
                         القانون الدستوري 

    (السلطة اسناد وسائل)                         المحاضرة الخامسة    

 على النحو االتً: بإٌجازتختلف طرق اسناد السلطة الى الحكام وسنتناول هذه الوسائل 

 اوالً: الوراثة

م، والتً عرفت فً العصور القدٌمة، فهً تنقل السلطة من اقدم وسائل اسناد السلطة الى الحكا الوراثة هًاسلوب ٌعد    

حٌث تحصر وراثة السلطة  وراثة على اساس الجنس الوقد تكون كما تنتقل االموال الى الورثة،  لألبناءاالجداد واالباء 

من باالبن االكبر للحاكم دون االبناء، وهناك من اخذ بمبدأ اختٌار العائلة للحاكم القادم بالذكور دون االناث او تحصرها 

)الدٌنٌة( دور مهم فً دعم اسلوب الوراثة على  التٌوقراطٌة، وكان للنظرٌة دون اشتراط حصرها باالبن االكبراالبناء 

اختار من ٌتولى السلطة او االسرة الحاكمة وحصرها بٌد افراد اسرته فٌكون له الحرٌة من  وه االلهاساس ان هللا او 

وسٌادة النظام االقطاعً الذي  كرة الدولة المالٌةف  باإلضافةالمطلقة فً اختٌار من ٌتولى السلطة من بعده من ورثته، 

كان له االثر فً دعم هذا االسلوب فً الزراعٌة هو من ٌملك سلطة الحكم  لألراضًعلى اساس ان الغنً والمالك  ٌقوم

 تولً السلطة.

 ثانٌاً: االختٌار الذاتً

ٌكون  فً تولً السلطة او المشاركة فٌها، بشرط ان ال ٌخلقه ص الذي ٌعتمد هذا االسلوب على الحاكم فً اختٌار الشخ  

 الصورة االولى: االختٌار الفردي:الخلف من الورثة واال سنكون امام اسلوب الوراثة، وٌكون هذا االختٌار فً صورتٌن 

من د او مجموعة على شخص واحاي ان الحاكم وحده هو من ٌختار من ٌتولى السلطة من بعده سواء كان االختٌار ٌقع 

مجلس مثالً كمعلق على شرط كان ٌكون موقوفاً على موافقة جهة معٌنة  لألشخاصاالختٌار  وقد ٌكونشخاص، اال

ولهم السلطة هٌئة جماعٌة اي مجموعة افراد هنا وٌعنً ان الحاكم  اما الصورة الثانٌة : االختٌار الجماعً:، الشٌوخ

 .الستقالةاو ا والعزلالذي انتهت عضوٌته بالوفاة سابق اي عضو فً الهٌئة بدالً من العضو ال اختٌارالمطلقة فً 

 ثالثاً: االستٌالء بالقوة

ه القوة وٌستعمل فٌغٌر دستوري او قانونً بطرٌق  ٌقوم به بعض االفراد باالستٌالء على السلطةالذي  وهو االسلوب  

ب او االضطرابات االخرى، فٌلجأ الحاكم الى القوة الستالم مناصب الحكم وقد ٌحصلون على المادٌة مثل الثورة واالنقال

 شرعٌة مزٌفة . ال ضفاءالتأٌٌد الشعبً الحقاً من خالل االستفتاء او االنتخابات 

الجذري فها اجراء التغٌٌر تً ٌقوم بها الشعب والتً ٌكون هدوهً الحركة ال الثورة:: الفرق بٌن الثورة واالنقالب

 والشامل فً جمٌع نواحً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة لمصلحة الشعب.

او قادة الجٌش للقضاء على الحكم ٌكونوا افراد الحكم  وهً الحركة التً ٌقوم بها عدد قلٌل من االفراد وغالباً ما االنقالب:

 صول الى السلطة .ٌكون هدف القائمٌن علٌه الو واالستٌالء على السلطة وغالباً ما

تستند على نصوص الدستور فً  ال ألنهاوٌسمى نظام الحكم الذي ٌشكل بعد نجاح الثورة او االنقالب حكومة فعلٌة 

 تشكٌلها.

 رابعاً : االنتخاب

د الوسٌلة الوحٌدة الختٌار من ٌثق بهم، ونٌابة عنه، وتع باسمهرون السلطة ٌباشالذٌن  لألفرادالشعب اختٌار وٌقصد به   

با التصوٌت، وظهر هذا المفهوم فً اورك رابطة بٌن النظم الدٌمقراطٌة واالنتخابات او ما ٌسمى حق فاصبح هنا



بالنظام النٌابً اختٌار من الشعب لتولً الحكم عنه، وٌراد ً تفترض  انتداب ممثلٌن لٌة( التوٌسمى )الدٌمقراطٌة التمثٌ

لتاسع عشر نضاالً فً سبٌل الدٌمقراطٌة شهد القرن ا، وٌباشرون السلطة نٌابة عنهم ولمدة محددة ألشخاصالشعب 

القانونٌة طبٌعة لاٌن االتجاهات فً التكٌٌف القانونً لبتوسٌع االنتخابات للوصول الى االقتراع العام، وتبوالمطالبة 

 والتً ٌمكن اٌجازها كاالتً : لالنتخابات

اي مساهمة جمٌع افراد : وٌرى اصحاب هذا الرأي ان االنتخاب حق لكل فرد فً المجتمع،  ــ االنتخاب حق شخص1ً

(، وبما انه حق شخصً فال ٌترتب دة الشعبسٌا)النتخاب وٌستندون فً ذلك الى مبدأ ً افالمجتمع البالغٌن سن الرشد 

و من حقه اٌمارس هذا الحق وٌشترك فً عملٌة االنتخابات وٌدلً براٌه للمواطن حق فً ان ، اي ان الزامعلٌه اي 

 وٌترتب على االخذ بهذه النظرٌة نتائج مهمة وهً :اٌضاً ان ٌمتنع عن ذلك، 

ذا ٌعنً حق المشاركة لجمٌع االفراد فً االنتخاب وال ٌجوز حرمان اي شخص من وه أــ ٌكون اسلوب االقتراع عام :

 تعلق بعدم االهلٌة.فً حاالت استثنائٌة ت إالباشرته م

 ٌذهب الى صنادٌق االقتراع او ٌمتنع عن ذلك.اي لصاحب هذا الحق ان  :اجبارٌاً ب ــ االنتخاب حق اختٌاري ولٌس 

 

فً ذلك على )مبدأ سٌادة ٌرى بعض الفقه ان االنتخاب وظٌفة اجتماعٌة وٌستندون  ــ االنتخاب وظٌفة اجتماعٌة :2

الشخصٌة المعنوٌة هً االمة، وان الى االمة(، واستناداً لهذا المبدأ بان السٌادة الشعبٌة ال تعود الى افراد الجماعة وانما 

ٌحصلون علٌه من الدستور  هذا الحق ون وظٌفة،داالفراد ٌمارسون عملٌة االنتخاب والتصوٌت نٌابة عن االمة وٌؤ

نتائج  نظرٌةهذه الوٌترتب على االخذ ب فٌهم شروط معٌنة،  تتوفرلذلك ولمن اهالً قوانٌن الدولة التً تمنحه لمن تراهم و

 مهمة  منها االتً :

مل الصالحٌة بان أك مةألفالواالنتخابات وظٌفة اجتماعٌة، نظرٌة هذه الالن سٌادة االمة وفق  أــ االخذ باالقتراع المقٌد :

 تضع الضوابط المناسبة لمن ٌباشرون هذه الوظٌفة او الشروط المحددة التً ٌجب توافرها فً الناخب.

ان تجبر االفراد على المشاركة فً االنتخابات ووضع  ٌجوز لالمةحٌث  :ب ــ االنتخاب اجباري ولٌس اختٌارٌاً 

 باالنتخاب. المشاركةالجزاءات على من ٌمتنع عن 

 

ٌرى بعض من الفقه ان االنتخاب سلطة قانونٌة مقررة للناخب، ال لمصلحته الشخصٌة  االنتخاب سلطة قانونٌة : ــ3

هو الدستور او القانون الذي ٌنظمه من اجل اشراك المواطنٌن فً اختٌار مصلحة الجماعة ومصدرها االساسً ولكن ل

 .الحكام

رى ان االنتخاب مكنه قانونٌة مقررة ناكثر قبوالً من النظرٌتٌن السابقتٌن اال اننا  األخٌرةعلى الرغم من ان النظرٌة  

 لفرد والجماعة وٌجب التوازن والتناسب بٌن هاتٌن المصلحتٌن.لمصلحة ا
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