
 مأسسة السلطة التنفيذية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

266 

 مأسسة السلطة التنفيذية
 م.د. نورس أمحد كاظم املوسوي

nawras.ahmed@mustaqbal-college.edu.iq 

 كلية املستقبل اجلامعة/ قسم القانون
 

INSTITUTIONALIZING THE EXECUTIVE AUTHORITY 

Lecturer. Dr .Nawras Ahmed Kazem Al Mousawi 

University College of the Future/Department of Law 

 المستخلص
يتم الوقوف عند تنظيم السلطة التنفيذية دستتوياً  والتطييتا الليلتذ لتذلت التنظتيم 
لتشتتتتنيا ناتتتتًا الستتتتلييً  واذيكًييتتتتً  اتتتتذ ذلتتتتتس تذ ا  اقًيتتتتة دولتتتتة الي سستتتتً   تتتتو 
تت  الستتلطة التنفيذيتتة يتت  استتتيلً  اليكتيتت  وتلي تتة  و توظيفتت   الضتتًي  الوديتتد التتذّ يايسل

لدولتة واليكتيت س ويت  إتم تنأتً   ستي التيييتف يتي   اتيادفس وعليت  ات   اذ نديتة   تداف ا
تدواتتا اللاقتتً  والنشتتًطً  تلتتو عاقتتً  ونشتتًطً  ي سستتية  و ي سستتة  تتو الطياتتا 
الصديح ندو نظًم سيًسذ يستايس ويتواف  ضتي  تطتًي الي سستً س وندتو ينتً  ستليم 

ياددد يواط  النلا لكتذ يتتم للسلطة. ويسشف  ذلت ع  يسًيا  ينً  السلطة التنفيذية و 
 تكًوف ً يستابا  بيً يينذ ي سسً  يستاية.

وتنظيم السلطة التنفيذية دستوياً  ي عتبًي ً تددى الي سسً  الدستوياة  يتي اتذ 
غًيتتتة اي ييتتتة يّ دولتتتة تنشتتتد اذستتتتاياي السيًستتتذس وتدتتتًان علتتتو تتتتواف  اللاقتتتة يتتتي  

م تيت ينتتً  س ويتت   نتتً كتتً     ييتتة دياستتتنًالستتلطً  ايأتتً لليوضتتو . اتتذ  ضتتو  يتتً تاتتدل
ذلتتت يتت  نتتاي يبدإتتي  تستتباأيً ياديتتة ا نتنتتًوي اتتذ اليبدتتف ايوي يفأتتوم البدتتف اتتذ 

لتنظتيم الستلطة التنفيذيتة اتتذ  الستلطة التنفيذيتة وي سستتأًس  يتً اتذ اليبدتتف الإتًنذ انافتيدف
ليتتت  يتتت  س وستتتننتم دياستتتتنً  تتتذف ينًتيتتتة تتضتتتي    تتتم يتتتً سنتوصتتتا تاينظيتتتة السيًستتتية

 تستنتًكً س ويكيوعة ي  الياتيدً  نضلأً يي  يدّ اليلنيي  يأً.
 التنفيذية –السلطة  –مأسسة الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
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 The establishment of the state of institutions is the only 

guarantor that enables the executive authority to assimilate society 

and mobilize or employ it in the service of the goals of the state 

and society, and then end the foundations of discrimination 

between its members. Accordingly, transforming relations and 

activities into institutional or institutional relations and activities is 

the correct path towards a stable and balanced political system 

within the framework of institutions, and towards a sound building 

of power. This reveals the paths to building the executive 

authority and identifies deficiencies in order to overcome them in 

the future, in order to build stable institutions. 

The constitutional organization of the executive authority as 

one of the constitutional institutions is of utmost importance for 

any country that seeks political stability, and maintains the 

balance of the relationship between the authorities in it, hence the 

importance of our study of the issue. In light of the above, we 

decided to discuss this through two topics preceded by an 

introduction: In the first topic we deal with the concept of 

executive power and its institutionalization, while in the second 

topic we are alone for organizing the executive authority in 

political systems, and we will conclude this study with a 

conclusion that includes the most important conclusions that we 

will reach, and a set of proposals We put it in the hands of those 

concerned with it. 

Key words: Institutionalization – Authority – Executive. 

 المقدمة
يتنتتتتًوي الدستتتتتوي ستتتتلطً  الدولتتتتة التتتتإاف يالتشتتتتياليةس والتنفيذيتتتتةس والاضتتتتً ية  
تنظييً  وتدديدا  لللاقة اييً يينأًس  و تدديدا  لللاقة يتي  يسونتً  الستلطة الوادتدة و تذا 
يت  اليفتتيون  نت  ستتينلسي تيكًييتً  علتتو تستتتاياي النظتًم السيًستتذ اتذ الدولتتة. ويادتتن 

دتلتت  يوقلتتً   كيتتي اتتذ الدستتًتيي الد ديإتتة ا  الستتلطة التنفيذيتتة تدظتتو ب  ييتتة يتفايتتدة وا 
تتتني  صتتتاديًتأً  ياًينتتتة بهيي تتتً يتتت  الستتتلطً  التشتتتيالية والاضتتتً ية يتتتا تفداد  وتضل
نتصًصتتًتأً لديكتتة    دوي تتً اتتذ يلظتتم اليلتتدا  قتتد يتتيف اتتذ الصتتدايةس تذ ا  الستتلطة  وا 
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اتتذ ظتتتا  تشتتسا السيًستتتة اللًيتتة للدولتتتة التنفيذيتتةس  و سيتتً يطلتتتا عليأتتً  ديًنتتتً  الدسويتتة
.  التوافنً  التذ يضلأً يي  ينتلف ي سسً  النظًم الدستوّي

تكيت    ييتة البدتف اتذ  نت  يت تذ ليدتًوي    يسشتف عت  يستًيا  : أواًل : أهمية البحث
ينً  السلطة التنفيذية ويددد يواط  النلا لكذ يتم تكًوف ً يستابا  بيتً يينتذ ي سستً  

ظيم السلطة التنفيذية بشسا ي سسًتذ ي عتبًي ً تددى الي سسً  الدستتوياة يستايةس وتن
ال غنتتو عنتت  يّ دولتتة تياتتد تدايتتا االستتتاياي السيًستتذ وتتتواف  اللاقتتة يتتي  الستتلطً  
التتإاف ايأتتًس يتت   كتتا ذلتتت اًلبدتتف اتتذ  تتذا اليوضتتو  يأتتم وقتتد وضتتلنً نصتت   عيننتتً 

ستًي  النلتتا اتتذ تكتوا  الستتلطة التنفيذيتتة تكتًي  اليلتتدا  اليستتتاية سيًستيً  لنسشتتف عتت  ي
والتنظيم الدستوّي لأً وضيوية ي سستة الستلطة بهيتة الوصتوي تلتو نتتً س قتد تستًعد اتذ 

 تعًدة اييوي الو نصًيأً.
وكتتتديي بًلتتتذسي    الكأتتتة التتتتذ تيتتتًيي الستتتلطة التنفيذيتتتة اتتتذ يستتتتويًتأً اللليتتتً 

اأتذ تتييستتف اتذ بلتتن التتدوي تنتلتف يتت نتاف النظتًم السيًستتذ التذّ يستتود ستا دولتتةس 
اذ يد ي يي الكيأوياةس سيً  و الدًي اذ الواليً  اليتددة اييياسيةس  و اذ يد ي تيي 
الوفيا  والوفيا  سيً اذ يياطًنيتًس  و ييًيستأً ستا يت  ي تيي الكيأوياتة وي تيي التوفيا  
والتتوفيا  واتتا توفاتت  يلتتي  ل نتصًصتتً  يدتتددف دستتتوي ستتا دولتتة علتتو دتتدةس سيتتً اتتذ 

 ...  لخ.ينسًا
تتيدوي يشسلة البدف اذ    تدليتا ايدستًم الدستتوياة اليتللاتة ا ثانيًا : مشكلة البحث

بًلسلطة التنفيذية يك     يتم اذ ضو  الاواعد اللًية التذ ياوم عليأً النظتًم السيًستذ 
التتتذّ تتينتتتًف ستتتا دولتتتةس تذ تدتتتتوا  وإياتتتة الدستتتتوي قواعتتتد ييًيستتتة  تتتذف الستتتلطة وتكوانأتتتً 

د وتبًي  يظً ي النظم السيًسية التتذ ياتوم عليأتً نظتًم الدستمس يان ظي تليأً ي  فاوية تلدل
تال    اذشسًلية تظأي دينيً يانظي تلو النصوا الدستوياة الينظية للسلطة التنفيذيةس 
والتذ تافيد يتضيي  الدستوي بلن يظتً ي نظتًم يلتي  سًلنظتًم الييليتًنذ يتإا س تال  نت  

م غييف اتذ الواقت س ييتً ستي دّ تلتو صتلوبة اتذ تكييتف اللاقتة يتي  يادن يظً ي نظً
الستلطً  اتتذ الدولتة وتنظتتيم الستلطة التنفيذيتتة ودوي تتً اتذ ييًيستتة شت و  الدستتم وتدديتتد 
نتصًصًتأًس ويلًلكة ايدسًم الينظية لأًس ي  ناي التنظيم الي سسذ  ّ  وظً فأً وا 
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 تتتتية ضتتتتياة يتتتت  التتتتذا  النًصتتتتة يدًولتتتتة ينتتتتً   و ت ستتتتيي الستتتتلطة دو  دصتتتتي ً اتتتتذ دا
بلًد ً ع  يً ياليف بشنصنة السلطة.  بًلدًكم واليايبي  ين  وا 

ت  اليتتتتنأس ايكإتتتتي تنستتتتكًيً  يتتتت  طييلتتتتة اليوضتتتتو  ياتتتتوم علتتتتو  :ثالثااااًا: ماااان   البحااااث
اذستتتلًنة بتتًلينأس التدليلتتذ واليتتنأس الياتتًي س وعيتتدنً تلتتو كيتت  اليصتتًدي اليستنلصتتة 

 واا تطًي عليذ قًنونذ السفذ. ي  عيوم اليصًدي وتيتييأً
ت  طييلتتة اليوضتتو  والهتتين يتت  بدإتت  تكلتتا يتت  الينًستت     : رابعااًا: خطااة البحااث

نلًلكتت  اتتذ يبدإتتي  تستتباأيً ياديتتةا نتنتتًوي اتتذ اليبدتتف ايوي يفأتتوم الستتلطة التنفيذيتتة 
وي سستتتأً وذلتتت اتتذ يطليتتي س نيتتي  اتتذ اليطلتت  ايوي التلياتتف بًلستتلطة التنفيذيتتةس  يتتً 

تيي  اذ اليطل  الإًنذ انتنًوي اي  ي سسة السلطة التنفيذية واليفً يم الييتبطتة يأتًس وناسل
اليطل  الإًنذ لتنظيم السلطة التنفيذية اذ اينظية السيًسيةس عيي يطليي   يضتً  ونافتيد 
اليطلتتتتت  ايوي لتكتتتتتوا  الستتتتتلطة التنفيذيتتتتتة اتتتتتذ النظتتتتتًيي  الييليتتتتتًنذ والي ًستتتتتذس والتتتتتذّ 

  نيتيل  اتذ الفتي  ايوي تكتوا  الستلطة التنفيذيتة اتذ النظتًم الييليتًنذس سنتنًول  اذ ايعي
ونبدتتف اتتذ الفتتي  الإتتًنذ تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ النظتتًم الي ًستتذس  يتتً اتتذ اليطلتت  
الإًنذ انتنًوي اي  تكوا  السلطة التنفيذية اذ النظًيي  اليكلستذ والينتتل س وذلتت عيتي 

ة التنفيذية اذ النظًم اليكلسذس  يً الفي  الإًنذ انولضح ايعي  نافيد ايوي لتكوا  السلط
اي  تكتوا  الستلطة التنفيذيتة اتذ النظتًم الينتتل س إتم ننتتم بدإنتً بت  م يتً سنتوصتا تليت  

 ي  نتً س وتوصيً .
 المبحث األول

 مف وم السلطة التنفيذية ومأسست ا
وال   نًلتتت صتتلوبة اتتذ تدديتتد يلنتتو الستتلطة بشتتسا عتتًم ينتت  يصتتطلح نديستت 

نليستت  بدواستتنًس تذ  نتت  يصتتطلح نظتتّي الستتفذس ديتتف  نأتتً ييستت  ا  تيإتتا الاتتوة التتتذ 
ييًيسأً  صدً  السلطة ي   كا تنظيم الدولة اتاليف ب نأً الدتا التذّ يايتنح لشتنا 

وتتت لف الستلطة يت   . 1ييً اتذ تصتداي ايوايتيس والاتوة اتذ تكبتًي اعنتيا  علتو تنفيتذ ً
                                                           

(1 )
األنمزا((  ماارز م منشز  م  -األنز ا  -المصزاد  -د. مشعل بن سليمان العنزي،  اللزل ) )المومز  

 -على الم قع اإللكت وني اآلتي:
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صتاديًتأم وياويتو  يوظتً فأم دست  يكيوعتة يبتًد  دسًم وي سسً  دسم يستتيدو  
تسيو نظًم الدسمس وتتلدد السلطً  اذ الدولتةس تال    يوضتو  بدإنتً ينتتا بًلستلطة 
التنفيذيتتة ويتت  إتتم ال يتتد لنتتً وندتت  نبدإتت     نتطتتيل للتلياتتف يأتتذف الستتلطة وي سستتتأًس 

 وذلت ي  ناي ايعي .
 المطلب األول

 التعريف بالسلطة التنفيذية
سنتنًوي  ذا اليطل  اذ ايعي س نفيد الفي  ايوي لتلياف الستلطة التنفيذيتة  يتً  

 اذ الفي  الإًنذ انيي  اي  تنتصًصً  السلطة التنفيذية.
 الفرع األول

 مدلول السلطة التنفيذية
يضتتيونأً بصتتوية عًيتتةس  تتو تتت يي  ةستتيي الدولتتة ة وذلتتت  1يت  الستتلطة التنفيذيتتة
ً الاً يو  بًلسلطة التشيالية واذ تطًي  ذف الاواعد. وي   نتً يتنفيذ الاواعد التذ يضلأ

الاواعتتد اللًيتتة التتتذ  -كتتً  اتتذ الداياتتة تستتيية الستتلطة التنفيذيتتة. اأتتذ تذ  تنفتتذ الاتتواني 
 . 2يوذلت يتدديد ً وتطيياأً علو دًال  نًصة -وضتلأً السلطة التشيالية

افً  عدة ي   ييف ً  ذ  نأتً وت سيسً  علو يً تادم عايلا  السلطة التنفيذية تلي 
داية السيًستتة اللًيتتة اتتذ الدولتتة و تتذ التتتذ تتصتتا  يالستتلطة الينتصتتة يتنفيتتذ الاتتواني  وا 

ستتتد  الستتتلطة السيًستتتية اتتتذ الدولتتتةس ييتتتً كلتتتا اياتتتياد  -ايتتتًم اياتتتياد –بتتتًلكيأوي وتكل
ويت   س  3ي ينظيو  تليأً بدسبًنأً الأي ة الدًكية الداياية وانصونأً بسلية يالدسوية 

                                                                                                                                                      

http://dr-meshaal.com/leadership/wp-content/uploads. 
(1)

التش يع والقضاء في سائ  األعمال ي اد باللل ) التنويذي) في الدول) اإلسالمي) أعمال التنويذ ما عدا  

التززي تت لامززا سياسزز) الدولزز) وتززدبي  دززأون األفزز اد  أو الم موزز ن المنزز ( بمزز  تنويززذ أوامزز  الشزز   

اإلسالمي  وفي مقدم) هأالء:  ئيس الدول)  س اء سمّي خليو)  أ  إماماً  أ  أميز  للمزأمنين أ  سزل اناً  

التنويذ في هذه الدول). د. إسزماعيل الازدو،  إختصاتزا   أ  ملكاً  أو أ، اس  آخ   ومن أعضاء سل )

  دا  النمضز) الع بيز)  القزاه م  مصز   1اللل ) التنويذي) في الدولز) اإلسزالمي) والزنا  المعاتز م  (

 .21-20  ص1993
(2 )

-121  ص2013  الزذار م للنشز  والت عيزع  بدزداد  العز ا   2د.منذ  الشزاو،  فللزو) الدولز)  (

122. 
(3 )

 .170-169  ص1999ث و  بدو،  النا  اللياسي)  دا  النمض) الع بي)  القاه م  مص    د.
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إم اأذف السلطة تلنذ دصي صادية الدسوية يتنفيذ الاواني  التذ تصدي يت  الستلطة 
التشتتتياليةس و تتتذا غيتتتي دقيتتتا ديتتتف    الستتتلطة التنفيذيتتتة ال ياتصتتتي دوي تتتً علتتتو تنفيتتتذ 

 الاواني  ادس .
الج ااة التااو تتااولذ تنفيااذ ومراتبااة ماادم تط ياا  األواماار سيتتً تالتتيلف ب نأتتً ي 

بالمجتمع السياسو، وذلا  بفلات تاواار اردارل المالياة التاو تحات والقوانين المتعلقة 
تصرا ا من ج اا  ددار  ومان أج ا ل أمنياة وتاوات مسالحة  وتعاد السالطة التنفيذياة 
علاااذ درجاااة عالياااة مااان األهمياااة بالنسااابة لهاااارادك وذلااا  ألحتكااااك م   اااا أكثااار مااان 

ا يرماا  لااج الج ااا  الساالطات األخاارم ولصاالت ا المباشاارل بحيااات م اليوميااة مااع كاات ماا
س وبي ينتتتتً ت   تتتتذا التلياتتتتف يطتتتتوي يناصتتتت  الوضتتتتو  ايتتتتً التتتتذّ يااصتتتتد   1ي  التنفيااااذ 

 بًليكتي  السيًسذ؟.
)ال يئة التو تقاوم  تنفياذ  وي  سا يً تادم ييس  تلياف السلطة التنفيذية ب نأتً

دارل مختلاااف  صااادار القااارارات واتخااااذ ارجااارا ات الو ماااة لحفااا  األمااان واا القاااوانين واا
. والستتتلطة التنفيذيتتتة تكلتتتو  الدسويتتتة التتتتذ المؤسساااات والمصاااالم العاماااة ااااو الدولاااة 

يفتين ا  تتايد بًلاًنو  علو  يو  وكت س وتستًّو يتي  ييإلتذ الستلطة والشتل س و تذف 
السلطة تاوم علو تنفيذ يً تنا علي  السلطة التشياليةس وتاوم يتسييي اذداية والييااا 

التنفيذيتة كييت   كأتفة اذداية اتذ الدولتةس ستوا   كًنت   تذف اللًيةس سيً وتشيا الستلطة 
س   2يايكأفة تتب  الوفايا   م اليكًلي اليدلية الينتنبةس  م الي سسً  والأي ً  اللًية

 اا ينيج ع  نطًقأًس تال  عضً  السلطتي  التشيالية والاضً ية.
 الفرع الثانو

 دختصاصات السلطة التنفيذية
فيذيتتتتتة يتتتتت  كًنتتتتت  عتتتتتدد يتتتتت  اليتتتتتوظفي س ييلتتتتتت ستتتتتا يتتتتتنأم تايتتتتتًيي الستتتتتلطة التن

انتصًصً  يلينة ييند  تيً ً الاًنو س ويشسا   ال  اليوظفو   ييً س يسو  اتذ قيتت  
                                                           

(1)
  م اع) اللنم  ،  بدزداد  1سا م إب اهي  حلين  مأسلا  المجتمع المدني واللياسا  العام)  ( 

 .92-91  ص2014الع ا   
(2 )

عاتز م وفزي الوكز  اللياسزي د. سليمان مامد ال ماو،  اللزل ا  الزثالف فزي الدسزاتي  الع بيز) الم

 .226-225  ص1986  م اع) عين دمس  مص   5اإلسالمي " د اس) مقا ن)" (
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ي ستتتً  الستتتلطة التنفيذيتتتةس يي تتتيي الكيأوياتتتةس ي تتتيي يكلتتتي التتتوفيا س التتتوفيا  س واتتتذ 
تتتيب     اتصتتًيسقًعدتتت   صتتدً  التتديكً  الوظيفيتتة التتدنيًس وتوكتتد يتتي  ستتا  تت ال  دلاتتً

الي ستتتتً  بًليي وستتتتي س وتتيإتتتتا اتتتتذ ايوايتتتتي الي ًستتتتيةس واتتتتذ اذشتتتتياف والتوكيتتتت س التتتتذّ 
ييًيستت  الي ستتً  علتتو يي وستتتيأمس اياتتيو  يتتً قتتًيوا بتتت  يتت  تصتتياً س  و يلهونأتتتًس  و 

 . 1ييسديونأً
وللستتلطة التنفيذيتتة انتصًصتتً  واستتلة ونطيتتيةس اأتتذ تنتتتا  وال  يتنفيتتذ الاتتواني  

 تتتتً الستتتتلطة التشتتتتياليةس و تتتتذ اتتتتذ يلتتتتين ييًيستتتتتأً لأتتتتذا االنتصتتتتًا تاتتتتوم التتتتتذ تاي 
ً  لت  يت   ي صداي اللوا ح اليفسية والينفذة للاواني س بًعتبًي ً ايقتي  للواقت س وايكإتي اأيت

السلطة التشياليةس وسذلت تنتا السلطة التنفيذيتة بيأتًم دفتن اييت  التدانلذس والتداً  
داية النتتتتًيكذس والصتتتتدة والتللتتتتيم والت نطتتتتي  واذعتتتتام والإاًاتتتتة والصتتتتنًعة والتكتتتتًيةس وا 

اللاقً  الدوليةس تضًاة تلو بلن االنتصًصً  االستتإنً ية التتذ تيندأتً صتاديً  
 . 2يواسلة كدا  اذ دًلة الضيوية

وتتيتتت  الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ يلتتين ييًيستتتأً النتصًصتتًتأًس وينأتتً تليتتا اتتذ 
والتتتتذ  ا  نطيتتتيةس تستتيو ايتيتتًفا  الستتتلطة اللًيتتةستتييا تدايتتا الصتتتًلح اللتتًمس بًيتيتتًف 

 ّ ييست     تنفتذ قياياتأتً اتذ يواكأتة  ي تذ اتذ ياتديتأً تيسًنيتة تصتداي قتيايا  تنفيذيتة
الينتتتتتًطيي  ب دسًيأتتتتتً يتتتتت  دو  اليكتتتتتو  تلتتتتتو الاضتتتتتً س سيتتتتتً تتيتتتتتت  بدتتتتتا االستتتتتتيات 

س لضتتتتيويا  اليصتتتتلدة اللًيتتتتة ياًيتتتتا تلتتتتوين عتتتتًديس وستتتتذلت بستتتتلطة التنفيتتتتذ ال كيتتتتّي
وبًلستتتلطة التاديياتتتة التتتتذ تيسنأتتتً يتتت  وف  الظتتتيوف التتتتذ تتتتدالأً تلتتتو تصتتتداي قياياتأتتتًس 

كيتتتًال  اتتت   الستتتلطة التنفيذيتتتة تيتتتتًيي  3يوبينًستتتبة يوضتتتوعً  قياياتأتتتً يتتت   ستتتتبًيأً . وا 
 سنويد ً بشسا عًم دو  التطيل تلو تفصياتأً و ذا ستنتصًصً  إاف ي يسية

                                                           
(1)

 .226د. سليمان مامد ال ماو،  مصد  سابق  ص 
(2)

 .437ص  د. إسماعيل الادو،  مصد  سابق 
(3 )

الجزيء  د. عهي  دك   ال سيط في القان ن الدسزت  ،" القزان ن الدسزت  ، والمأسلزا  اللياسزي)" 

 .186األول  المأسل) الجامعي) للد اسا  والنش   لانان  بدون سن) (اع  ص
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ا ديتتف تاستتم  تتذف انتصًصتتً  الستتلطة اذداياتتة فيذيااةارختصاصااات ارداريااة والتن -
والتنفيذية تلو وظيفتتي   يتًا تنفيتذ السيًستً  اللًيتة للدولتة والاتواني س وتيتيت  اليصتًلح 

داية الدولة وديًيتأً.  اللًية وا 
تكو  للسلطة التنفيذية اذ اينظية الدستوياة تنتصًصتً   ارختصاصات السياسية: -

ي  التدانلذ والنتًيكذ. ويت  الدستًتيي يتً يتنا عليأتً صتيادة سيًسية عديدة اذ اليكتًل
  ين  تذ نا صيادة علو    تدتدد الدسويتة 20ي  ذلت الدستوي الفينسذ اذ اليًدة ي

السيًستتة الوطنيتتة وتتتديي ً. ويتت   يإلتتة اذنتصًصتتً  النًيكيتتة عاتتد اليلً تتدا  الدوليتتة 
 وغيي ً.

البدتتتف عتتت  اذنتصًصتتتً   يتتتدويارختصاصاااات ااااو مجاااال الوريفاااة التشاااريعية:  -
التشتتيالية للستتلطة التنفيذيتتة يتت  البدتتف عتت  انتصًصتتً  ي تتيي الستتلطة التنفيذيتتة ستتوا  
ستتً  ي تتيي الدولتتة  و ي تتيي التتوفيا س دستت  صتتوية النظتتًم السيًستتذ اليطيتتا اتتذ الدولتتة 
ذلت ديف تيتًيي الستلطة التنفيذيتة  تذا النتو  يت  اذنتصتًا ويييتف يتي   نتصًصتأً 

نتصًصأً اذ الظيوف االستتإنً يةس اًلستلطة التنفيذيتة التشيالذ اذ ال ظيوف اللًدية وا 
تشي  اتذ دًلتة غيتً  الييليتً   و  إنتً  وكتودف وذلتت ينتً ا  علتو تفتوينس  يتً اتذ دًلتة 
الظتتيوف االستتتإنً ية ا نأتتً تصتتدي لتتوا ح ينأتتً يتتً يطلتتا عليأتتً لتتوا ح الضتتيوية وينأتتً يتتً 

 . 1ييسيو يلوا ح دًلة الطواي  
 لثانوالمطلب ا

 ماهية مأسسة السلطة التنفيذية
ت  تقًية دولة ياي سسة  صبح ي    تم يستتلفيً  التنييتة السيًستية اتذ عصتينً 
الدتتتتتًلذس سيتتتتتً    الكًنتتتتت  الي سستتتتتذ  تتتتتو يتتتتت  ايبلتتتتتًد الضتتتتتيوياة واليأيتتتتتة لتدايتتتتتا 
الديياياطيتتتة والتتتتذ  تتتذ نتتتو  يتتت  التنظتتتيم الي سستتتذ لليكتيتتت  بصتتتوية ستتتليية لتدايتتتا 

ويت  إتم ا  التلتيف علتو بلتن يلتًنذ ي سستة الستلطة ستتكو  الأتدف  الصًلح اللتًمس

                                                           
(1)

ومززا بعززدها. د. أحمززد عاززد الاميززد الرالززد،  مصززد   424ص  د. إسززماعيل الاززدو،  مصززد  سززابق 

 وما بعدها. 264سابق  ص
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الي يسذ لبدتف  تذا اليطلت  والتذّ ييست  تاستيي  تلتو اتيعي  ستنتنًوي اتذ الفتي  ايوي 
 يفأوم ي سسة السلطة وتطويف.  يً اذ الفي  الإًنذ انيي  اي  ي سسة السلطة التنفيذية.

 الفرع األول
 مف وم المأسسة وتطوره

ستتً  بصتتوية عًيتتة الاواعتتد والضتتواب  التتتذ  وكتتد ً اذنستتً  لتنظتتيم تيإتتا الي س
س اأذ  شب  بًلاوال  التذ تددد يستًي تنستيا  تذا التفًعتا للوصتوي تلتو  التفًعا البشّي
غًيًت  النأً يةس وبذلت تيإا الي سسة الينً    و الأيسا التنظييذ والذّ يتلين للتهييي 

ذ للديتًة وتفًعاتأتًس لتذا ا نأتً تليتي عت  طييلتة والتطوي اليستيي بدسم اذديات اذنستًن
اليكتيلتتً  التتتذ  نشتت تأًس وعليتت  اتت   التهييتتي الي سستتذ الدًصتتا ايأتتً  تتو طياتتا لفأتتم 
تطوي اليكتيلً  عيي الفي س وتشسا الي سسة غًلبً  ستليية لفسية  و دًكة لدى ا تة  و 

يا  وتضطي م تلو التداً  يكتي  اتنلا لدى  ايادف شلويا  بًذنتاف والتييف تكًف اعن
 . 1يعنأً ينأً تصبح تليييا  ع  وكود م ودوي م

واتتيى التتبلن    الي سستتة  تتذ ييدلتتة  كإتتي تاتتديً  يتت  الي سستتً س اتت ذا سًنتت    
اينيية تيإا الضواب  التذ  وكد ً اذنسً س ا   الي سسة  ذ الليلية التذ تكتس  يأتً 

ي سستتتة الستتتلطة وا  سًنتتت  دتتتدف اكتيتتتًعذ ا،  2يالتنظييتتتً  واذكتتتيا ا  دتييتتتة وإبًتتتتً  
يتكو  ي  ناا السلطة اذكتيًعية التذ يستتدوذ عليأتً اتيد  و يكيوعتة يت  اياتياد تلتو 
س تال  نأتتتً بتتتًليغم يتتت  ذلتتتت اأتتتذ عيليتتتة قًنونيتتتة ولكتتت   تتتذف الليليتتتة  و  شتتتنا يلنتتتّو

 . 3يالظً ية تنتال  تلو علم الاًنو  دديإً  

                                                           
(1)

هنالك تع يوا  رثي م للمأسل)
 

ما يبتدعه  إلنساها  كل إذ يع فما قام س )ليت م الو نلي( على أنما )

(  فالدين ه  مجم ع) تعالي  ديني) ولكن عندما يزت  ورزعما فزي تنازي  مقابل ما هو موجود في إللطبيعة

قززان ني وإدا ، رالكنيلزز) فززين الززدين سيصززان مأسلزز) دينيزز). تززاد  األسزز د  علزز  اال تمززا  اللياسززي 

  أدزا  281-280  ص1990 ا   وأسله وأبعاده  وعا م التعلي  العالي والااث العلمزي  بدزداد  العز

 .118  ص2015  دا  اللنم  ،  بي و   لانان  1إليه: سعد، اإلب اهيمي  التاليل اللياسي  (
(2)

وليزد سزال  مامززد  الثقافز) اللياسززي) وأهميتمزا فززي مةسلز) اللزل ) وبنززاء الدولز) فززي العز ا : ال  يزز)  

 .123ص واآلليا   باث منش   في المجل) الع بي) للعل   اللاسي) 
(3)

ممزز   فكزز م المةسلزز) بدايزز) بززين علمززاء اال تمززا  لتصززنل العززادا  والتقاليززد الشززعاي) للمجتمعززا   

والتززي يظنازز  إليمززا علززى أنمززا مززن الضزز و ا  األساسززي) أليزز) حضززا م أو ثقافزز). عاززد   سززعيد علززي 
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د  نوا  الي سسً  اأنًلت ي سستً  يستيية واتذ ويً تكدي اذشًية تلي   ن  تتلد
ياديتأً الي سسً  الدستوياة يسًلستطة التنفيذيتة التتذ ندت  بصتدد بدإأتً س وي سستً  
غيتتي يستتيية سي سستتً  اليكتيتت  اليتتدنذ وسا يتتً يستتو  لتت  دوي اتتذ السيًستتة اللًيتتة 

  نظتتم . سيتتً ا  يتت    تتم عوايتتا ي سستتة الستتلطة  تتو تياكتت 1يللدولتتة وا    نتلفتت    ييتتت 
الدستتم الستتلطّو بسًاتتتة  شتتسًل  والتتذّ ستتتً  ستتً دا  لتدتتتا يدلأتتً نظتتم  نتتتيى اتتذ الدستتتم 
تلتيد علو اذنتيًي الشتليذ الداياتذس وعلتو الي سستً  السيًستية اليتيتلتة بًلشتيعيةس 
وبًلتتتتًلذ تطييتتتا النظتتتًم التتتديياياطذ والتتتذّ يلتتتد نتتتو  يتتت  التنظتتتيم الي سستتتذ لليكتيتتت  

 يف بشنصًنية السلطة بسا  بلًد ً.والتنلا ي  شنصنة  و يً تال
 تذا يتتً  إتتي اتذ    كتتً   نشتت ة الدستًتيي اتتذ ستتيًل ي سستة الستتلطة وعاقًتأتتً  

يأتتدف وضتت  دتتد للاقتتً  الستتلطة اليينيتتة علتتو اعتبتتًيا  شنصتتية وت ستتي للاقتتً  
ينظيأً الاًنو س و ذا االنتاًي يي  النيطي  لم يتداا يتي  عشتية وضتدً ًس يتا استتلفم 

لتذ داات  يسلسا  تًيانيً  طويا ي  الينتً  والتطتويا  والصتياعً  الستليية اذ الدوي ا
ويتت  إتتم اتت    نًلتتت اتتيل يتتي  الي سستتة والي سستتةس تذ     . ديًنتتً والديويتتة اتتذ الهًلتت 

الي سستة يوكتودة اتتذ ستا نظتًم وتالتتد ضتيوياة ويأيتةس  يتتً الي سستة اأتذ ال توكتتد تال 
 ًن  الشنصًنذ اذ عيلية ييًيسة السلطة.اذ اينظية التذ يسو  ايأً تبلًد الك

 الفرع الثانو
 السفة مأسسة السلطة التنفيذية

ي  ناي يً سيا ييًن  ا ن  ييس  تليلاف ي سسة السلطة بشسا عًم علو  نأً 
عيليتتة قًنونيتتة يتتتم عيي تتً ناتتا الستتلطة السيًستتية يتت  شتتنا الدستتًم تلتتو سيتتً  يكتتيدس 

شتتتنا الدستتتًم والتتتذي  لتتتم تلتتتد صتتتفًتأم اًلستتتلطة تصتتتبح يي سستتتة عنتتتديً تنتاتتتا يتتت  
الشنصتتية تكفتتذ لتيياي تتًس تلتتتو ي سستتة ياي سستتة تصتتبح دين تتتذ اليًلتتت الوديتتد لأتتتً
.  2ي

                                                                                                                                                      

مز) إلزى رليز) الاقز    الذبااني  مةسل) اللل ) اللياسي) رنا ي) قان ني) للدول)  إ( وح) درت  اه مقد

 .5 امع) القاه م  مص   بدون سن) (اع  ص
(1)

  مكتاز) اللزنم  ،  بدزداد  1سا م إب اهي  حلين  مأسلزا  المجتمزع المزدني واللياسز) العامز)  ( 

 وما بعدها. 104  ص2013الع ا   
(2)

 .190عاد   سعيد علي الذبااني  مصد  سابق  ص



 مأسسة السلطة التنفيذية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

276 

وتاليلف  يضً  ب نأً عيلية تيكًد وتكوا   صوي وقواعد الييًيسً  والليا اليينأسس  و 
وعتة  نأً طياف يستتيي اتذ الستلوت  و طيااتة إًيتتة للستلوت الكيتًعذس وبأتذا اأتذ يكي
.  1يعاقتتً  ينظيتتة ذدتتتوا  وتنظتتيم كأتتود اياتتياد يتت   كتتا تدايتتا اي تتداف اليشتتتيت

وي  إم ييس  عد ً اليلًييي والاواعتد التتذ تاليتد توكيت   و قيتًدة ستلوت الفتًعلي س ولأتذا 
 تلد الي سسة يس لة كو ياة اذ ينيً  وييًيسة السلطة التنفيذية.

ة تنطّو علو قواعد آيية اأذا يلنذ  نأً يً تكدي اذشًية تلي     ي سسة السلط 
تليتتتتا ينظتتتتًم التدفيتتتتف والدتتتتف يتتتت  كأتتتتة والينتتتت  يتتتت  كأتتتتة آنتتتتيى. وبتتتتًلنظي تلتتتتو    
الي سستتتًتية  تتتذ الليليتتتة التتتتذ تكتستتت  يأتتتً التنظييتتتً  واذكتتتيا ا  دتييتتتة وإبًتتتتً   ّ 

يتةس ياستايايا  واستييايا  س ويت   تذا ييست  الاتوي    الي سستة تتييتف يتدوي  و بستيً  يأ
وا  الييفة ايسًسية  و الدوي الي يي للي سستً   تو ستلطة اذكتياف التتذ تيًيستأً علتو 

 . 2يااياد اليكتي 
يتتتذلت اًلي سستتتة علتتتو يستتتتوى الستتتلطة السيًستتتية اتتتذ الدولتتتة تلنتتتذ الفصتتتا يتتتي  
الوالية والشنا الذّ ييًيسأً  و الفصا يي  شنا الدًكم وسلطت  السيًستيةس لتذلت 

ياي سستتة يلنتتذ  نأتتً تنتالتت  يتت  شتتنا الدتتًكم التتذّ لتتم يلتتد ييلتتت اتتًلاوي ا  الستتلطة 
سوى الييًيسة تلو الدولة التتذ  صتبد  اليًلكتة الوديتدة للستلطة. ويت  ستا  تذا ييست  
الوصوي تلو يً الذّ تلني  ي سسة السلطة التنفيذيةس وذلت ي  ناي صيًغة التلياف 

 . وبًلتتًلذ ذ  وسالطتجهو الفصت  اين شاخص المساؤول ااو الج اا  التنفيااعتذا ي
يانظتتتي تلتتتو الييستتتف الدستتتتوّي للستتتلطة التنفيذيتتتة بديتتتف تستتتتاا عتتت   شنًصتتتأً اتصتتتبح  
ي سسة. وي  إم ييس     ناوي ب   السلطة التنفيذية بسا يً يضل  الدستوي ي  تنظيم 
قتتتتًنونذ لأتتتتً ا نأتتتتً بدستتتتم  تتتتذا التنظتتتتيم  تتتتذ ي سستتتتة دستتتتتوياة تنفيذيتتتتة تداياتتتتة تيتتتتًيي 

 شسا الذّ تدددف النصوا الدستوياة. تنتصًصًتأً بًل

                                                           
(1)

  األرزاديمي ن 1األمز) "د اسز) حالز) العز ا "  ( -لل ) وبنزاء الدولز)د. وليد سال  مامد  مةسل) ال 

 .29  ص2014للنش  والت ععيع  عمان  األ دن  
(2)

  دا  ومكتازز) الاصززائ  1اثيزز  اد يززس عاززد اليهزز م  ملززتقال التج بزز) الدسززت  ي) فززي العزز ا   ( 

مةسل) اللل ) وبناء  . د. وليد سال  مامد 177-176  ص2011لل ااع) والنش  والت عيع  بي و   

 .176الدول)...  مصد  سابق  ص
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ويتتتً ياشتتتًي تلتتتو التدتتتوي التتتديياياطذ اتتتذ  دتتتد تليافًتتتت ا  نتتت  تياكتتت  نظتتتم الدستتتم 
السلطّو بسًاة  شسًل ؛ لتدا يدلأً نظم  انيى اذ الدسم تلتيد علو اذنتيًي الشليذ 

بًدي الداياذس وعلو الي سسً  اليتيتلة بًلشيعيةس وعلو االنتنًبً  النفاأة سوسيلة لت
الستتلطةس  و الوصتتوي تليأتتً سيتتديا عتت  دستتم الفتتيدس وانتأتتًت الاتتواني  والدستتتوي. سيتتً ا  
الديياياطيتة نتو  يت  التنظتيم الي سستذ لليكتيت  السيًستذ تأتدف تلتو تداية اذناستتًيً  

 . 1يالينتلفة اذ اليكتي  بصوية سليية لتدايا الصًلح اللًم
لتتة الي سستتً  لتتم تكتت  دًضتتية ينتتذ وبتتًلتطييا علتتو الدًلتتة اللياقيتتة ووكتتد    دو 

ت سيي الدولة اللياقية ودتو يوينً  ذا علو يي نظيأتً السيًستية التتذ دسيتأتً اليلكيتة 
والكيأوياتتتةس اييتتتً يتللتتتا يينتتتً  الدولتتتة تذ ستتتً  النلتتتا يياااتتتً  لطييلتتتة تشتتتسيلأً والستتتلطة 

علتتو  السيًستتية الاً يتتة ايأتتً. يتت  كأتتة  نتتيى تنلستتي عتتدم التتتواف  اتتذ تشتتسيا الدولتتة
طييلتة الستتلطة السيًستية الاً يتتةس التم يستت   نًلتت تتتواف  يتي  ي سستتً  الدولتة تذ الاتتد  

  وعلتتو يتتي اللأتتود اليلكيتتة ينأتتً للماساا  بالساالطة تحديااداً اليللتتو للستتلطة التنفيذيتتة ي
س تذ ستتتًد  ظتتتً ية  2يوالكيأوياتتتةس ويتتت  إتتتم تنتتتتفاي الدولتتتة اتتتذ شتتتنا الاتتتًبن عليأتتتً

ً والتذ تتللا بًلسيسولوكية االكتيًعية وال تتللا بيكتًي شنصًنية السلطة بسا  بلًد 
الي سسً  الدستوياةس تذ يوكد شنا وادد يالد ييفا  لألية يت  يادظتة  نت  ييست     

تال     تذا ال ييست  اتذ ،  3ي توكد شنصًنية ي  وكتود ي سستً  تتتوف  عليأتً الستلطة
 يكًي الي سسة.

 تتتتو  2003يًستتتتية قيتتتتا عتتتتًم يادتتتتن اتتتتذ اللتتتتيال يتتتتً طبتتتت  علتتتتو الليليتتتتة الس
شنصتتتتًنية الستتتتلطة بستتتتا  بلًد تتتتً ديتتتتف لتتتتم تكتتتت   نًلتتتتت  ّ يدًولتتتتة لينتتتتً   و ت ستتتتيي 
الستتتلطةس يتتتتا دصتتتتي النشتتتتًا السيًستتتتذ اتتتتذ دا تتتية ضتتتتياة يتتتت  التتتتذا  النًصتتتتة بًلدتتتتًكم 

                                                           
(1)

 .179أثي  أد يس عاد اليه م  مصد  سابق  ص 
(2 )

. وينا  في ذلزك: الدولز) 29د. وليد سال  مامد  مةسل) اللل ) وبناء الدول)...  المصد  نوله  ص

 الاديث) و دلي) الم ا(ن) التضامني)  مقال منش   على الم قع األلكت وني:  

 http://annabaa.org/arabic/authorsarticles             
(3)

علي سعد عم ان  ماه م تق ي) م ري  ئيس الدول) فزي بعزا الزنا  الدسزت  ي)   سزال) ما لزتي   

 .46-45  ص2006مقدم) إلى رلي) القان ن   امع) بابل  
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واليايبي  ين س وديف ا  عيلية الينً  الي سسذ  ذ  دد الياويً  ايسًسية اتذ التدوي 
ة يدنية دديإةس وبيً    الدولة اللصياة  تذ دولتة الي سستً س لتذلت الياغبة اذ ينً  دول

سً  الليال قيا التًياخ اليذسوي نًيج ع   ذا اليفأوم؛ ين  لم يلتيد الي سستً  سلليتة 
ااتتد يتتد  النظتتًم اللياقتتذ الكديتتد يستتلًف ندتتو ينتتً   2003اتتذ نظتتًم دسيتت .  يتتً بلتتد عتتًم 

؛ ليتتتتتنظم 2005 س وقتتتتتد كتتتتتً  دستتتتتتويدولتتتتتة عصتتتتتياة تلتيتتتتتد الاتتتتتًنو  والدستتتتتتوي سييكتتتتت
 . 1يالي سسً  الدستوياة وي  يينأً الي سسة التنفيذية
 المبحث الثانو

 تنريم السلطة التنفيذية او األنرمة السياسية
ستتتنلين لتنظتتتيم الستتتلطة التنفيذيتتتة اتتتذ اينظيتتتة السيًستتتية اييبلتتتة يالييليتتتًنذس 

بطييلتة الدتًي علتو تيتياف  والي ًسذس واليكلسذس والينتل  س وا   عيضتنً ستوف ياتصتي
يتتف وضتت   تتذف الستتلطة اتتذ ستتا نظتتًم يتت   تتذف اينظيتتةس    تتم اليدتتًوي الكو ياتتة التتتذ تيل
اييتتي التتذّ ياتضتتذ بدتتف يايدأتتً اللًيتتة دو  النتتون اتتذ التفصتتيا  والكف يتتً س 
تين   تذا البدتف؛ لتذلت ستنتنًوي  تذا اليبدتف اتذ يطليتي س نيلتي   اذلت  وس  ي     يتضل

وي تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ النظتتًيي  الييليتتًنذ والي ًستتذ.  يتتً اتتذ اتتذ اليطلتت  اي
 اليطل  الإًنذ انبدف اي  تكوا  السلطة التنفيذية اذ النظًيي  اليكلسذ والينتل .

 المطلب األول
 تكوين السلطة التنفيذية او النرامين ال رلمانو والرئاسو

وي تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة ستنتنًوي  تتذا اليطلتت  اتتذ اتتيعي  نيتيل  اتتذ الفتتي  اي
اتتتذ النظتتتًم الييليتتتًنذس  يتتتً الفتتتي  الإتتتًنذ استتتنافيدف لتكتتتوا  الستتتلطة التنفيذيتتتة اتتتذ النظتتتًم 

 الي ًسذ.
 
 
 

                                                           
(1)

 .180-179اثي  اد يس عاد اليه م  مصد  سابق  ص 
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 الفرع األول
 تكوين السلطة التنفيذية او النرام ال رلمانو

ينبهتتذ لتدديتتد الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ النظتتًم الييليتتًنذ وتييتتً  يايدأتتً الكو ياتتة 
يف تتً عتت  نظييتأتتً اتتذ اينظيتتة اينتتيىس    نتنتتًوي بًلدياستتة سيفيتتة تكتتوا   تتذف التتتذ تيل 

الستتلطةس بتتًلنظي تلتتو الييتتد  اللتتًم الضتتًب  لتكوانأتتًس و تتو ييتتد  إنً يتتة الستتلطة التنفيذيتتةس 
والذّ يتضي  توفا  اذنتصًصً  يي  كأًفاأًس لتذلت ستنتنًوي  تذا الفتي  علتو الندتو 

 -اعتذا
تتكو  السلطة التنفيذية اذ النظًم الييليتًنذ يت  طتياي   ة التنفيذية:أواًل// ثنائية السلط

 يتتًا ي تتيي الدولتتة والتتوفياة سأي تتة كيًعيتتةس وقتتد تينتتو إنً يتتة الكأتتًف التنفيتتذّ ستتا يتت  
تتكتتو  الستتلطة التنفيذيتتة يتت   النظتتًم الييليتتًنذ اتتذ يياطًنيتتًس ستتذلت الدستتتوي اللياقتتذ تذ 

وستتتتوف نستتتتتلين الوضتتتت  الدستتتتتوّي النتتتتًا    1يي تتتتيي الكيأوياتتتتة ويكلتتتتي التتتتوفيا 
 يي يي الدولة والوفاية اذ  ذا النظًمس وسًعتذا

قتتتد يستتتو  ي تتتيي الدولتتتة اتتتذ النظتتتًم الييليتتتًنذ   -رئيس الدولة او النرام ال رلمانو: -1
يلكً  يتوكً س يتيو  ينصب  ع  طياا الوياإةس وقد يستو  ي يستً  يانلصت  بًذنتنتً س و تو 

. والفم    يسو  ي يي الدولة اذ النظًم  2يي يسً  للسلطة التنفيذيةاذ سا النظًيي  يلد 
الييليًنذ شنصً  آني غيي شنا ي تيي الدسويتةس  ّ غيتي شتنا ي تيي التوفاية  و 
الوفاي ايويس تذ ال يكتوف بت ّ دتًي لتي يي الدولتة    يكيت  يتي  صتفت  ستي يي للدولتة 

علو وكو  الفصا اللضّو يتي   وبي  صفت  سي يي للدسويةس اًلنظًم الييليًنذ ياوم
 تتتو ي تتتيي الكيأوياتتتة التتتذّ ييشتتتح  2005. وي تتتيي الدولتتتة وااتتتً  لدستتتتوي  3يالينصتتتيي 
 . 4ي   يًم ي  تًياخ تنتنً  ي يي يكلي النوا  ونً يي 3ناي ي

                                                           
(1 )

 النافذ. 2005دست    مم  ي) الع ا  لعا   ( من66المادم )
(2)

 –)د اسز) مقا نز)  1971د.  أفت ف دم  ثنائي) اللل ) التنويذي) بين الشكل والم ر   فزي دسزت    

 .149  ص2001الدست   الك يتي والو نلي(  دا  النمض) الع بي)  القاه م  مص   
(3)

  دا  الثقافز) للنشز  والت عيزع  عّمزان  1،  (د. أمين سالم) العضايل)  ال  يي في النازا  الدسزت   

 .72  ص2010األ دن  
(4)

 .2012( للن) 8قان ن أحكا  الت دين لمنصب  ئيس الجمم  ي)  ق  )( من 2تنا : المادم ) 
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يتتيى التتبلن    ييتتتً ي نتتذ علتتتو النظتتًم الييليتتتًنذ اييتتً يتللتتتا يتنظتتيم الستتتلطة 
ي تتيي الدولتتةس و تتو ي تتيي الستتلطة التنفيذيتتة وااتتً   التنفيذيتتة اتتذ  نتت  يفصتتا يتتي  ينصتت 
ي تتتتيي الستتتتلطة التنفيذيتتتتة يتتتت   -ي تتتتيي التتتتوفيا  -للدستتتتويس وينصتتتت  ي تتتتيي الدسويتتتتة 

النًديتتة الفلليتتةس تذ يضتت   تتذا النظتتًم علتتو ي ًستتة  تتذف الستتلطة شنصتتي  ينتلفتتي  ييتتً 
ستتًم اتتذ يتت دّ تلتتو الصتتيا  يينأيتتً ويدتتدف انطتتًيا    يأتتً يتتً قتتد يصتتي  الدولتتة يتت  انا

 . 1يالسلطة
ينتلتتتف الفاأتتتً  بشتتت   دوي ي تتتيي الدولتتتة اتتتذ النظتتتًم الييليتتتًنذ ينصتتتوا سيتتتً 

ا يااتتي بستتتليية دوي ي تتتيي األول ارتجااااهيبًشتتية شتتت و  الستتلطة التنفيذيتتتة تلتتتو تتكتتً ي ا 
الدولتتة اتتذ  تتذا النظتتًم؛ ي  انتصًصتتً  ي تتيي الدولتتة اتتذ النظتتًم الييليتتًنذ ال تتلتتدى 

يتي  الستلطً ؛ لتذلت اتدويف  نتً انتّي يكتيد يت   يتة ستلطة الليتة؛ الدفًظ علتو التتواف  
ًلتة اتتذ النظتًم الييليتًنذ واليستت ولة عت  شت و  الدستتمس  ذلتت ي  التوفاية  تتذ الستلطة الفلل

الدولة وين  غيي يس وي سيًسي ً يوك  عًم اا يدا ل  بًلتًلذ يبًشية السلطة   يً ي يي
ارتجااااه  يتتتً   و  الستتتلطة تكتتتو  اليستتت ولية الفلليتتتة اتتتذ الدستتتم طباتتتً  لاًعتتتدة يديتتتف تكتتت

اييى    اشتيات ي يي الدولة يلكً  سً   و ي يي للكيأوياة يت  التوفاية اتذ تداية  الثانو:
يتتتتا  شتتتت و  الستتتتلطة ال يتلتتتتًين يتتتت  النظتتتتًم الييليتتتتًنذ بشتتتتيا وكتتتتود وفاية يستتتتتلدة لتدل

ذ اتتذ يبًشتتية يستت ولية تدنلتت  اتتذ شتت و  الدستتم ويتت  إتتم يستتو  لتتي يي الدولتتة دوي تيكتتًي
 . 2يش و  السلطة التنفيذية

والتي ّ ايوي  تو يتً ن اتدف؛ وذلتت ي  التوفاية اتذ النظتًم الييليتًنذ  تذ اليدتتوي 
الي يستتذ الفلتتًي اتتذ ييتتدا  الستتلطة التنفيذيتتةس وتتتتولو اللتت   ايسًستتذ اتتذ  تتذا الييتتدا  
وتتديتتتا اليستتت ولية دو  ستتتل  ي تتتيي الدولتتتة دتتتا ييًيستتتة بلتتتن االنتصًصتتتً  التتتتذ 
قييتأتتتً  و تاليي تتتً بلتتتن الدستتتًتيي اتتتذ الييتتتدا  التنفيتتتذّ والتشتتتيالذ واتتتتم ذلتتتت يواستتتطة 

 وفيا  .

                                                           
(1)

الزز عا م" فززي األنامزز)  –د. إبزز اهي  عاززد العييززي دززياا  ورززع اللززل ) التنويذيزز) " ئززيس الدولزز)  

 .400-399  ص2006م المعا ف  اإلسكند ي)  مص   اللياسي) المعات م  منشة
(2)

 وما بعدها. 32د. إب اهي  عاد العييي دياا  ورع اللل ) التنويذي)...  المصد  نوله  ص 
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وي  الكديي بًلذسي ا  يس لة ينح  و دك  الصاديً  ع  التي يي اتذ النظتًم 
الييليًنذ يس لة نسيية تنتلف ي  دولة ينيىس اي  الدسًتيي ي  ال تينح ي يي الدولتة 

 –س سيتتً اتتذ يياطًنيتتً و ليًنيتتًس ويتت  إتتم اتتدوي ي تتيي الدولتتة ييلتتت تال دويا  شتتسليً  يدتتدودا  
ي تتتيي  يتبتتتًي  يتتت  ديتتتف الظتتتيوف الدانليتتتة للدولتتتةس واليبتتتًد  التتتتذ يتتت ي  يأتتتً واضتتتلوا 
الدستتتويس وطيااتتتة انتيتتتًي التتي ييس وشتتتلييت  وعاقتتتت  يتتت  ي تتيي التتتوفيا  قتتتد تللتتت  دويا  

 . 1يالًي اذ تدديد دوي الي يي اذ تداية ش و  الباد
والتتذّ ي نتتذ  2005ي تتيي الكيأوياتتة اتتذ ظتتا الدستتتوي اللياقتتذ للتتًم ياادتتن    

والستلطً  وينأتً تاتديم يشتيوعً   2يبًلنظًم الييليًنذ ييًيي يكيوعتة يت  الصتاديً 
الاتتتتواني  وتاتتتتديم طلتتتت  التتتتو يكلتتتتي النتتتتوا  بستتتتد  الإاتتتتة يتتتت  ي تتتتيي يكلتتتتي التتتتوفيا  

ي الكيأوياة اذ ظا  ذا الدستتوي ال ييست  س وبذلت ا   الدوي الذّ ي دي  ي ي 3يوغيي ً
ا  يستتو  دوي ا ستتلييً  سيتتً  تتو دتتًي اليلتتت اتتذ يياطًنيتتًس لكنتت  ياتتوم يتتدوي يأتتم اتتذ ظتتا 

 النًاذ. 2005التنظيم الدستوّي الذّ كً  ب  دستوي الليال للًم 
نتيكتة للتتدم يست ولية ي تتيي الدولتتة اتذ النظتتًم الييليتتًنذ  -الااو ارل ك يئااة جماعيااة: -2

د يتت  وكتتود  ي تتة تتديتتا ايإتتًي اليتيتبتتة علتتو  عيتتًي الدولتتة  ّ اليستت وليةس ستتً  ال يتت
الفلليتتة اتتذ شتت و  الدستتمس وعلتتو  تتذا  وياتت  عليأتتً اللتت   الداياتتذ اتتذ ييًيستتة الستتلطة

الندتو تلتيتي التوفاية اليدتوي التي يي اتذ النظتًم الييليتًنذ ودكتي الفاويتة ايأتًس سيتً تالتتد 
 .   4يالدولة والييليً  اذ ذا  الوق  دلاة الوصا يي  ي يي

واتتتم تشتتسيا التتوفاية دستت  قواعتتد النظتتًم الييليتتًنذ اتتذ يياطًنيتتً يتت  نتتاي قيتتًم 
اليلت ي ستدعً  ي يي دتف  ايغلييتة ويسلفت  يتشتسيل  وفايتت س ليصتًدل بلتد ذلتت اليلتت 
عليأً وتكو  قً ية الوفاية كً فة ياديً  تذ    سا دتف  يأتذ   عضتً  وفايتت  اتذ دتًي 

                                                           
(1 )

  دا  تززواء للنشزز  والت عيززع  عمززان  1د. علززي ي سززل الشززك ،  ماززادن القززان ن الدسززت  ،  (

   .203-202  ص2011اال دن  
(2 )

 .2005دست    مم  ي) الع ا  لعا   ( من73المادم )
(3)

ت  زززززد اختصاتزززززا  او تزززززالحيا  اخززززز و يما سزززززما  ئزززززيس الجمم  يززززز) بم  زززززب المززززز اد  

 .2005( من دست   عا  76,75,64,61,60,58)
(4 )

 .42-41د. إب اهي  عاد العييي دياا  ورع اللل ) التنويذي)...  المصد  نوله  ص
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يغليية اذ االنتنًبً س وتسيو  ذف الاً ية بدسوية  و وفاية الظا. وي  الكديي اوفف بً
بًلذسي    الوفاية اتذ تنسلتتيا لأتً نصوصتيتأًس تذ تضتم كييت  التوفيا  وعتددا  يت  نتوا  
ً  تلتتو اليً تتةس غيتتي    يكلتتي التتوفيا  ال يضتتم  كإتتي يتت   التتوفيا  ويصتتا عتتدد م  ديًنتت

الفلليي . سيتً وكتي  اللتًدة علتو تقًيتة ييكلتي     ي   عضً أً و م الوفيا 20-15ي
دانا يكلتي التوفيا  اتذ  يتًم ايفيتً  والدتيو  ويستو  عتدد  عضتً   يدتدودا  كتدا  تذ 

 . 1ييضم الوفيا  الفلليي  ي الداً س الدانليةس النًيكيةس اليًلية... 
تالتتتين التتتوفاية والينأتتتًج التتتوفاّي علتتتو الييليتتتً  لتدصتتتا علتتتو إاتتتت س تذ لتتتيي 

فاية اتتتذ النظتتتًم الييليتتتًنذ    تيتتتًيي عيلأتتتً تال تذا سًنتتت  دتتتً فة علتتتو إاتتتة ايغلييتتتة للتتتو 
وعلو  ذا الندو تكو  الوفاية  ذ اليس ولة  يتًم الييليتً  ستوا  سًنت   تذف    2يالييليًنية

اليستتت ولية تضتتتًينية  و ايديتتتة؛ لتتتذلت    ي تتتيي الدولتتتة ال يستتت ي عيتتتً يفلتتتا ولكتتت   تتتتم 
 يس لو .

يتت  الياتضتتيً  الشتتسلية  رختصاصااات  ااين ج ااا   الساالطة التنفيذيااة:ثانيااًا// تو يااع ا
واليوضوعية للفصا يي  طياذ الكأًف التنفيذّس    يتداا الفصا الوظيفذ يينأيً يت  
ناي توفا  اذنتصًصً س وا  اذدًطة بيوقف السلطة التنفيذية اذ النظتًم الييليتًنذ 

يتتت  تاًستتتم  تتتذف الستتتلطة وتوفاتتت  تاتضتتتذ دياستتتة وتدليتتتا النصتتتوا الدستتتتوياة التتتتذ نظل 
اذنتصًصتتً . وستتن نذ سيإتتًي لأتتذا النظتتًم يتتً ويد اتتذ دستتتوي كيأوياتتة اللتتيال لستتنة 

 س ي  اذشًية تلو النظًم اليياطًنذ ياديً .2005
افتتذ يياطًنيتتً    اليلتتت و تتو  دتتد طياتتذ الستتلطة التنفيذيتتة علتتو التتيغم يتت  عتتدم 

ديً  الشتسلية ت  صتح التلييتيس والتتذ تيتل  بصاديً  الليةس تال    ل  بلتن الصتا
ينأتتتً تنتيتتتًي التتتوفاي ايوي  و ي تتتيي التتتوفيا س وال تكتتتو  لليلتتتت يطلتتتا الدياتتتة اتتتذ  تتتذا 
اذنتيتتًي؛ ذلتتت  نتت  يايتتد ي نتيتتًي فعتتيم دتتف  ايغلييتتة الييليًنيتتة لتشتتسيا الدسويتتة. سيتتً 

اضا  ع  تليتي   ياوم اليلت يتليي  الوفيا   يضً  ولك  بلد تسييتأم ي  ي يي الوفيا س
                                                           

(1 )
العاني  األنام) اللياسي)  العاتزك لصزناع) الكتزاا  القزاه م   د. تالن   اد الكام  ود. علي غالب

 .77-76  ص1990مص   
(2)

  مأسل) دا  الصاد  الثقافي)  1د. علي ي سل الشك ،  ال سيط في األنام) اللياسي) المقا ن)  ( 

 .230  ص2012بابل  
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سبتتًي اليتتوظفيي  اليتتدنيي  واللستتسياي  ويتتنح ايوستتية والنيًشتتي  وستتا ذلتتت يتوصتتية يتت  
ي يي الوفيا س ول  دعوةالييليً  ل نلاًد ودل س تال     ذا الدتا  صتبح يت  صتاديً  
التتوفاية دصتتيا .  يتتً اتتذ اليكتتًي التشتتيالذ الليلتتت التصتتديا علتتو الاتتواني  الصتتًدية عتت  

واييتي ينشتي ً ولت  دتا اتذ تعتا  الدتي  واذعتتياف بًلتدوي وعاتد اليلً تدا  الييليتً  
 . 1يسلأً يتوصية ي يي الوفيا 

اتتت   الستتتلطة التنفيذيتتتة  2005 يتتً اتتتذ النظتتتًم الييليتتتًنذ اللياقتتتذ ووااتتتً  لدستتتتوي 
تتكتتتو  يتتت  ي تتتيي الكيأوياتتتة ويكلتتتي التتتوفيا  وستتتا ينأيتتتً ي سستتتة قً يتتتة يتتتذاتأً ولأتتتً 

ا  ي تتتيي الكيأوياتتتة  تتتو ي تتتيي الدولتتتة التتتذّ ييتتتًيي عتتتدد يتتت    نتصًصتتتًتأًس ديتتتف
دتيا الدستتوي علتو تييًنأتًس اضتا  عت  تنتصًصتً  س والتتذ  2ياذنتصًصً  اللًية

 نتتيى ستتوا   كًنتت  اتتذ يكتتًي الوظيفتتة التنفيذيتتة  و اتتذ يكتتًي الشتت و  النًيكيتتة. سيتتً 
وتتكستد  ديا الدستتوي علتو يتنح ي تيي الكيأوياتة انتصًصتً  ذا  صتبهة قضتً ية

اتتتتذ تصتتتتداي اللفتتتتو النتتتتًا واليصتتتتًدقة علتتتتو  دستتتتًم اذعتتتتدام التتتتتذ تصتتتتدي ً اليدتتتتًكم 
 س وغيي ً ي  اذنتصًصً  اينيى. 3يالينتصة

ويتت  كأتتة  نتتيى  اتت   ي تتيي يكلتتي التتوفيا  لتت  تنتصًصتتً   ستتند ً الدستتتوي 
  يدي  تلي  و ذ يتلددة ويتنوعة تشيا سا نوادذ السلطة التنفيذية التذ تتيسف  سًسً  يي

بصفة  صلية ويبًشيةس ويً تكتدي اذشتًية تليت     ي تيي يكلتي التوفيا  قتد ييتًيي تلتت 
اذ كًن  ينأًس وقد ييًيي تنتصًصًت  اينيى بًذشتيات يت   4ياذنتصًصً  ينفيدا  

يكلتتتتي التتتتوفيا  وتتتتتتوف  تلتتتتو تنتصًصتتتتً  تنفيذيتتتتة وتشتتتتيالية ذا  صتتتتلة اتتتتذ الشتتتت و  
 . 5ييالنًيكية واذ يكًي تلديا الدستو 
                                                           

(1)
ةم المعزا ف  اإلسزكند ي)  د. إب اهي  عاد العييي دزياا  الزنا  اللياسزي) والقزان ن الدسزت  ،  منشز 

 .408-407مص   بدون سن) (اع  ص
(2)

  بازث منشز   فزي 2005أحمد خ  ديد حميد،  اللل ) التنويذي) بم  ب الدسزت   الع اقزي للزن)  

 .5  ص2012  2  اللن)2  العدد7مجل)  امع) ر ر ك للد اسا  اإلنلاني)  الع ا   المجلد 
(3 )

( مززن 73والانززدين )أوالً( و)ثامنززاً( مززن المززادم ) 2005ا  ( مززن دسززت   عزز67-50يظنازز : المزز اد )

 .2005دست   عا  
(4 )

 .2005( من دست   عا  78تظنا : المادم )
(5 )

  مكتازز) 1د. حميزد حنزز ن خالزد  ماززادن القزان ن الدسززت  ، وت ز   الناززا  اللياسزي فززي العز ا   (

 .113-111صد  سابق  صومابعدها.  افع دا   م 368  ص2013اللنم  ،  بدداد  الع ا   
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 الفرع الثانو
 تكوين السلطة التنفيذية او النرام الرئاسو

يالتيلف النظتتًم الي ًستتذ ب نتت  النظتتًم التتذّ تتيستف ايتت  الستتلطة التنفيذيتتة ييتتد ي تتيي 
الكيأوياتتة ينفتتيدا  والتتذّ يانتنتت  يتت  قيتتا الشتتل  يبًشتتية س اأتتو يتتذلت يتبتت  نظتتًم الفصتتا 

ة التنفيذيتتة اتتذ  تتذا النظتتًم وذلتتت علتتو . وستتنتنًوي تكتتوا  الستتلط 1يالكًيتتد يتتي  الستتلطً 
 الندو اعتذا

يلتيتتتتتتد النظتتتتتتًم الي ًستتتتتتذ علتتتتتتو ييتتتتتتد  ودتتتتتتدة الستتتتتتلطة  أواًل// وحدل السلطة التنفيذية: 
التنفيذيةس والفصا الكًيد يي  السلطً  اتتولو سا سلطة الوظيفة اليسندة تليأً تستااال  

ًيتي  اسًستتتيتي  لأتتتذا النظتتتًما وعلتتو قتتتدم اليستتتًواةس وبًلتتتتًلذ ييستتت  الاتتوي     نًلتتتت دعتتت
ا  ذ ايدية السلطة التنفيذية ويبًشية ي تيي الكيأوياتة للستلطً  الفلليتة الدعامة األولذ

ا اأتتتذ تتتتواف  واستتتتااي الستتتلطً  اللًيتتتة يتتت  شتتتدة الدعاماااة الثانياااةدو  التتتوفيا .  يتتتً 
دو  الفصتتتا يينأتتتًس بيلنتتتو تنتتتتا الستتتلطة التنفيذيتتتةس  ّ ي تتتيي الدولتتتة بتتت يوي التنفيتتتذ 
.  2يغيي ًس اييي الذّ يداا لأً سيًنأً النًا واستاالأً الذاتذ ع  السلطً  اينيى 

وتلتتد الواليتتً  اليتدتتدة اييياسيتتة اليإتتًي التاليتتدّ لأتتذا النظتتًمس تذ تطيتتا نظًيتتً  ي ًستتيً  
. وتتكتتتو  الستتتلطة التنفيذيتتتة اتتتذ النظتتتًم الي ًستتتذ يتتت  ي تتتيي الدولتتتة والتتتوفيا   و  3يبدتتتتً  

  و اليسًعدي  ل  وعلو الندو اعتذا اليلًوني 
و تتتتتو يلتتتتتد ي تتتتتيي الستتتتتلطة التنفيذيتتتتتة وي تتتتتيي   -رئيس الدولة او النرام الرئاسو: -1

الدسويتتةس تذ يكيتت  الصتتفتي  اتتذ آ  وادتتدس اييإتتا ي ي الدولتتة ودسويتأتتً ايكيتت  يتتي  
ي ًسة الدولة وي ًسة الدسويةس و و يبًشي اذ ظا  ذا النظًم يأًم  ذف الستلطة علتو 

داياذ واللذس وبذلت تتيسف السلطة التنفيذية اذ يد ي يي الكيأوياةس اأتو التذّ  ندو

                                                           
(1)

القزان ن الدسزت  ، والمأسلزا  اللياسزي)  الجزيء  -د. عهي  دك   ال سزيط فزي القزان ن الدسزت  ، 

 .208األول  المأسل) الجامعي) للد اسا  والنش   لانان  بدون سن) (اع  ص
(2)

 .419د. إب اهي  عاد العييي دياا  النا  اللياسي)...  مصد  سابق  ص 
(3)

األنامزز)  -ف  يززه ت  مزز) د.  زز    سززعد  المأسلززا  اللياسززي) والقززان ن الدسززت  ،مزز  يس دو 

  1992  المأسلزز) الجامعيزز) للد اسززا  والنشزز  والت عيززع  بيزز و   لانززان  1اللياسززي) الكازز و  (

 .285ص
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ييًيستتأً ودتتدفس سيتتتً ويدتتتا التتتي يي يسًنتتة يايلتتة يتتتي  ستتلطً  الدولتتتة؛ وذلتتت بستتتي  
وسيلة تنتيًيف ديف ينتًيف الشل س و ذا يً يكلا الي سً  غًلبتً  يتً يدستو  ييكدتً  

إتتا الشتتل  بيكيوعتت سفتتتأم ستتونأم كتتً ا نتيكتتة يغبتتة شتتليية ت يل
. وبتتذلت اتت   ي تتيي  1ي

 الدولة اذ النظًم الي ًسذ يسود ويدسم اذ الوق  ذات .
وقتتد  نتتذ يأتتذا النظتتًم الدستتتوي اييياستتذ ديتتف تنتتًا الستتلطة التنفيذيتتة يتتي يي    

الواليتتً  اليتدتتدة اييياسيتتة التتذّ يتتتم تنتنًبتت  ويستتو  غيتتي يستت وي تكتتًف الييليتتً  سيتتً 
س واتيتتتت  بستتتلطً  واستتتلة اأتتتتو  2ي تتت  اأتتتو ياتتتيي والتتتوفيا  ينلفتتتذو   نتتت  غيتتتي يايتتتد بليا

صًد  السلطة التنفيذية والتي يي ايعلتو للكأتًف اذداّي ويت  إتم تلتيتي ستلطت   تذف 
بليتتدة ايإتتي ديتتف تتتواي لتت  قتتديا  سييتتيا  يتت  النفتتوذ يستتتندي  لتنفيتتذ سيًستتت س ديتتف عتت  

 . 3يياليي  ويضي  ت يد مطيااأً يأيي  علو وال  عدد سييي ي  اليوظفي  الفد
 ّ يستتتًعدّ ي تتتيي الكيأوياتتتة اتتتذ النظتتتًم الي ًستتتذ والتتتذي  الاااو را :  -2

تتيو  بًيينتتً   و  ليستتوا ستتوى ينفتتذي  لسيًستتة التتي ييس اأتتم يكتتيد تتتًبلي  لتت ؛ لتتذلت ياسل
الستتتسيتًياي   و اليلتتتًوني س و تتتم ال يلتتتتدو    يسونتتتوا عيتتتًي التتتي يي الشنصتتتتيي س وال 

سة التذ يسيأً لأتمس اأتم  داة تداية وتنفيتذ للسيًستة الشنصتية ييلكو  الديًد ع  السيً
للتتي ييس ويتت  إتتم ال يستتتالو  بسيًستتة نًصتتة ينفتتيدو  يأتتً. وايلتت  عتتدد م اتتذ النظتتًم 

  وفاي ا س ياللينو  ي  قيا ي يي الكيأوياة بلد يواااة يكلي الشيوخ14اييياسذ ي
 . 4ي

                                                           
(1)

سامي مامد مامد الدنزا    ئزيس الدولز) فزي األنامز) الديمق ا(يز) المعاتز م وفزي الوكز  اللياسزي  

 209  ص1998ي  إ( وح) درت  اه مقدم) إلى مجلس رلي) الاق     امع) القاه م  مص   اإلسالم

  منشزز  ا  عيززن 1ومززا بعززدها. أيزز ك ب نززد  ت  مزز) د. مامززد ثززام   مززدخل للقززان ن الدسززت  ،  (

. د. إبزز اهي  عاززد العييززي دززياا  ورززع اللززل ) التنويذيزز)  مصززد  233  ص 2012الاق قيزز)  لانززان  

 .14د. أسماعيل الادو،  مصد  سابق  ص .87-86سابق  ص
(2)

حدد الدست   األم يكي ثالثز) دز و( إلنترزاا  ئزيس الجمم  يز) وهزي: أن يكز ن م ا(نزاً أم يكيزاً  

( سزن). تظناز : الوقز م 14( سن) واال تقزل مزدم إقامتزه فزي أم يكزا عزن )35بال الدم  وال يقل عم ه عن )

 المعدل. 1789تادم األم يكي) لعا  ( من دست   ال اليا  الم2( من المادم )1)
(3)

د. حميد حن ن خالد  األنام) اللياسي)  العاتك لصناع) الكتزاا  القزاه م  مصز   بزدون سزن) (ازع   

 .86ص
(4)

د. سعيد الليد علي  حقيق) الوصل بين اللل ا  في النازا  اللياسزي والدسزت  ، لل اليزا  المتازدم  

 .114-113  ص1999األم يكي)  بدون مكان (اع  
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سلو   ي تة لأتً سيتً  ويً تكدي اذشًية تلي     الوفيا  اذ النظًم ا  لي ًسذ ال يشل
يتييف تتسم بًلوددة والتكًني اليي لأم دا التاياي الكيًعذس وليي لأم دا اليداولة 
اييً ييتنأم اتذ  يتي يتللتا بسيًستة التبادس  نأتً سيًستة التي يي التتذ يكت  ا  تستود وال 

تتتتدي ً ييلتتتت التتتوفيا   و اليلتتتًونو  ستتتوى الليتتتا علتتتو تنفيتتتذ ً بًلصتتتوية التتتتذ ييا تتتً و  يال
الي ييس اضا  ع  ذلت اًلنظًم الي ًستذ ال يلتيف يتً يستيو بيكلتي التوفيا س  و ييتد  

س ويالتد النظتًم اييياستذ  وضتح يإتًي  1ييس ولية الوفيا  سأي ة يتضتًينة  يتًم الييليتً 
عليتت  تذ نلتت  نصتتوا دستتتوي الواليتتً  اليتدتتدة اييياسيتتة يتت  اذشتتًية تلتتو يإتتا  تتذف 

 اليصطلدً .
اتتذ الواليتتً  اليتدتتدة اييياسيتتة  تتو التتذّ ينتتتًي وفيا تت س وياادتتن اتتذ  والتتي يي 

يتتنأم و تتو يااتتيلأمس وكيتتيلأم يتت   تستتييتأم بًيينتتً  داللتتة علتتو تبليتتتأم للتتي ييس اأتتو يلل
س ويستتتطي  التي يي    يتتدعوا وفيا تت  للتشتًوي تال  نتت  ال يستتو  يايتتدا   2ينتًيج الكتتونهيي

يًعً  ال تلدوا    تكو  وسيلة يشًيسة تستشتًياة بيً يايدون  ي  توصيً س اأذف اذكت
وليي  داة كيًعية للدسم. وال يستطي  الوفيا  ا  يفيضوا ي يأم دتتو وا  ستً  ي كيتً  

س و تتتذا غيتتتي ييستتت  تذ سيتتتف يستتتو  اذكيتتتً  و تتتم ال ييلكتتتو  دتتتا التاياتتتي  3يايصتتتوا 
 واليداولة  صا .

ياوم النظتًم الي ًستذ  -نرام الرئاسو:ثانيًا// مراهر دستقول السلطة التنفيذية او ال
ستااي السلطً  سا واددة ع  اينيىس والذّ يأينً اذ  ذا الياًم  علو ييد  تواف  وا 

                                                           
(1)

-421د. إبزز اهي  عاززد العييززي دززياا  الززنا  اللياسززي) والقززان ن الدسززت  ،...  مصززد  سززابق  ص 

423. 
(2 )

 .210د. عهي  دك   مصد  سابق  ص
(3)

( حزين دعزا وع ائزه 1865-1861خي  داهد على ذلك ما حدف في عمد ال ئيس اب اهزا  لنكز لن ) 

مرززالل ل أيززه بشززةن م رزز   معززين  فقززال لنكزز لن  ( وع اء وأ معزز ا علززى  أ،7لإل تمززا  ورززان ا )

(  وهز  نوزس مزا حزدف فزي عمزد سبعة ال، وإلحد سعم، إللهيي  يقولهو  سعهم يرتنه و عاا اته الشمي م: )

أسها أعتقهد... إل  إللقه إلأل إلسساسهي : ) 1977ال ئيس  يمي رزا ت  حينمزا قز   فزي ا تماعزه األول عزا  

( . د. إب اهي  أل إلسم يكي إللحق ويق أل ماؤوليتي عر سيكو  بإعتباألي إلل ئيس حيث يُعطيري إللدستو

 .91-90عاد العييي دياا  ورع اللل ) التنويذي)..  مصد  سابق  ص
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يظً ي استتااي الستلطة التنفيذيتة عت  غيي تً يت  الستلطً  ديتف تتيإتا  تذف اليظتً ي 
 ا 1يبًعتذ

 تستااي ي يي الدولة يتليي  الوفيا  وعفلأم. -1
لوفيا   يًم الييليً  يتوكي  ايس لة واذستكوابً  تليأم  و يتاياتي ال يكوف يسً لة ا -2

 يس وليتأم السيًسية  يًي س ديف تكو   ذف اليسً لة  يًم الي يي اا .
تنتفً  اليسولية السيًسية لي يي الدولة  يًم الييليً  الذّ ليي ل   ّ نفوذ علي س تذ  -3

بت  ال يت  الييليتً  التذّ لتيي لت  يستيد نفوذف وسلطًت  ي  الشل  الذّ ياتوم ي نتنً
  ّ دوي اذ تولي  لينصب .

استتتااي ي تتي الدولتتة بيبًشتتية الستتلطة التنفيذيتتةا والتتذّ يلنتتذ    الييليتتً  ال يشتتًيت  -4
الوظيفة التنفيذيةس تذ يستاا الي يي يتليي  وعفي التوفيا  وسبتًي اليتوظفي س ويستتاا 

لدانليتتتةس سيتتتً ياتتتوم يوضتتت   يضتتتً  يوضتتت  السيًستتتة اللًيتتتة للدولتتتة نًصتتتة السيًستتتة ا
النط  السنويةس اضا  ع  استاال  دو  الييليتً  بيياقبتة ايعيتًي اليوييتة للكأتًف 

 . 2يالتنفيذّ
يتت  ستتا يتتً تاتتدم ييستت  الاتتوي بتت   الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ النظتتًم الي ًستتذ تتييتتف  

ً ي بًذستااي ع  غيي ً؛ وذلت نتيكة الفصا الكًيتد يتي  الستلطً س وال يوكتد  ّ يظت
 للتلًو  واليقًبة اليتبًدلة يي  السلطً .

 المطلب الثانو
 تنريم السلطة التنفيذية او النرامين المجلسو والمختلط

ستنتنًوي  تتذا اليطلتت  اتتذ اتتيعي  نيتيل  اتتذ الفتتي  ايوي تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة  
الستلطة اذ النظًم اليكلسذ نظًم الكيلية النيًييةس  يً الفي  الإتًنذ انسليست  لتكتوا  

 التنفيذية اذ النظًم الينتل .

                                                           
(1 )

د. إحلان حميد المو  ي ود. ر  ان عغي  نعم) ود.  عد نا ي الجدم  النا ي) العام) فزي القزان ن 

  2009الكتززاا  القززاه م  مصزز     العاتززك لصززناع) 3الدسززت  ، والناززا  الدسززت  ، فززي العزز ا   (

 .200-199. د. علي ي سل الشك ،  مصد  سابق  ص73ص
(2 )

. د. 73د. إحلان حميد المو  ي ود. ر  ان عغي  نعم) ود.  عد نا ي الجدم  المصد  نولزه  ص

 .200-199علي ي سل الشك ،  مصد  سابق  ص
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 تكوين السلطة التنفيذية او النرام المجلسو

النظًم التذّ ياتوم علتو  ستًي  ب ن  ا -نظًم الكيلية  -ياليلف النظًم اليكلسذ
عدم اليسًواة يي  السلطتي  التشيالية والتنفيذيةس وتتيت  ايت  الستلطة التشتيالية الينتنبتة 

يستف الايتتة علتو الستتلطً  اينتتيى. وال ياتف دوي تتً عنتد ييًيستتة الوظيفتتة يت  الشتتل  بي
. ويتت   تذا التلياتتف وستتذلت يتتً  1يالتشتياليةس يتتا ييتتتد لكًاتة اييتتوي السيًستتية اتذ الدولتتة

ييلنتتًف ستتًباً  اتتذ تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ النظتتًيي  الي ًستتذ والييليتتًنذ ستتناددد سيفيتتة 
ظتتًم اليكلستتذ  و دسويتتة الكيليتتة النيًييتتة؛ وذلتتت علتتو تكتتوا  الستتلطة التنفيذيتتة اتتذ الن

 -الندو اعتذا
ت  الييد  ايسًي لوض  السلطة التنفيذية اتذ النظتًم اليكلستذ يتيإتا يكيًعيتة 
الكأتتًف التنفيتتذّ ديتتف يادتتن  نأتتً ال تلتتدو  كإتتي يتت  يكتتيد لكنتتة تنيإتتا عتت  الييليتتً  

يً  يتلت الوظيفةس اتبًشي كيلية نيًييتة لييًيسة الوظيفة التنفيذية وذلت لتللذي قيًم الييل
س وبًلتتتًلذ يتدتتدد  تتذا  2ي و  ي تتة ينتنبتتة يتت  الشتتل  الستتلطتي  التشتتيالية والتنفيذيتتة يلتتً  

النظتًم علتو  ستتًي ييتد  تنتديًج الستتلطً  التذّ ياتتوم علتو عتدم اليستتًواة يتي  الستتلطتي  
 . 3يالتشيالية والتنفيذية ي  النًديتي  الاًنونية والفللية

سيسً  علو يً تادم ونظيا  ذستدًلة قيًم الييليتً  بيبًشتية يأتًم التنفيتذ واذداية ت  
ا ن  يلأد تلتو  ي تة تضتم عتدد يت  اياتيادس ياطلتا علتيأم التوفيا س واتتم تنتنتً   دتد م 
ليسو  ي يسً  للسلطة التنفيذية يسيو يي تيي الكيأوياتة   و يي تيي التوفيا    و يالتوفاي 

التذ يطلاأً علي  دستوي سا دولةس افذ سويسيا تنتن  الكيليتة ايوي  دس  التسيية 
اذتدًديتتتة  عضتتتً  اليكلتتتي اذتدتتتًدّس والتتتذّ ييإتتتا  علتتتو ستتتلطة قيًديتتتة وتنفيذيتتتة اتتتذ 

                                                           
(1)

  2والنازا  الدسزت  ، فزي العز ا   ( النا يز) العامز) –د. عدنان عا ل عايد  القزان ن الدسزت  ،  

 .31  ص2012مأسل) النا اس لل ااع) والنش  والت ع،  النجل األد ف  
(2)

حميززد حنزز ن اللززاعد،  ال ميوزز) التنويذيزز) لزز ئيس الدولزز) فززي الناززا  ال ئاسززي" د اسزز) مقا نزز) مززع 

  1981صز   الدست   الع اقي"  أ( وحز) درتز  اه مقدمز) إلزى رليز) الاقز     امعز) عزين دزمس  م

. د. مامد رام  المشمداني  النا  اللياسي)  دا  الاكم) لل ااع) والنش   الم تل  بزدون سزن) 29ص

 .183(اع  ص
(3)

 .106-105د. إب اهي  عاد العييي دياا  ورع اللل ) التنويذي)...  مصد  سابق  ص 



  (2021لعام )ا(/39/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

289 

وليتدة ايبت   1ي2000النًاتذ ستنة  1998  ي  دستوي سويسيا 174اذتدًد وااً  لليًدة ي
تالأتتتد تليتتت  الوظيفتتتة التنفيذيتتتةس ستتتنوا س تذ ييإتتتا  تتتذا اليكلتتتي الستتتلطة التنفيذيتتتة والتتتذّ 

واتتت لف يتت  ستتبلة  عضتتً س وتاتتوم ستتا عتتًم ي نتنتتً  شتتنا يتت  ييتتنأم ليستتو  ي يستتً  
لليكلتتتي ويالتتتد اتتتذ ذا  الوقتتتت  ي يستتتً  للدولتتتةس وا  ستتتً  يالتتتتد ي يستتتً  شتتتيايً  ليستتت  لتتتت  

   2يسلطً  اللية
طة تنتتتتديس الستتتتلطتي  التنفيذيتتتتة والتشتتتتيالية ويستتتتو   تتتتذا االنتتتتديًج لصتتتتًلح الستتتتل

يتتنأم اليكلتتي النيتتًيذ  سيتتً  –الكيليتتة اذتدًديتتة –اينيتتية ا عضتتً  الستتلطة التنفيذيتتة يلل
 ستتلفنً والفيتتو  يتنفيتتذ سيًستتت س وبًلتتتًلذ اأتتم يكتتيد ينتتدوبي  تتتًبلي  لتت  وال ييلكتتو   ّ 

 . 3ياستااي تكً  
وقد  انذ بًلنظًم اليكلسذ اذ اتيا  يلينة ولظيوف نًصتة علتو ستييا اليإتًي  

سً التتذ طباتت  سنظتًم استتإنً ذ ي قت  اتذ عات  الإتويا  الفينستية اتذ دستًتيي ً اذ اين
وعلتتتو  إتتتي تنأيتتتًي تييياطوياتتتة  1848وتكتتتيي بلتتتد إتتتوية عتتتًم  1792عاتتت  إتتتوية عتتتًم 

. وياادتن التبلن  4ي. و نذ  يأذا النظًم غيي تً يت  التدوي1871نًيليو  يونًيي  عًم
تتتتذ عًنتتت  يتتت  طهيتتتً  الستتتلطة التنفيذيتتتة  نتتت  ياتكتتت  لألنتتتذ يأتتتذا النظتتتًم اتتتذ اليلتتتدا  ال

ستتتيداد ً اتليتتد التتو سستتي شتتوستأً وتدولأتتً التتو يكتتيد  ي تتة تتت تيي بتت وايي الييليتتً   وا 
 . 5يوتسًعدف علو تنفيذ سيًست  وتكو  يس ولة  يًي 

 تتتتذا التتتتي ّ قتتتتد ياكًنبتتتت  الصتتتتوا  اييتتتتً يتللتتتتا يتطيياتتتت  اتتتتذ التتتتدوي التتتتتذ عًنتتتت   
اذ  سذا دوي والنيوذج السويسّي نيي دليتاس ويت   الطهيً ؛ ذلت يننً لم نكدف يطيا

الكتتتديي بًلتتتذسي     تتتذا النيتتتوذج يالتتتد اليإتتتًي الوديتتتد البتتتًقذ دتتتتو اع  يطباتتتً  للنظتتتًم 
 اليكلسذ تلو دٍد يً.

                                                           
(1)

) أبازاف رليز) الت بيز) عياد سمي  عري الدباغ  د اس) في الناا  الل يل ،  باث منشز   فزي مجلز 

. د. حميززد حنزز ن خالززد  األنامزز) اللياسززي)  574  ص2011  اللززن) 1  العززدد11األساسززي)  المجلززد

 .94مصد  سابق  ص
(2 )

 .36د. سعيد الليد علي  مصد  سابق  ص
(3 )

 .243د. علي ي سل الشك ،  ماادن القان ن الدست  ،...  مصد  سابق  ص
(4)

 .81لي غالب العاني  مصد  سابق  صد. تالن   اد الكام  ود. ع 
(5 )

 35-34د. سعيد الليد علي  المصد  اللابق  ص
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 تكوين السلطة التنفيذية او النرام المختلط

تستتييت   تلتتو كًنتت  اينظيتتة السيًستتية الستتًباة ظأتتي نظتتًم كديتتد  اصتتطلح علتتو 
بًلنظًم الينتل  لايًي  بًلنل  يي  النظًيي  الييليًنذ والي ًسذ. وقد  يد البلن تسيية 
 ذا النظًم بًلينتل س وليي ينظًم اليفج يي  النظًيي ؛ وذلتت ي  اليتفج يلنتذ تذايتأيتً 
اتتتذ قًلتتت  وادتتتد ينتتتتس عنتتت  نظتتتًم كديتتتد ال يلياتتت  الفاتتت  التاليتتتدّس اتتتذ دتتتي  ا  النظتتتًم 

د تدتفن  بيظً ي سا ي  السلطتي  التنفيذية والتشيالية علو دتدةس إتم  إيت  الينتل   ق
 س ونيى     ذا  و الي ّ الياكح. 1يتيكيح سفة السلطة التنفيذية

يتت  إتتم اًلنظتتًم الينتتتل  يكيتت  يتتي  النظتتًيي  الييليتتًنذ والي ًستتذس وتاتتيلكح ايتت  
تاتتوم اللاقتتة يينأيتتً علتتو  سفتتة الستتلطة التنفيذيتتة علتتو سفتتة الستتلطة التشتتياليةس وبًلتتتًلذ

 سًي التلًو  اليتبًدي؛ وذلت بسي  عدم تيإيا  ذا النظًم الصوية الكًيلة سوا  للنظًم 
الييليًنذ  و النظًم الي ًسذس و  م يً ياييف النظًم الينتل   و  نذف بييد  الفصا اليي  

ي تقًيتتت   و النستتيذ يتتي  الستتلطً س ونصوصتتً  الستتلطتي  التنفيذيتتة والتشتتيالية يتت  نتتا
 . 2يالتواف  يينأيً

ت  وض  ي سسة السلطة التنفيذيتة اتذ النظتًم الينتتل  ياتوم علتو  ستًي إنً يتة  
الكأتتًف التنفيتتذّس تذ تتكتتو   تتذف الستتلطة يتت  ي تتيي الدولتتة الينتنتت  يتت  الشتتل  والتتو 
كًنبتت  التتوفايةس وي تتيي الدولتتة يانتنتت  يتت  قيتتا الشتتل  علتتو ييدلتتة  و يتتيدلتي  وااتتً  ليتتً 

تتي  يتت  قيتتا ي تتيي الدولتتةس وياتتوم ي تتيي التتوفيا   ياتتيف الدستتتويس سيتتً    ي تتيي التتوفيا  يالل
يتيشح وفيا  س والل  ي يي الدولة الدوي ايسًي اذ الليا التنفيذّس اضا  ع  الليا 

؛ وذلتت ي  ي ًستتة  3يالتشتيالذس بديتف يصتتبح ي تيي التتوفيا  والتوفيا  نًضتلو  ييادتتت 
 .  4ييا لي يي الدولة  -ي يي الوفيا   -يوي الوفيا  ال تتايي للوفاي ا

                                                           
(1)

د. عاد العاي  عاد اللال   الدو  التش يعي ل ئيس الدول) في الناا  المرتلط )د اسز) مقا نز)(  دا   

 . 9  ص2004النمض) الع بي)  القاه م  مص   
(2 )

 .25-23ص د. عاد العاي  عاد اللال   المصد  نوله 
(3 )

 .74د. أحلان حميد المو  ي ود. ر  ان عغي  نعم) و د.  عد نا ي الجدم  مصد  سابق  ص
(4 )

 المعدل. 1958( من دست   ف نلا لعا  9المادم )
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سذلت يتييتف  تذا النظتًم بًلفصتا يتي  ينصت  ي تيي الدولتة وي تيي الدسويتة  و  
ي تتيي يكلتتي التتوفيا  وعتتدم كتتواف الكيتت  يينأيتتً اتتذ وقتت  وادتتد يتت  النًديتتة الاًنونيتتة 

ً  يتتذلت ا تتم نصتتً ا النظتتًم الييليتتًنذ اليتيإلتتة يإنً يتتة الستتلطة التنفيذ يتتةس ونيتتي يطباتت
يإتتًي علتتو نًصتتية الفصتتا  تتذف يتتً  تتو عليتت  اييتتي اتتذ اينستتً اتتذ ظتتا دستتتوي عتتًم 

اليلتتتدي اللتتتذي   نتتتذا صتتتيادة  بييتتتد   2012النًاتتتذس ستتتذلت دستتتتوي يصتتتي للتتتًم  1958
س تذ تكتتو  الدسويتتة اتتذ يصتتي  تتذ الستتلطة التنفيذيتتة وتتكتتو   1يإنً يتتة الستتلطة التنفيذيتتة

 . 2يي ًسة الدسوية ونواب س والوفيا  ونوايأمي  ي يي يكلي الوفيا  الذّ يتولو 
ونتنًوي تكوا  السلطة التنفيذية اذ اينسً يوصتفأً تدتدى الي سستً  الدستتوياة 

اليلديس تذ تتكو   ذف الي سسة ي  ي تيي الكيأوياتة والدسويتة  1958بيوك  دستوي 
ولتت  بصتتفة التتتذ ياتتديي  عيًلأتتً التتوفاي ايوي وتكتيتت  الدسويتتة يي ًستتة ي تتيي الكيأوياتتة 

استتتإنً ية    ينيتت  التتوفاي ايوي لي ًستتة اليكلتتي علتتو    يستتو  ذلتتت بياتضتتو تفتتوين 
واتم انتنً  ي تيي الكيأوياتة بًيستلو  اليبًشتي ليتدة س  3يصياح وبكدوي  عيًي يددد

نيي سنوا  قًيلة للتكديدس  يً الدسوية والتذ تيإا الوكت  الإتًنذ يت  الستلطة التنفيذيتة 
ايوي وي  التوفيا  و ينتً  الدولتةس واتديي  عيًلأتً التي يي ايوي التذّ  وتت لف ي  الوفاي

يللي   و والوفيا  ي  قيا ي يي الكيأوياة
 . 4ي

 نيتتيا  ال يتتد يتت  الوقتتوف علتتو يستت لة يأيتتة اييتتً يتللتتا بًلصتتاديً  اليدتتددة 
  ين   نتصًصتً  الستلطة التشتيالية علتو 34س ااد ددد  اليًدة ي1958وااً  لدستوي 

  ين  ب   بًقذ صاديً  التشيا  يسو  ي  37الدصيس اذ دي  نص  اليًدة ي سييا
  ي  الدستوي ذاتت س بديتف 16تنتصًا السلطة التنفيذيةس اضا  عيً كً  اذ اليًدة ي

كللتتت  تنتصًصتتتً  ي تتتيي الكيأوياتتتة اتتتذ النظتتتًم الينتتتتل  اتتتذ الظتتتيوف اذستتتتإنً ية 

                                                           
(1)

د. تالح الدين ف ع،  واقزع اللزل ) التنويذيز) فزي دسزاتي  العزال " م رييز) اللزل ) الم رييز)  دا   

 .55 -53  ص2003-2002  مص   النمض) الع بي)  القاه م 
(2)

 ( من دست   مص  النافذ.163تنا  المادم ) 
(3)

 المعدل.  1958( من دست   ف نلا للن) 21المادم ) 
(4 )

 .206د. مامد رام  المشمداني  مصد  سابق  ص
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. و تذا يتدي داللتة واضتدة     1يوالتنفيذيتة واسلة كدا  ال ددود لأً ي  النًدية التشتيالية
تتك  تلو تاويتة الستلطة التنفيذيتة يوصتفأً يت    تم الي سستً  الدستتوياة  1958دستوي 

اتتذ اينستتً ييإلتتة يتتي يي الكيأوياتتة ولتتيي الدسويتتة و تتذا يتتًيتفا يتت  نصتتً ا النظتتًم 
 الي ًسذ.

 الخاتمة
 -أواًل// النتائ :

صتتتداي الاتتتيايا  واتنتتتًذ الستتتلطة التنفيذيتتتة  تتتذ الأي تتتة التتتتذ   -1 تاتتتوم يتنفيتتتذ الاتتتواني  وا 
داية ينتلتتتف الي سستتتً  واليصتتتًلح اللًيتتتة اتتتذ  اذكتتتيا ا  الافيتتتة لدفتتتن اييتتت  وا 

 الدولة.
ت  الستتلطة التنفيذيتتة  تتذ ايقتتدي علتتو التلًيتتا يتت  اياتتياد اتتذ الييتتًدي  واليكتتًال   -2

ل  يتت  الاواعتتد سًاتتة بدستتم اتصتتًلأً الواستت  يأتتمس ويلياتتة يتطلبتتًتأم ويتتً ينبهتتذ وضتت
 التفصيلية التذ يصل  علو السلطة التشيالية الايًم ب . 

تعتياتتت  بلتتتن الدستتتتًتيي للستتتلطة التنفيذيتتتتة باتتتدي يتتت  االنتصتتتتًا التشتتتيالذ اتتتتذ  -3
تتتً   كيتتتي ياًينتتتة بهيي تتتً يتتت   دتتتًال  يلينتتتة وعلتتتو واتتتا شتتتيوا يلينتتتةس ا دتلتتت  يوقل 

فداد  صتتاديًتأً وانتصًصتتًتأً لديكتتة  نتت  ي يستت  وصتتفأً ب نأتتً الستتلطً س يتتا وا 
يتلتتتددة اذنتصًصتتتً  اأتتتذ تنفيذيتتتة و تتتذا  تتتو اذنتصتتتًا التاليتتتدّس ودينتتتً  آنتتتي 

 تشيالية اذنتصًا.
ت  ي سسة السلطة التنفيذية لم تك  دًضية ينذ ت ستيي الدولتة اللياقيتة ودتتو يوينتً  -4

  ذاس تذ سً  النلا يياااً  لطييلة تكوانأً والسلطة السيًسية الاً ية اذ الدولة.
 -انيًا// التوصيات:ث

                                                           
(1 )

د. حلززان مامززد دززويق العززاني  دسززت   الجمم  يزز) الراملزز) " نشززةته تواتززيله وملززتقاله للا يززا  

وما بعدها. د. حميزد حنز ن خالزد   68  ص2005م)  رلي) العل   اللياسي)   امع) بدداد  الع ا   العا

 103 -100األنام) اللياسي)...  مصد  سابق  ص
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ضيوية ي سسة السلطة التنفيذية وي  إم ينً  الدولة علتو  ستًي كيًعيتة الاتيايس تذ  -1
تالتتتد الي سستتتة يستتت لة كو ياتتتة اتتتذ ينيتتتً   تتتذف الستتتلطة؛ ذلتتتت ينأتتتً تايإتتتا اليلتتتًييي 

 والاواعد التذ تاايد توكي   و قيًدة سلوت الاً يي  بًلسلطة.
فأوم الشنصية واليدًصصة الدفبية والف ويتة يك  اذيتلًد بي سسً  الدولة ع  ي -2

وا عتيتتتًد يلتتتًييي الكفتتتً ة والنفا تتتة والتتتوال  للتتتوط  سيلتتتًييي  سًستتتية لشتتتها الوظتتتً ف 
 التنفيذية اذ تلت الي سسً .

الليتتتا علتتتو صتتتيًغة النصتتتوا الدستتتتوياة صتتتيًغة يدتتتددة ودقياتتتةس وال ستتتييً تلتتتت  -3
لي سستتتً ؛ ليستتتو  قتتتد دتتتً  الينظيتتتة للستتتلطة التنفيذيتتتة اييتتتً يتللتتتا يتطييتتتا دولتتتة ا

الوق  ليهًدية توفا  اليواق  السيًدية للسلطة التنفيذية علو  سًي طً فذ  و قويذس 
ي   تتتذا التوفاتتت  يتتت دّ تلتتتو تيسيتتتف الستتتلطة التنفيذيتتتة ييتتتد شتتتنا  و  ي تتتة وادتتتدة 

 يتكً لة يذلت يفأوم الي سسة الدستوياة.
 إللمنادأل

 أوالً// إللكتب إللقاسوسية:

العييي دياا  النا  اللياسي) والقان ن الدست  ،  منشةم المعا ف  اإلسكند ي)   د. إب اهي  عاد  -1

 مص   بدون سن) (اع.

الزز عا م" فززي األنامزز)  -د. إبزز اهي  عاززد العييززي دززياا  ورززع اللززل ) التنويذيزز) " ئززيس الدولزز) -2

 .2006اللياسي) المعات م  منشةم المعا ف  اإلسكند ي)  مص   

ملتقال التج ب) الدست  ي) فزي العز ا   دا  ومكتاز) الاصزائ  لل ااعز)  أثي  أد يس عاد اليه م  -3

 .2011والنش  والت عيع  بي و   لانان  

د. أحمد عاد الاميد الرالد،  الماادن الدست  ي) العام) للقان ن الدست  ،  دا  الكتب القان ني)    -4

 .2011مص   

ولزز) اإلسززالمي) والززنا  الدسززت  ي) د. إسززماعيل الاززدو،  إختصاتززا  اللززل ) التنويذيزز) فززي الد -5

 .1993  دا  النمض) الع بي)  القاه م  مص   1المعات م  (

  منشز  ا  عيزن الاق قيز)  1أي ك ب ند  ت  م) د. مامد ثزام   مزدخل للقزان ن الدسزت  ،  ( -6

 .2012بي و   لانان  

 .1999د. ث و  بدو،  النا  اللياسي)  دا  النمض) الع بي)  القاه م  مص    -7

. حلان مامد دويق العاني  دست   الجمم  ي) الرامل) "نشةته تواتيله وملتقاله للا يا  د -8

 . 2005العام)  رلي) العل   اللياسي)   امع) بدداد  الع ا   

 د. حميد حن ن خالد  األنام) اللياسي)  العاتك لصناع) الكتاا  القاه م  مص   بدون سن) (اع -9

  مكتاز) 1الدسزت  ، وت ز   النازا  اللياسزي فزي العز ا   ( د.حميد حن ن خالد  ماادن القان ن -10

 .2013اللنم  ،  بدداد  الع ا   

 -"د اس) مقا ن) 1971د.  أفت ف دم  ثنائي) اللل ) التنويذي) بين الشكل والم ر   في دست    -11

 .2001الدست   الك يتي والو نلي"  دا  النمض) الع بي)  القاه م  مص   
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فززي القززان ن الدسززت  ، " القززان ن الدسززت  ، والمأسلززا  اللياسززي)"  د. عهيزز  دززك   ال سززيط  -12

 الجيء األول  المأسل) الجامعي) للد اسا  والنش   لانان  بدون سن) (اع.

 .2015  دا  اللنم  ،  بي و   لانان  1سعد، اإلب اهيمي  التاليل اللياسي  ( -13

ياسززي والدسززت  ، لل اليززا  د. سززعيد اللززيد علززي  حقيقزز) الوصززل بززين اللززل ا  فززي الناززا  الل -14

 .1999المتادم األم يكي)  بدون مكان (اع  

د. سليمان مامد ال ماو،  اللل ا  الثالف في الدساتي  الع بي) المعات م وفي الوكز  اللياسزي  -15

اإلسالمي
 

 .1986  م اع)  امع) عين دمس  مص   5"د اس) مقا ن)"  (

امزز) اللياسززي)  العاتززك لصززناع) الكتززاا  د. تززالن  زز اد الكززام  ود. علززي غالززب العززاني  األن -16

 .1990القاه م  مص   

د. تالح الدين ف ع،  واقع اللل ) التنويذي) في دساتي  العال " م ريي) اللزل ) الم رييز)  دا   -17

 .2003-2002النمض) الع بي)  القاه م  مص   

  دا  النمض) 1ط  (د. عاد العاي  عاد اللال   الدو  التش يعي ل ئيلي الدول) في الناا  المرتل -18

 1996الع بي)  القاه م  مص   

  2النا ي) العام) والناا  الدسزت  ، فزي العز ا   ( –د. عدنان عا ل عايد  القان ن الدست  ، -19

 .2012مأسل) النا اس لل ااع) والنش  والت عيع  النجل األد ف  الع ا   

  مأسلزز) دا  الصززاد  1د. علززي ي سززل الشززك ،  ال سززيط فززي األنامزز) اللياسززي) المقا نزز)  ( -20

 .2012الثقافي)  بابل  

  دا  تزواء للنشز  والت عيزع  عمززان  1د. علزي ي سزل الشزك ،  مازادن القززان ن الدسزت  ،  ( -21

 .2011األ دن  

د. مامززد رززام  المشززمداني  الززنا  اللياسززي)  دا  الاكمزز) لل ااعزز) والنشزز   الم تززل  العزز ا    -22

 بدون سن) (اع.

    سززعد  المأسلززا  اللياسززي) والقززان ن الدسززت  ،  األنامزز) مزز  يس دوف  يززه ت  مزز) د.  زز -23

 .1992  المأسل) الجامعي) للد اسا  والنش  والت عيع  بي و   لانان  1اللياسي) الكا و  (

  األرزاديمي ن 1األم) )د اس) حال) الع ا (  ( -د. وليد سال  مامد  مةسل) اللل ) وبناء الدول) -24

 . 2014 للنش  والت عيع  عمان  األ دن 

 

 ثاسياً// إلل سائل وإلالطاأليح:

حميد حن ن خالد اللاعد،  ال ميو) التنويذي) ل ئيس الدولز) فزي النازا  ال ئاسزي" د اسز) مقا نز)  -1

مع الدست   الع اقي"  أ( وح) درت  اه مقدمز) إلزى رليز) الاقز     امعز) عزين دزمس  مصز   

1981. 

ي) رنا ي) قان ني) للدولز)  إ( وحز) درتز  اه عاد   سعيد علي الذبااني  مةسل) اللل ) اللياس -2

 مقدم) إلى رلي) الاق     امع) القاه م  مص   بدون سن) (اع.

علي سعد عم ان  ماه م تق ي) م ري  ئيس الدول) في بعا النا  الدست  ي)   سال) ما لتي   -3

 .2006مقدم) إلى رلي) القان ن   امع) بابل  

 

 ثالثاً// إللبحوث:

  باث منش   في 2005،  اللل ) التنويذي) بم  ب الدست   الع اقي للن) أحمد خ  ديد حميد -1

 .2012  2  اللن)2  العدد7مجل)  امع) ر ر ك للد اسا  اإلنلاني)  المجلد 

عيززاد سززمي  عرززي الززدباغ  د اسزز) فززي الناززا  الل يلزز ،  باززث منشزز   فززي مجلزز) أباززاف رليزز)  -2

 .2011  اللن) 1  العدد11الت بي) األساسي)  المجلد
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وليد سال  مامد  الثقاف) اللياسي) وأهميتما في مةسلز) اللزل ) وبنزاء الدولز) فزي العز ا : ال  يز)  -3

 واآلليا   باث منش   في المجل) الع بي) للعل   اللياسي).

 ألإلبعاً// إللدساتي :

 المعدل. 1789دست   ال اليا  المتادم األم يكي) لعا   -1

 المعدل. 1958دست    مم  ي) ف نلا لعا   -2

 النافذ. 2005دست    مم  ي) الع ا  لعا   -3

 المعدل. 2012دست    مم  ي) مص  الع بي) لعا   -4

 خامااً// إللموإلقع إلاللكت وسية:

 الدول) الاديث) و دلي) الم ا(ن) التضامني)  مقال منش   على الم قع األلكت وني األتي :  -

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles. 

 https://www.arab-ency.com/ar.  


