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 وقساضوزو لبسافساز تمزو لمسفليز بوقلتيزز...ززو لاسضد
 

احملامي ماجد شناطي نعمة     
Abo_ahmad60@yahoo.com 
 

 
لعل من أىم األمور اليت تسهم كبشكل كاضح يف بناء الدكلة كتعزيز أركاهنا كسيادة األمن يف ربوعها ىو الصياغة 

يتناكؿ  كعادالن  كاضضان  اليت تسهم يف جعل القانوف حكمان القانونية ادلوفقة لقوانٌن تلك الدكلة ، تلك الصياغة 
حلقيقة ادلوضوع  يف الصياغة ، كاعيان  كاف القانوف دقيقان  ككل ما،  ان منأع ليعكسو على ارض الواقع عدالة كادلوضو

ر كادلستقبل يف ما يواجهو يف احلاض منها  ا يناسبو ، كمبتكران   لقوانٌن السابقة ،،آلان  اللم يتناكلو ، مسسشدان 
، للا  فيو ةلعاملا الحساـ كالتطبيق من قبل أبناء اجملتمع كالسلطات  للضلوؿ ادلناسبة ، يكوف ىلا القانوف جديران 

احلبيب اللم دير  بلدانفإننا كيف الوقت اللم نبارؾ اجلهود ادلخلصة يف صياغة القوانٌن ككضعها موضع التنفيل يف 
تلك ادلرحلة اليت بدأت بصدكر الدستور العراقي ، ق ىي مرحلة بناء دكلة القانوف ىله األايـ  رحلة ىامة من اتريخ

كونو يعد األساس اللم تبىن عليو الدكلة ، اللم يعترب حبق أىم كثيقة سياسية كقانونية يف اتريخ العراؽ احلديث 
احملافظات غًن ادلنتظمة يف إقليم  آرىا قانوف،كاف القوانٌن ،  تلك القوانٌن اليت  كتصدر  وجبو كمن آاللو كثًن من

، ىلا القانوف اللم يعترب من القوانٌن اذلامة ، كبغض النظر عما رافق إصدار ىلا القانوف من شد كجلب فأننا 
كرد فيو من مواضيع نعتقد  سنضاكؿ كمن آالؿ حبثنا ىلا النظر يف ىلا القانوف من الناحية القانونية لنستكشف ما

ػ :أكال )على انو  اليت نصت منو  (13ادلادة )،  منطلقٌن يف ذلك من نص الدستور العراقي يف  أهنا سلالفة للدستور
ػ ال جيوز : نيان  . ضلائو كافة، كبدكف استثناءأيُعُد ىلا الدستور القانوف األمسى كاألعلى يف العراؽ، كيكوف ملزمان يف 

د يف دساتًن األقاليم، أك أم نصو قانوينو ،آر يتعارض سن قانوفو يتعارض مع ىلا الدستور، كيُعد  طالن كل نصو ير
ما حترو  كيعترب ىلا النص من النصوو اذلامة كونو ييسس دلبدأ يعترب من أىم ادلبادئ الدستورية اليت غالبان .(  معو

ًن للدكلة ، إذ كل الدساتًن يف الدكؿ على اإلشارة لو يف ثنااي دساتًنىا دلا لو من أمهية يف بناء اإلطار القانوين السل
جيوز تشريع أم قانوف يتعارض مع الدستور ، كعند حدكث التعارض فاف النص ادلعارض   وجب ىلا النص ال
، كعند االطالع على نص قانوف احملافظات غًن ادلنتظمة إبقليم ، كجدان بعض النصوو اليت  للدستور يعد  طالن 
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لق  دل مطابقتها  لنص الدستور سنضاكؿ أف نسلط الضوء عليها حتتاج إىل معاجلة دلا تثًنه من مشاكل قانونية تتع
- :يف أدانه  

 
: من القانوف الفقرة أكالن ( 2)ادلادة   -أكالن 

رللس احملافظة ىو أعلى سلطة تشريعو كرقابية ) من القانوف زلل ادلناقشة على اف  الفقرة أكالن ( 2)نصت ادلادة 
دارة شيكهنا كفق إيف حدكد احملافظة  ا ديكنها من دار التشريعات احمللية ضمن احلدكد اإلدارية للمضافظة ذلا حق إو

من  115ك لرجوع إىل أحكاـ ادلادة (  يتعارض مع الدستور كالقوانٌن االحتادية مبدأ الالمركزية اإلدارية  ا ال
لطات االحتادية، كل ما مل ينص عليو يف االآتصاصات احلصرية للس)الدستور صلد ،ف ىله ادلادة قد نصت على 

يكوف من صالحية األقاليم كاحملافظات غًن ادلنتظمة يف إقليم، كالصالحيات األآرل ادلشسكة بٌن احلكومة االحتادية 
كمن . ( كاألقاليم، تكوف األكلوية فيها لقانوف األقاليم كاحملافظات غًن ادلنتظمة يف إقليم، يف حالة اخلالؼ بينهما

للدستور كذلك ألف  طالقو يعد  سلالفان إم مع النص أعاله صلد أف نص القانوف على آالؿ مقارنة النص الدستور
الدستور نص على أف األكلوية للقوانٌن احمللية اخلاصة  حملافظة عند تعارضها مع القوانٌن االحتادية كذلك يف 

حباجة اىل معاجلة من ىله  الصالحيات ادلشسكة اليت تدار من قبل الطرفٌن ، عليو فالنص القانوين بوضعو احلايل
يتعارض مع الدستور كالقوانٌن االحتادية كعلى اف تكوف األكلوية للقوانٌن احمللية يف   ا ال ).....ف يقاؿ أاجلهة ؾ

يتعارض مع الدستور   ا ال) ...أك يقاؿ ( ادلسائل الداآلة يف الصالحيات ادلشسكة يف حالة اخلالؼ بينهما 
 ( .من الدستور  115األآل بنظر االعتبار أحكاـ ادلادة  كالقوانٌن االحتادية مع

 
: من القانوف الفقرة  نيان ( 2)ادلادة   - نيان 

كعند ( خيضع رللس احملافظة كاجملالس احمللية لرقابة رللس النواب) منها على يف الفقرة  نيان ( 2) لقد نصت ادلادة
ع الدستور صلد اف ىله الفقرة تتعارض مع النصوو الدستورية كرد يف ىله ادلادة ـ الرجوع إىل الدستور كمقارنة ما

- :التالية 
ليها إمنو قد حدد االآتصاصات اليت خيتص هبا رللس النواب كعند الرجوع  61لنص ادلادة  اف الدستور ككفقان  -أ
استخدمها القانوف صلد جمللس النواب مثل ىلا االآتصاو أم مراقبة رللس النواب جمللس احملافظة ك لعبارة اليت  ال

األمر اللم يعين إضافة اآتصاو جديد جمللس النواب مل ينص عليو الدستور كيدآل يف ، ....( خيضع )  بقولو
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 ب استضداث صالحيات جديدة للسلطة التشريعية اليت ىي كاحدة من السلطات االحتادية الثالث اليت نص 
مر يعد سلالفة دستورية من ىلا اجلانب كقد كجدان كىلا األ،  عليها الدستور  إلضافة للسلطة التنفيلية كالقضائية

  -بعلى استفسار رللس النوا كردان  9/10/2006يف  2006/ت/227: اف احملكمة االحتادية كيف قرارىا  لعدد
لدستور من ا( 102)إىل هناية عبارة ىيئة النزاىة الواردة يف ادلادة ( العامة)ىل ديكن إضافة كلمة )جلنة النزاىة حوؿ 

إىل هناية عبارة ىيئة النزاىة الواردة يف ( العامة)ال ديكن إضافة كلمة )  قد ذىبت  إىل الػػرأم اآلتػي( يف قانوف اذليئة
من الدستور قد ( 102)من الدستور كذلك إىل قانوف ىيئة النزاىة عند تشريعو ، ألف نص ادلادة ( 102)ادلادة 

 الدستورم فمن  ب أكىل انو ال جيوز إضافة كلمة إىل النص فإذا كاف ال..( .حدد االسم ابتداء كال جيوز سلالفتو 
. جيوز إضافة صالحية جديدة ألم سلطة مل ينص عليها الدستور 

قد حدد  115ك 114ك 113ك 112ك111ك 110ك  109اف الدستور كيف الباب الرابع منو ادلواد  -ب
اليم كاحملافظات غًن ادلنتظمة إبقليم كاف ىلا التضديد اآتصاصات السلطات االحتادية كاآتصاصات سلطات األؽ

كحرو من كضع الدستور على التأكيد عليو لضماف عدـ ، لطبيعة النظاـ االحتادم اللم تبناه الدستور    كفقان 
حتافظ السلطات )تنص على  أهناصلد  109طغياف كاستبداد سلطة على حساب سلطة أآرل ، ك لرجوع اىل ادلادة 

 110يف حٌن حددت ادلادة ( ية على كحدة العراؽ كسالمتو كاستقاللو كسيادتو كنظامو الدديقراطي االحتادماالحتاد
 :ختتص السلطات االحتادية  الآتصاصات احلصرية اآلتية)الصالحيات اليت ختتص هبا السلطات االحتادية بقوذلا 

بشأف ادلعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، كسياسات رسم السياسة اخلارجية كالتمثيل الدبلوماسي، كالتفاكض  : كالن أ
كضع سياسة  :  نيان  .، كرسم السياسة االقتصادية كالتجارية اخلارجية السياديةكإبرامهااالقساض كالتوقيع عليها 

من حدكد العراؽ، كالدفاع أ، لتأمٌن محاية كضماف كإدارهتاقوات مسلضة  إنشاءالوطين كتنفيلىا،  ا يف ذلك  األمن
 األقاليمالعملة، كتنظيم السياسة التجارية عرب حدكد  كإصدارمركية، كاجل رسم السياسة ادلالية، :  لثان . نوع

 : رابعان  . كإدارتوالبنك ادلركزم،  كإنشاءكاحملافظات يف العراؽ، ككضع ادليزانية العامة للدكلة، كرسم السياسة النقدية 
 .كحق اللجوء السياسي كاإلقامةاجلنسية كالتجنس  أمورتنظيم  : آامسان  .كاألكزافتنظيم أمور ادلقاييس كادلكاييل 

ختطيط :   منان  .كضع مشركع ادلوازنة العامة كاالستثمارية:  سابعان  .تنظيم سياسة السددات البثية كالربيد : سادسان 
زيعها العادؿ داآل العراؽ، كتو إليوالسياسات ادلتعلقة  صادر ادلياه من آارج العراؽ، كضماف مناسيب تدفق ادلياه 

من ( 47ادلادة )ك لرجوع إىل أحكاـ  ( .اإلحصاء كالتعداد العاـ للسكاف : اتسعان  .كفقان للقوانٌن كاألعراؼ الدكلية
من السلطات التشريعية كالتنفيلية  تتكوف السلطات االحتادية) حددت السلطات االحتادية بقوذلا  أهناالدستور صلد 
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فإذا كانت السلطة التشريعية ىي ، (اآتصاصاهتا كمهماهتا على أساس مبدأ الفصل بٌن السلطات كالقضائية، دتارس
السلطات االحتادية ، كاف تلك السلطات قد حدد الدستور صالحياهتا على سبيل احلصر يف مواجهة  قي  إحدل

جزء من  اللم ديثل، نواب لصالحية جمللس اؿاجلهات يف النظاـ االحتادم ، فال رلاؿ بعد ذلك للقوؿ إبعطاء ا
احلق يف ادلراقبة على رللس احملافظة  ، بعد ىو رللس االحتاد أحكامومل تشرع  ،آرالسلطة التشريعية لوجود جزء 

.  الف ذلك غًن كارد يف الصالحيات احلصرية للسلطات االحتادية كاليت ديثل رللس النواب إحدل السلطات فيها 
اليت مل تنتظم يف من الدستور اليت حتدثت عن  احملافظات ( 122ادلادة )ـ ينسجم كأحكا اف ىلا النص ال -ت

دتنح احملافظات اليت مل تنتظم يف  : نيان  .قضية كالنواحي كالقرلتتكوف احملافظات من عددو من األ: كالن أ)إقليم بقوذلا 
كفق مبدأ الالمركزية اإلدارية، كينظم  دارة شيكهنا علىإادلالية الواسعة،  ا ديكنها من إقليم الصالحيات اإلدارية ك

دلمارسة  ئيس التنفيلم األعلى يف احملافظةيُعد احملافظ اللم ينتخبو رللس احملافظة، الر : لثان  .ذلك بقانوف
، انتخاب رللس احملافظة، كاحملافظ، كصالحياهتما :رابعان  .صالحياتو ادلخوؿ هبا من قبل اجمللس آامسان  .ينظم بقانوفو

فهله  (.شراؼ أية كزارة أك أية جهة غًن مرتبطة بوزارة، كلو ماليةه مستقلةإخيضع رللس احملافظة لسيطرة أك ال  :
تدع اجملاؿ ألحد كي خيالفها كذلك ألهنا كعند حديثها عن صالحيات احملافظات غًن  ادلادة من الوضوح  كاف ال

 - :ادلنتظمة إبقليم أكدت على األمور التالية 
. فظات تتمتع بصالحيات مالية كإدارية كاسعة اف احملا -1
. (شراؼ أية كزارة أك أية جهة غًن مرتبطة بوزارة، كلو ماليةه مستقلةإاف  رللس احملافظة ال خيضع لسيطرة أك  -2
خيضع رللس احملافظة كاجملالس احمللية لرقابة )ك لرجوع إىل نص قانوف رلالس احملافظات فنجد اف النص أشار إىل  

الدستور اف دينح  أراد، كلو ( عدـ آضوع)كىلا يتناقض مع النص الدستورم اللم أشار إىل (  رللس النواب
رللس النواب مثل ىلا احلق  لنص عليو يف الدستور، كحيث انو مل يقرر ىناؾ  فال جيوز تقرير ىلا احلق بقانوف  أييت 

 .      من الدستور كمتناقضا معو يف درجة أدىن
               

:  ان  لثالفقرة ( 7)ادلادة   - لثان 
إصدار )منها على حق اجمللس يف  من القانوف على صالحيات رللس احملافظة كحتدثت الفقرة  لثان ( 7) نصت ادلادة 

دارة شيكهنا كفق مبدأ إ ا ديكنها من  إلدارية كادلاليةالتشريعات احمللية كاألنظمة كالتعليمات لتنظيم الشيكف ا
من ىلا البضث  قلناه يف الفقرة أكالن  كيصدؽ ما(  يتعارض مع الدستور كالقوانٌن االحتادية الالمركزية اإلدارية ك ا ال
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من  (115ادلادة )على ىله الفقرة من أهنا مل تراعي الدستور يف موضوع الصالحيات ادلشسكة اللم أشارت لو 
 .اليت تعطي األكلوية لقانوف احملافظات يف مواجهة القانوف االحتادم يف رلاؿ الصالحيات ادلشسكة الدستور ك

 
:  الفقرة  منان ( 7)ادلادة   -رابعان 

:-  على الفقرة  منان  نصت ادلادة سابعان  
عند عدـ قناعة  ك (أم أعضاء رللس احملافظة) على طلب من ثلث أعضائو جواب احملافظ اك احد انئبيو بناءن است -1

 وافقة األغلبية  األغلبية البسيطة  جوبة ادلستجوب يعرض للتصويت على اإلقالة يف جلسة  نية كيعترب مقاالن 
  -: كيكوف طلب اإلقالة أك التوصية هبا مستند على احد األسباب احلصرية اآلتية، ادلطلقة لعدد أعضاء اجمللس 

. لوظيفي عدـ النزاىة أك استغالؿ ادلنصب ا  -أ 
. التسبب يف ىدر ادلاؿ العاـ  - ب
. فقداف احد شركط العضوية  - ج
.  عمدين يف أداء الواجب كادلسيكليةاإلمهاؿ أك التقصًن ادلت -ػق
ق راء لنفس األسباب ادللكورة أعالعلى اقساح من رئيس الوز جمللس النواب إقالة احملافظ  ألغلبية ادلطلقة بناءن   -2
. 

ننا كعند احلديث عن إمن القانوف ، ؼ ان على ما اشران لو عند حديثنا عن ادلادة الثانية الفقرة  نيان كمع التأكيد ق
قد أعطت احلق جمللس احملافظة إبقالة احملافظ ، كاف ىلا التوجو من القانوف  نح ( 1الفقرة )صلد أهنا يف  ىله ادلادة

عن رغباهتم  كذلك الف اجمللس منتخب من أبناء احملافظة كمعربان  قغبار علي كال ىلا احلق جمللس احملافظة يعترب مقبوالن 
ىلا من جهة ، كمن جهة أآرل  يستوجب ذلك قانوانن  فمن حقو كاحلالة ىله أف يقيل زلافظ احملافظة عند حتقق ما

الفقرة ) احلق يف الرفع ، كلكن النص يف كمن ديتلك احلق يف الوضع ديتلك الف احملافظ انتخب من قبل اجمللس أصالن 
على منح ىلا احلق اىل رللس النواب إبقالة احملافظ بناء على اقساح من رئيس الوزراء فانو زلل  من نفس ادلادة( 2

منو ، كذلك الف ىله ادلادة أكدت على ثوابت ( 122ادلادة )مع أحكاـ الدستور  نظر ، كونو أييت متناقضان 
 ذإبٌن السلطات اللم تبناه الدستور ادم كتفعيل مبدأ الفصل دستورية جيب مراعاهتا لضماف بلورة النظاـ االتح

دتنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات  : نيان  ...))أكدت فقرات ىله ادلادة على تلك احلقائق بقوذلا 
 : لثان  .ظم ذلك بقانوفدارة شيكهنا على كفق مبدأ الالمركزية اإلدارية، كينإاإلدارية كادلالية الواسعة،  ا ديكنها من 
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يُعد احملافظ اللم ينتخبو رللس احملافظة، الرئيس التنفيلم األعلى يف احملافظة، دلمارسة صالحياتو ادلخوؿ هبا من 
، انتخاب رللس احملافظة، كاحملافظ، كصالحياهتما:رابعان  .قبل اجمللس ػ ال خيضع رللس :آامسان  .ػ ينظم بقانوفو

كمن آالؿ تدقيق ىله (. اؼ أية كزارة أك أية جهة غًن مرتبطة بوزارة، كلو ماليةه مستقلةاحملافظة لسيطرة أك أشر
لنظاـ اإلدارة الالمركزية ، كبصالحيات مالية كإدارية كاسعة ،  ادلادة صلد إهنا تيكد على أف إدارة احملافظات تتم كفقان 
) اف األستاذ الدكتور علي دمحم بدير يف كتابو  دارة الدكلة صلدإكعند الرجوع لتضديد مفهـو النظاـ الالمركزم يف 

انو خيلق جبانب  : آالصة النظاـ الالمركزم اإلدارمأف ) حيدد ىلا النظاـ بقولو ( مبادئ كأحكاـ القانوف اإلدارم 
صة من األشخاو ادلعنوية العامة ، لكل منها كيانو القانوين كذمتو ادلالية اخلا آصية معنوية عامة ، عددالدكلة ، كش

ًن ، كتكوف مسيكلياتو عن بو ، حبيث يكوف موظفوه مستقلوف عن موظفي احلكومة ادلركزية يف العاصمة اك يف األقاؿ
 ....) كيتابع  ( ...الء ادلوظفٌن اك يف مواجهتهم مستقلة كللك عن مسيكلية الدكلة عن أعماؿ موظفيها ؤأعماؿ ق

يكوف استقالؿ اذليئات اإلدارية احمللية عن احلكومة ادلركزية  ف الغًن اف كحدة الدكلة السياسية كالقانونية ، توجب ا
قدر ذلا من   لنطاؽ اللم يرمسو القانوف من انحية ، كاف دتارس تلك اذليئات احمللية ما بل مقيدان  كليان  استقالالن 

تتعدل  ركزية أف الكلكن يتضتم على اإلدارة امل. اآتصاصات حتت رقابة كإشراؼ احلكومة ادلركزية من انحية أآرل 
فنجد كمن آالؿ ىله اخلالصة ، أف  .(  حدكد الرقابة ادلقررة يف القانوف كذلك صيانة الستقالؿ اذليئات الالمركزية

ة ، كاف كانت النظاـ الالمركزم يقـو على دعامة أساسية كىي استقالؿ اذليئات احمللية يف مواجهة احلكومة ادلركزم
الدكلة  قررىا القانوف ، ك لرجوع للدستور العراقي اللم يعترب أعلى قانوف يففيجب أف م ىناؾ رقابة كإشراؼ

من ادلادة  الفقرة آامسان ) ، بل كينص كبصراحة يف  اتمان  العراقية ، صلد انو ييكد على استقالؿ احملافظات استقالالن 
ة جهة غًن مرتبطة بوزارة ، شراؼ أية كزارة أك أمإـ آضوع رللس احملافظة لسيطرة أك على عد( من الدستور 122

كاف احملافظ اللم ينتخب من قبل رللس أحملافظو يعترب الرئيس التنفيلم األعلى يف احملافظة ، فالقوؿ  نح صالحية 
يف عمل  إقالة ذلك احملافظ جمللس النواب بناء على اقساح من رئيس الوزراء ديثل سلالفة للدستور ألنو يعد تدآالن 

قد حدد لكل سلطة كألننا سبق كاف اشران اىل اف الدستور ، يقره الدستور  راتو كىو أمر اللقرا ان اجمللس كنقض
 (رللس النواب)خيوؿ السلطة التشريعية جبزئها احلايل  حصرية كال توجد بٌن تلك الصالحيات ما ةصالحياهتا كبصور

من رئيس اجلمهورية كرللس ر تتكوف من الدستو (66ادلادة )كال السلطة التنفيلية االحتادية اليت ىي كحسب نص  ،
للتجاكز على حساب ( برئيسو رللس الوزراء شلثالن )دتارس صالحياهتا كفقان للدستور كالقانوف جبزئها الوزراء كاليت 
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يلم األعلى يف قرار ىاـ يتعلق إبقالة ادلوظف التنف كالتدآل يف قراراهتا آصوصان ( رللس احملافظة )سلطة أآرل 
 .للدستور من ىله الناحية  األمر اللم  ديثل انتهاكان ، ( ظاحملاؼ)احملافظة 

 
: الفقرة  نيان ( 20)ادلادة   -آامسان 

 ألغلبية ادلطلقة  -أم رللس احملافظة   -جمللس النواب حل اجمللس) يف فقرهتا الثانية على ( 20)نصت ادلادة 
، (  ا حتقق احد األسباب ادللكورة أعالهلعدد أعضائو بناءا على طلب احملافظ أك طلب من ثلث عدد أعضائو أذ

- :ىل الفقرة أعاله صلد أف تلك احلاالت تتضدد  ا يلي إك لرجوع 
. ليو إاإلآالؿ اجلسيم  ألعماؿ كادلهاـ ادلوكلة    -1
. سلالفة الدستور كالقوانٌن    -2
. فقداف ثلث األعضاء شركط العضوية    -3

ىو جزء من  هنا ختالف الدستور ، كذلك الف رللس النواب ككما اشران سابقان كعند مالحظة ىله ادلادة فأننا صلد أ
عن (  نيان )السلطة التشريعية ادلكونة من رللس النواب كرللس االحتاد ، كقد أكدان كعند احلديث يف البند 

لنواب  عتباره جزء ، كاف رللس ا من القانوف اف صالحيات السلطات االحتادية زلددة حصران  الفقرة  نيان ( 2ادلادة)
 109من الدستور كما اف ادلواد الدستورية  (61ادلادة ) وجب  من السلطة التشريعية قد حددت صالحياتو حصران 

قد حددت كعلى سبيل احلصر صالحيات كل سلطة  وجب  115ك 114ك 113ك 112ك111ك 110ك 
على رللس احملافظة انىيك  ( إلشراؼ) حلقخيوؿ أك دينح رللس النواب ا الدستور كاف ىلا التضديد ليس فيو ما

كانت صرحية ككاضضة يف عدـ آضوع رللس احملافظة  الفقرة آامسان  (122ادلادة )كاف  ، آصوصان ( قحلِّل  ) عن
.   شراؼ أم جهة ، للا فاف ىله الفقرة تعترب سلالفة للدستور من ىله اجلهة إلسيطرة أك 

 
 
 
 

كما  كجوب احساـ الدستورقدـ ىله ادلالحظات فأننا ننطلق من حقيقة مفادىا ، البد لنا أف نشًن ، أننا إذ ف كأآًنان 
كرد فيو من نصوو كونو ديثل احلد األدىن اللم اتفق عليو من قبل غالبية  الشعب العراقي ، كاف أم زلاكلة خلرؽ 
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يف دكامة من التشرذـ  ىلا الدستور اك تعطيلو اك عدـ االعتداد بو قد تفقده ىله ادليزة لتدآل البالد بعد ذلك
كانت ىناؾ من  إذاكالصراع لغياب احلد األدىن من االتفاؽ يف ظل أداء سياسي متعثر ، مع التأكيد ىنا على انو 

فيجب اف يكوف ذلك من (  مثالن ( كمجلس النواب)  نح صالحيات جلهات معينة) حاجة لتطوير ىلا الدستور 
دلا اقره الدستور يف ىلا الصدد  ، أما العمل كمن آالؿ قوانٌن عادية كيف  آالؿ تعديل الدستور هبلا االالاه ككفقان 

مع مبدأ مسو الدستور  تناقضان يشكل ، فانو كتعطيلو فراغ الدستور من زلتواه إعلى ظل الصراعات السياسية 
مر اللم قد يفضي يف األ ، ذلك ادلبدأ اللم يعترب من أىم ادلبادئ ادلتفق عليها يف فقو القانوف الدستورم، تو كعلومِّل 

، كقد  ييدم  لتايل  إىل آلق  دكتاتورايت قانوف كجيعلها حلما بعيد ادلناؿ النهاية  إىل انتكاسة كبًنة يف بناء دكلة اؿ
. زاؿ حلد ىله اللضظة ديتلك مقومات تلك الدكتاتورايت جديدة يف رلتمع ما
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