
 
 

 القانون الدستوري والنظم السٌاسات

 أستاذ المادة:أ.د.طه حمٌد حسن

  القسم األول: ماهٌة النظام السٌاسً وأسسه الدستورٌة

سٌتضمن هذا القسم فصلٌن،أما الفصل األول فنحاول فٌه الوقوف عند تحدٌد ماهٌة النظام   

   السٌاسً،أما الفصل الثانً فنتعرض فٌه إلى األسس الدستورٌة للنظم السٌاسٌة المعاصرة.

 

  الفصل األول:ماهٌة النظام السٌاسً: 

دافه ومعطٌات البٌئة التً ٌعمل المبحث األول:تعرٌف النظام السٌاسً وخصائصه ووظائفه وأه-

فً ظلها،أما المبحث الثانً فنتناول فٌه أهم التحدٌات،أو األزمات التً تواجه النظم السٌاسٌة 

المعاصرة،ومن ثم سنتعرض ألبرز المناهج التً ٌمكن اعتمادها فً دراسة تلك النظم وذلك فً 

 المبحث الثالث.

 :المطلب األول: تعرٌف النظام السٌاسً

ٌُعد أوسع وأشمل من نظام الحكم)Political Systemام السٌاسً)النظ  )Regime ومن )

(،ذلك ألن هناك كثٌر من النشاطات السٌاسٌة ُتماَرس خارج تلك المؤسسات Stateالدولة)

)السلطات( الرسمٌة،ومن ذلك مثالً نشاط األحزاب السٌاسٌة وجماعات المصالح وغٌرها من 

 المكونات)العناصر(.

 المؤسسات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة ة:الدول •

 ألحزاب السٌاسٌة  +    جماعات المصالح ا •

 العالقات االجتماعٌة +  الواقع االقتصادي  •

 الثقافة السٌاسٌة   +   البٌئة الجغرافٌة  •

   

 قانون دستوري ونظم سٌاسٌة

 هناك تعرٌفات عدة للنظام السٌاسً منها:

انحهٌل انالشيت نًٌاجيت انًؼضالث انتِ تٌاجو ًجٌد )حكى ًتنسْق(،أً)يجًٌػت  -1

انيْئت انحبكًت ًتنظًْيب فِ ىْئت اجتًبػْت( :)يجًٌػت انحهٌل انالشيت نًٌاجيت 

 انًشبكم انتِ ّثْسىب قْبو انيْئبث انحبكًت ًتنظًْيب فِ ىْئت اجتًبػْت يؼْنت(.

انسهطت )نًظ يستًس نهؼالقبث اإلنسبنْت،ًّشتًم ػهَ قدز ىبو ين انقٌة ً -2

 ًانسْطسة(.

) يجًٌػت انتفبػالث انسْبسْت ًانؼالقبث انًتداخهت ًانًتشببكت انًتؼهقت ببنظبىسة  -3

 انسْبسْت(.



 
 

 )جصء ين كم اجتًبػِ ّدخم فِ ػالقبث يؼقدة يغ انبنبء االجتًبػِ انكبيم(. -4

 )يجًٌػت ين انتفبػالث ًاألدًاز انتِ تتؼهق ببنتٌشّغ انسهطٌُ نهقْى(. -5

انًؤسسبث االجتًبػْت انتِ تُؼنَ بصْبغت األىداف انؼبيت  )يجًٌػت ىبيت ين -6

نًجتًغ يب أً نًجًٌػت ضًن ىرا انًجتًغ ًانؼًم ػهَ تنفْرىب(
 .

 

)نظبو انتفبػالث انًٌجٌدة فِ كبفت انًجتًؼبث انًستقهت ًانتِ تضطهغ بٌظْفتِ  -7

أً  انتكبيم ًانتكْف داخهْبً ًخبزجْبً ػن طسّق استؼًبل اإلكساه انًبدُ انًشسًع

 انتيدّد ببستؼًبنو(.

)مجموعة عناصر مهمتها اإلبقاء على المجتمع من حٌث هو كٌان َحً قائم بذاته  -8

 تدٌره سلطة سٌاسٌة(.

)إطار شامل تتفاعل فٌه مجموعة من العناصر والمكونات تعد الدولة األهم فٌها،إذ  -9

مهمة إدارة  -قضائٌةالتشرٌعٌة والتنفٌذٌة وال -تتولى مؤسساتها السٌاسٌة والدستورٌة

 شؤون المجتمع بغٌة تحقٌق سعادته ورفاهٌته(. 

 قانون دستوري ونظم سٌاسٌة

 المطلب الثانً:خصائص النظام السٌاسً

          العلوٌة:-أوالً   

 امتالك •

 السلطة  •

 استقالل ذاتً نسبً:قواعد شبه مستقرة -ثانٌاً   

 الفاعلٌة:-ثالثاً   

 امتالك السلطة *. 

 التفاعل:-رابعاً 

 التأثٌر والتأثر *

 الشمولٌة:-خامساً 

 إطار ٌشمل كل مجاالت الحٌاة:سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة *

 

 وظائف النظم السٌاسٌة المعاصرة وأهدافها

 )التخطٌط(:تحدٌد مهام ومتطلبات وأهداف أوال -

 تعبئة طاقات المجتمع: -ثانٌاً 

 يبدّت:ثسًاث طبْؼْت ًيٌازد أخسٍ  -1



 
 

 بشسّت:انؼهًبء ًذًُ انًين ًانؼبيهْن -2
  )االوحدة الوطنٌة(:التعاٌش واالنسجام والتكامل االجتماعً والسٌاسً-ثاً الث

 الدستورٌة:الشرعٌة -رابعاً 

 األمن:داخلٌاً وخارجٌاً  -خامساً 

 التنمٌة الشاملة:سٌاسٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً وثقافٌاً  -سادساً 

السعادة والرفاهٌة=اإلمكانات والقدرات  ===الرفعة والعزة للدولة  والمجتمع  -سابعاً 

 المتاحة 

 

 بٌئة)محٌط( النظام السٌاسً

 

   

 معطٌات سٌاسٌة                معطٌات اقتصادٌة                            معطٌات •

 داخلٌة وخارجٌة       جغرافٌة                                واجتماعٌة                  

 وثقافٌة                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 األزمات )التحدٌات( التً تواجه النظم السٌاسٌة

 

 

 

 األسس الدستورٌة للنظم السٌاسٌة

 الشكلً للدستور:وثٌقة مكتوبة  المفهوم )المدلول(

مجموعة القواعد واألحكام العامة التً تحدد طبٌعة النظام السٌاسً :تعرٌف الدستور •

 وماهٌة 

مؤسساته الدستورٌة والسٌاسٌة،وتبٌن مم تتكون وكٌف تتكون تلك المؤسسات وما  •

 اختصاصاتها 

 ن ببعضهم وما عالقتها مع بعضها وماعالقاتها بالمواطنٌن وعالقة المواطنٌ •

سٌاسً:أحكام عامة تنظم ممارسة السلطة:تنظٌم  -الدستور:وثٌقة أو عقد اجتماعً •

 العالقة بٌن الحكام والمحكومٌن. 

 

 أزمة بناء

 المجتمع

-الهوٌة-األمة)
-االنتماء
 (التكامل

أزمة بناء 
 مؤسسات

 الدولة

 أزمة التوزٌع

المنافع )
 (والخدمات

 أزمة المشاركة

بناء مؤسسات  
المجتمع 
 والدولة



 
 

 مكتوب أو عرفً الموضوعً للدستور: (المفهوم )المدلول

 الدستور لغة:القانون األساس 

 المحكومٌن -الحكام             األساس -القاعدة          صاحب الٌد 

 

 طبٌعة القواعد الدستورٌة:

 

 

 مصادر القواعد الدستورٌة

 التشرٌع  •

 أحكام القضاء  •

 الُعرف  •

 

 

 

 

 

 

 قواعد قانونٌة

 هً أصل القواعد:

 القانونٌة 

لٌست ذات طبٌعة 
 :قانونٌة

 تفتقر لإللزام

 رؤٌة سٌاسٌة



 
 

 رالدساتٌ-كتابة –أسالٌب)طرائق( صٌاغة 

 

 

 

 أنواع الدساتٌر:

 :دساتٌر عرفٌة:أركان العرف

 ممارسة تعبر عن إرادة عامة  -1 •

 قبول عام -2 •

  معدل-3مكمل  -2مفسر -1أنواعه:

 : وثٌقة دساتٌر مكتوبة

  :إجراءات تعدٌلها معقدةدساتٌر جامدة

 :إجراءات تعدٌلها مٌسورة تعود للمؤسسة التشرٌعٌة دساتٌر مرنة 

 أنواع الدساتٌر

  دسبتْس يؤقتت:يسحهت انتقبنْت -
  دسبتْس دائًت:ىِ األصم -

 

 

أسالٌب 
 دٌمقراطٌة

جمعٌة 
 :تأسٌسٌة

االستفتاء 
 الشعبً



 
 

 

 نهاٌة القواعد الدستورٌة

  تعدٌل الدستور:دساتٌر جامدة ومرنة-أوالً 

 طرٌقة قانونٌة-1إلغاء الدستور:-ثانٌاً 

  احتالل-انقالب -طرق سٌاسٌة:ثورة -2 •

 تنظٌم التوازن فً الدستور •

 لتوازن االجتماعً:أقلٌة حاكمة وأكثرٌة محكومة ا •

  التوازن السٌاسً:حزب أو ائتالف حاكم وحزب أو أحزاب معارضة •

  عمودي-2أفقً -1التوازن المؤسساتً: •

 سمو الدستور •

  موضوعً:فً الدساتٌر مكتوبة والعرفٌة وفً النصوص التً تتعلق بالسلطةسمو -1 •

  سمو  شكلً:نصوص الدستور المكتوب-2 •

  نظرٌة الضرورة...سالمة الشعب فوق القانون والدستور •

 

 الرقابة على دستورٌة القوانٌن

  رقابة سٌاسٌة •

 رقابة قضائٌة: •

 رقابة امتناع-1 •

 رقابة إلغاء -2 •
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