلدونة، فادلسألة اكثر تعقيدا ذلك اف الدساتَت قد تضمنها وثيقة رمسية، احتوت على ادلبادئ االساسية اليت يقـو عليها 

ذليئة نظاـ احلكم، وجعلت ذلا بالتارل قسطا من الثبات واالستقرار يتمثل يف عدـ إمكاف تعديل احكامها اال بواسطة ا

 (2)وفقا لالجراءات ادلقررة لذلك ادلختصة 

خيتلف العرؼ عن النص الدستوري من حيث صفاتو العامة . فاالوؿ  -:لفرؽ بُت العرؼ والنص الدستوريا_ثانيا

 –اي مكتوبة  –شفاىي مبدئيا وشكال والثاين خطي مكتوب ، يف الوقت الذي يالحظ فيو اليـو وجود اعراؼ مدونة 

ربتفظ دبيزهتا العرفية . ودبعٌت اخر فأف التفريق بُت العرؼ والنص الدستوري ويعود ويستند اذل طريقة وازباذ وتكوف 
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القاعدة وصفة اصحاهبا . فالقانوف يوضع من قبل ىيئة متخصصة يف اصدار القواعد القانونية كالربدلاف او اشًتاؾ اكثر 

. والزاميتو امنا تعود اذل تلك اذليئة او اذليئات واىليتها الرمسية . يف حُت كومة من ىيئة من ىذا القبيل كرئيس الدولة واحل

. وعلى النقيض فاف العرؼ ىو تعامل اعترب الزاميا من قبل اف تضمينو لنص مكتوب ليس سوى طريقة للتعبَت عنو

بل من صنع متخصصة  اصحاب العالقة او االشخاص موضوع القاعدة العينة بالبحث. فهو ليس عمل ىيئة خاصة او

ادلنتفعُت انفسهم . وباختصار فأف اصحاب العرؼ ىم رلموعة من االفراد واذليئات احلاكمة ادلكونُت للوسط القانوين 

الذي يلد ويبزغ العرؼ يف زليطو واطاره . ويف ما خيص القانوف الدستوري يتأتى العرؼ عن شلارسات احلكاـ اوال ) 

لدولة وغَتىا ( . ولكن ال يستبعد احملكومُت يف استوائو وقيامو كما ىو احلاؿ يف فرنسا مثال الربدلاف ، احلكومة ، رئاسة ا

واليت استهدفت تدعيم سلطات الرئاسة  :2:7،  2:73يف االستفتاءات اليت جرت يف عهد اجلنراؿ ديغوؿ عامي 

والعرؼ دبا اقامو الربوفسور جورج  وعلى ىذا ادلستوى ديكن اختصار الفرؽ بُت القانوف الفرنسية كما سبقت االشارة.

) القادومية ( اذ يقوؿ : )) توجد الطريق ألف فريقا من العماؿ ادلسَتين من قبل  فيديل من مقارنة بُت الطريق والدرب

فريق ادلهندسُت قد بناىا . اما الدرب القددية فتوجد ألف احدىم بدأ بادلرور على خط سَت موافق مريح ، وألف اخرا فعل  

ء الطريق وقياـ الدرب يتطابق مع الفرؽ بُت القانوف ادلكتوب والعرؼ فعل فدرجت العادة عليو . اف الفرؽ بُت انشاكما 

 الية ويضاؼ اذل ذلك ما يوصف بو العرؼ من شليزات تطور عفوية مقارنة مع صبود النص يف دستور صلب ومعقد يف .

،  يستحم ىَتاقليطس يف النهر مرتُت ربوؿ دائم ، وكما ال يف–وكلمات الرئيس بريل  –حسب –التعديل.)) فاالعراؼ ىي

. اف ىذه ادلطاطية ىي اليت العرؼ عن النص مرتُت((–العريف–قانوين ال يدرس ابدا نفس الدستوركذلك ايظا فأف ال

الظروؼ  وجزءا بعد جزء شلا جيعلو يتكيف بسهولو معالدستوري وسبنح الدستور صفة ادلرنة مبدئيا اذ ينشا يوما بعد يـو 

د انو ليس ىناؾ من تالـز للتجربة اجملتمع ادلعٍت .  بيادلستجدة واحملسومة وينأى عن ادلستورد واالصطناع بكونو حصيلة 

بُت العرؼ وصفة ادلرونة الدستورية . فالدستور العريف يصح احيانا اف يكوف جامدا . وىذا ما كاف عليو حاؿ مطلق 
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وكاف  –ة . فعلى الرغم من كوهنا قوانُت عرفية ، فأف تعديلها عن طريق ادلشرع العادي القوانُت االساسية للملكية الفرنسي

 .(2)كاف شلتنعا ، وكاف البد اف يتم التعديل باالتفاؽ بُت ادللك ورللس الطبقات  –ادللك وحده ديتلك السلطة التشريعية 

اف العالقة بُت العرؼ والنص الدستوري ليس فيها مشكلة على  -لقانوف ادلكتوب:ثانيا_ حجاجية كل من العرؼ وا

مستوى االقرار الفقهي باالصباع للقانوف ادلكتوب بأمكانية الغاء العرؼ القائم ، فاف مسألة تقدـ القاعدة العرفية على 

ساـ يف اوساط النص ادلكتوب ما زالت على غرار ادلوقف من دور العرؼ تثَت بعض ادلعارضة الفقهية وشيئا من االنق

فمن ادلنطقي تبٍت القوؿ القانونيُت . ولكن طادلا انو جرى االعًتاؼ بوجود القاعدة العرفية وصفتها القانونية ادللزمة 

بتساوي ىذه القاعدة مع النص ادلكتوب . وبعٌت اخر فأف للقانوف ادلكتوب اف ينسخ عرفا ، كما اف ذلذا االخَت اف 

يطبق يف نظاـ دديوقراطي . فعلى الرغم من كونو على العمـو من صنع احلكاـ اال اف العرؼ ينسخ قانونا مكتوبا . وىذا ما

ال يقـو سوى بالقبوؿ العلٍت او الضمٍت للمحكومُت كما وسبق وأشرنا . انو تعبَت بشكل او اخر عن ارادة البالد نفسها. 

احملكومُت بوجود القاعدة اليت يعرب عنها ىذا وهبذا ادلعٌت فهو ال يولد عن تكرار خرؽ النص بقدر ما يولد من يقُت 

العرؼ. وىكذا ، فأف العرؼ ، التعبَت االكثر حداثة عن السلطة التأسيسية االصلية بصورة او بأخرى، أف يعدؿ نصا 

دستوريا اقل حداثة ولو كاف من طبيعة صلبو جامدة. فاالحساس والشعور القانوين االحدث جيب اف يقدـ عمال دبدأ 

 .(3)نسخ السابق. واالمثلة كثَتة على التعامالت الدستورية الناسخة واليت اوردنا سابقا بعضا منهااالحق ي
 

 

 

                                                           

 318، 317صدر السابق، ص( انظر: د. اضبد سرحاؿ، ادل2(
 3:9، 318ادلصدر نفسو ، ص انظر: د. اضبد سرحاؿ، ( 3(
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 الخاتمة

والذي كاف حوؿ العرؼ الدستوري وانواعو والذي يعد كمصدر من مصادر القانوف الدستوري ديكن وختاما ذلذا التحليل 

لو امهية كبَتة وبالغة يف كل الدوؿ وكل الدساتَت سواء ادلدونة والغَت ادلدونة . كما اف عالقتو  الدستوري القوؿ اف العرؼ

بالتشريع جدا متصلة دبا اهنما مكمالف لبعضمها البعض وديكن وصف ىذه العالقة بعالقة اجلسم بالروح دبا اهنما 

او الفراغ الدستوري يف مسألة معينة دل منسجماف . فالعرؼ الدستوري حينما وجد كاف الغرض منو ىو سد النقص 

يف لبناف من أف من يقـو بتشكيل احلكومة ىو احلزب او يتناوذلا دستور الدولة ادلكتوب، ومن امثلتو ما ىو معموؿ بو 

 االحزاب السياسية اليت ربصل على اغلبية ادلقاعد يف الربدلاف اللبناين ، ولكن ىل ىذه القاعدة كانت معموال هبا اـ اهنا

فكرة صبيلة كعرؼ دستوري ال رقابة فيها وال رقيب؟ لذلك وجد العرؼ ادلفسر وكاف اوؿ من اخذ بو ىم الفرنسيوف . 

وعملوا عليو وحىت كرسوه كأمر واقع ولكن شددت الرقابة وكاف يهدؼ اذل تفسَت وايضاح نص من نصوص الدستور 

اؿ للعرؼ ادلفسر اال اذا شاب القواعد ادلكتوبة غموض او ، وال رلالقائم وال يتدخل خبلق او انشاء قاعدة غَت موجودة

 اهباـ ، ويظل ىذا التفسَت متبعا حىت يكتسب صفة االلزاـ ويصبح جزءا من الدستور ادلعموؿ بو . 

فالعرؼ الدستوري يعد مصدرا للقاعدة الدستورية بانواعو ادلختلفة طبقا لوجهة نظر فقو القانوف الدستوري الذي يرفض 

 .و يف نفس الوقت االعًتاؼ بقيمة قانونية لكل انواع العرؼ الدستوريجانب من

بقواعد تنظم شلارسة يف تاريخ العراؽ الدستوري احلديث يالحظ ضعف ىذا ادلصدر يف تزويد السياسية والدستورية  اما 

ادللكي وانتهاء بدستور حيث صدر الدستور العراقي  2:36السلطة يف ظل الدساتَت العراقية اليت صدرت ابتداء من عاـ 

ادللكي القاضية باستقالة الوزارة عند تبوء  2:36ادلؤقت اذ دل تتكوف سوى قاعدة عرفية واحدة يف ظل دستور  2:81

لك اجلديد يقبل االستقالة ويكلف يف الوقت نفسو رئيس الوزراء ادلستقيل مهمة تشكيل ادللك اجلديد للعرش وكاف ادل

 ية ليس ذلا امهية كبَتة.وزارة جديدة فهي قاعدة عرف



28 
 

( وىي صبيعها دساتَت مؤقتة فلم تتح الفرصة لظهور 3114-2:69اما يف ظل الدساتَت اليت ظهرت يف فًتة اجلمهورية )

نتيجة الغزو االمريكي وصدور قانوف ادارة الدولة العراقية  3114اال انو بعد اهنيار النظاـ السياسي عاـ قاعدة عرفية 

وىو دستور مؤقت جديد قدر للشعب العراقي وللحياة الدستورية يف ىذا البلد اف تشهده يف سلسلة  للمرحلة االنتقالية

فقد الحت بوادر امكانية ظهور قاعدة عرفية تستمد قوهتا  2:69الدساتَت ادلؤقتة اليت حكم العراؽ دبوجبها منذ عاـ 

الكتل السياسية اليت سبارس نشاطها يف الساحة العراقية واساسها من ادلمارسة السياسية اليت تقـو هبا التيارات واالحزاب و 

ومضموف ىذه القاعدة اليت برزت حىت ىذه اللحظة من جانب ىذه الكتل واالحزاب دبحاولة قمع االستبداد وسبثيل 

للخيار القومية والطائفية والدينية فهذه احملاصصة ىي اليت ديكن اف تعرب تتمثل دبدأ احملاصصة  –مكونات الشعب بعدالة 

االفضل دلستقبل لشعب العراقي ردبا طبقا لوجهة نظر ىذه االحزاب والكتل والتيارات السياسية اليت اصبحت احلياة 

 .3114السياسية حكرا عليها بعد عاـ 

قد تتحوؿ اذل عرؼ دستوري  3114اف تركيز مضموف ادلمارسة اليت قدر ذلا اف تظهر يف عراؽ ما بعد التاسع من نيساف 

 وجبو ادلناصب السياسية على اسس واعتبارات قومية وطائفية يف ظل دستور العراؽ الدائم.توزع دب

يف  3114ويبدو اف ىناؾ قناعة لدى الكتل واالحزاب السياسية العاملة يف ظل مؤسسات الدولة اليت ظهرت بعد نيساف 

اال عرب مبدأ الشعب العراقي  عدـ امكانية ربقق او عدـ وجود طريقة اخرى لتحقيق سبثيل عادؿ جلميع مكونات

احملاصصة القومية والطائفية ومع ذلك سيبقى موضوع احملاصصة وامكانية تطوره اذل عرؼ دستوري يأخذ صيغة معينة من 

 وىو الدستور االوؿ للدولة العراقية الثانية . 3116االمور اخلاضعة للنقاش يف ظل تطبيق دستور 
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