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 :الممخص
إلى جانب التشريع  الدستورييحتل العرف الدستوري مكانة ىامة كمصـدر رسمي لمقانون 

ذات الدساتير  البالدفي  ويعتبر مصدر رئيسيسيما في بالد الدساتير المكتوبة؛ والدستور المكتوب، وال
 غير المكتوبة.

الدستور إلى مدون وغير مدون ىو تقسيم نسبي، فالدستور المدون ال يمكن أن أن تقسيم 
نصوص ال تمك عمى تفسير الدستورية تمك األعرافيستغني عن األعراف الدستورية، فقد يقتصر دور 

  .أو تعديميا عمى تكممتيا وليا القابمية الدستورية،
ويتكون العرف من عنصرين؛ األول السموك المادي الذي يتكرر تطبيقو بانتظام ال انقطاع 

ىو شعور أطراف العالقة التي تنظميا القاعدة العرفية بضرورة االلتزام بيا والعمل فيو؛ والثاني 
أنواع مختمفة من حيث القيمة القانونية لمعرف في المستقبل عمى موضوع العالقة. بموجبيا؛ وسريانيا 

 لكل منيا.
  الكممات المفتاحية: )العرف الدستوري، نشأة الدساتير، التشريعات(.

What is constitutional custom and its role in the 

formation of constitutions? 

Dr.. Hamed Jawad Mohammed 

Al-Rasheed University College - Law Department 

Abstract: 

 Constitutional custom occupies an important position as an official 

source of constitutional law alongside legislation and the written constitution, 

especially in countries with written constitutions.  It is considered a major 

source in countries with unwritten constitutions.  Dividing the constitution 

into codified and uncodified is a relative division, as a codified constitution 
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cannot dispense with constitutional norms, as the role of those constitutional 

norms may be limited to the interpretation of those constitutional texts, and 

they have the ability to supplement or amend them.  The custom consists of 

two components;  The first is physical behavior whose application is repeated 

with uninterrupted regularity;  The second is the feeling of the parties to the 

relationship that is organized by the customary rule of the necessity of 

adhering to it and acting according to it;  And secrets in the future on the 

subject of the relationship.  Customs have different types in terms of the legal 

value of each. 

Keywords: (constitutional custom, the emergence of constitutions, 

legislation).  

 :مقدمة
قبل ظيور الدولة القانونية كانت النظم السياسية القائمة في بمدان العالم 
المختمفة تتسم بالحكم المطمق؛أيا كانت صـورة النظام الذي يتخذه كل منيا، حيث كان 
الحاكم مطمق السمطان باعتباره مصدر السمطة وحائزىا الوحيـد، يمارسيا عمى النحو 

رفض وتصاعد  الحياة السياسيةتقدم مطمقة؛ غير أنو مع الذي يراه وفقًا ليواه ومشيئتو ال
، يطبقيا اصحاب السمطةلتقاليد واألعراف التي ظير بعض اتبدأت ؛ ةالمطمقالسمطة 

وبالتدريج ومع تزايد الضغط الشعبي، تحولت ، التقيد بيا في بعض االحيانولكن ال يتم 
القائمين معظم  لم يتقبلعرفية ممزمة؛ حيث  أسسىـذه التقاليد واألعراف المرعية إلى 

ولذلك بقيت األنظمة السياسية فترة طويمة من الزمن ، أو تقنينيـا كتابتيا،بالسمطة 
مريكية في المستعمرات تسـتـمـد قـواعـد تنظيـمـيـا من العرف وحده، إلى أن قامت الثورة األ

مًا، فأعمنت ىذه المستعمرات معاداة السمطة عمو ب اظيرت، والتي في أمريكا برطانيةال
مكتوبة  6776استقالليا وانفصاليا عن بريطانيا، ومن ثم أصدرت دساتيرىا منذ عام 

في وثائق رسمية ، وتوجتيا جميعًا بعد ذلك بصـدور أول دسـتـور يـجـمع الواليات 
ن ؛ وىو أول وأقدم الدساتير المكتوبة بي6787األمريكية في دولة اتحادية فيدرالية عام 
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دول العالم؛ وبعد تجربة دستور الواليات المتحدة األمريكية انتشرت الدساتير المكتوبة 
 في معظم دول العالم.

 
 المبحث األول
 أهمية العرف 

أن أىمية العرف الدستوري كبيرة ووجوده ضروريًا في المجتمع السياسي إذا 
يع مما ينتج عنو ظاىرة انفصال وتغير سر عممنا أن الواقع السياسي في تطور مستمر 

تنافر بين الواقع الدستوري)النصوص الدستورية( والواقع السياسي وفي ظل ىذه  أو
الظاىرة تنشأ قواعد جديدة تستجيب لمتطور الحاصل في الواقع تجد أساسيا في التقاليد 

قواعد والسوابق المتكررة لكي تعالج العجز أو النقص أو الغموض الذي يكتنف ال
التطابق بين الواقع الدستوري والواقع من قدر  حصولالدستورية المكتوبة من أجل 

السياسي ومن ىذا المنطمق سنعرض بإيجاز ألىمية العرف في دول الدساتير العرفية 
 . (1)من ناحيـة، ولدوره في دول الدساتير المكتوبة من ناحية أخرى

 المطمب األول
 الدساتير العرفيةأهمية العرف في دول 

قصد بدول الدساتير العرفيـة، تمك الدول التي يعتبر العرف المصدر الرئيسي 
ولذلك يسمى دستورىا بالدستور العرفي. وفي الحقيقة، فإن   لمقواعـد الدستورية بيا،

العرفيـة، إذ ال زال يغمب عمى  بريطانيا التي تعتبـر النموذج المثالي لدول الدساتير
ال    الطابع العرفي، بمعنى أن العرف ىناك-طبقًا لمشائع فقياً -القواعد الدستورية فييا 

إذ يوجد بجواره عدد من القوانين المدونة ، -وليس الوحيد–زال ىو المصدر الرئيسي 
  .(2)المشرع اإلنجميزيدستورية صادرة من التي تتضمن قواعد
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إال أن جانب من الفقو يؤكد عدم صحة ىذا القول تأسيسًا عمى أن الدستور 
من القواعد يرجع بعضيا إلى أصول تشريعية، ويرجع اإلنكميزي يقوم عمى مجموعة 

إلى الحريات األساسية وتيدف  بعضيا األخر إلى أصول قضائية تقوم عمى ضمان
 الحد من تحكم السمطات، التي ال يحد منا سوى الرقابة التي يمارسيا الرأي العام،

بمعناه الدقيق بمد تشكل فيو التقاليد والروح الديمقراطية سمطة فعمية، اما العرف    في
 فإنو مصدر قميل األىمية،

قواعد القانون اإلنكميزي بما فييا من قواعد دستورية تقوم أساسًا عمى القانون  ألن
والزعم بأن ىذا القانون مبني عمى األعراف   الكومون لو() القضائي المسمى باصطالح

وقد  حكمية،القضاء يقضون بصورة ت العامة القديمة لم يكن سوى حيمة إلبعاد الشك في
القانون عندىم   أفضى عميو ىذا الوصف رجال القانون في البالد االوربية األخرى، ألن

إما أن يكون مكتوبًا ومجمعًا في مدونة أو تقنين، أو يكون غير مكتوب فيكون عرفيًا 
القضائية المؤسسة عمى اإلنكميزي يكون عمى المدى الطويل من األحكام   والصحيح أن

، فيو قانون قضائي تكون منذ األنجموسكسونية العقل والمنطق ليحل محل األعراف
 ليحل محل القانون العرفي ىناك1666غزو النورماندي عام 

ويعتقد جانب من الفقو بصحة ىذا الرأي خاصة وأن عديد من الفقياء يصفون 
قانونية. وقد تم حصر الدول التي ليس ليا دستور مكتوب    )الكومون لو(، بأنو قواعد

سرائيل، يضاف إلييا ليبيا  .(3 )سابقًا وعمان في بريطانيا ونيوزالنده وا 
كما توجد كذلك العادات الدستورية التي لم يكتب ليا االستقرار والثبـات بعـد 

أن ىناك فارق بين العرف لكي تتحول إلى عرف دستوري. ويتضح من ذلك، 
 ، والدستور العرفي. الدستوري
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عـن طـريـق  المتكونةالدستورية ألسس فالعرف الدستوري يتضمن جميع ا
ضمير الجماعة كقواعد ممزمة واجبة االحترام العـادات والسوابق ثم رسخت في 

 والتطبيق. 
بينما ينصـرف اصطالح الدستور العرفي إلى مجموعة القواعـد الدستورية 

 . (4)المنظمـة لمسمطات العامة في الدولة، التي لم تدون بعد في وثيقة دستورية رسمية
 

 المطمب الثاني
 وبةأهمية العرف في دول الدساتير المدونة أو المكت

أن أىمية العرف الدستوري تظير في ميدان الدساتير المدونة أو المكتوبة ، 
لتكممة بعض قواعد الدستور المدون أو تعديميا أحيانا ؛ وىو ما يحدث نتيجة القصور 

 يدركياالتي لم تطورات لم نتيجتاً الدستور المدون ،  فقرات تنفيذ أثناءالذي قد يكشف 
 . المشرع 

العرف الدستورى تظير ليس فقط في الدول ذات الدساتير كما أن أىمية   
المدونة أو المكتوبة ؛ بل أيضا في ظل الدساتير المدونة " الجامدة" أي تمك التي 
تتطمب لتعديل أحكاميا تنظيمات وشروط مشددة تفوق في شدتيا إجراءات تعديل 

صف أيـضـا بـالجمود القانون العادي الصادر من البرلمان . ومعظم الدساتير المدونة تت
بيذا المعنى السابق ، وعمـة القـول بـأن أىميـة العـرف الدستورى تبرز وتظير في ظـل 
الدساتير المدونـة الجامدة ، ىي أنـو لـو كان  الدستورمرنًا يعدل بذات إجراءات القانون 

أن العادي الصادر من البرلمان،  فال  خالف بين الفقياء والكتاب عمى اإلطالق في 
 .(5)العرف الدستورى لـو أن يعدل الدستور المرن بسيولة تماما

كذلك يتضح الدور اليام لمعرف الدستوري كمصـدر لمقواعـد الدستورية في دول 
الدساتير المكتوبة بصفة عامة، وفي دول النظام النيابي البرلماني بصفة خاصة ولبيان 
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ر في النظام الدستوري لفرنسا، ذلك نضرب بعض األمثمة التي تبرز أىمية ىذا الـدو 
ومصر، ولبنان. ففي فرنسا، لعب العرف الدستوري دورا كبيرا في ظل دستور 

، والذي استمر تطبيقو حتى 1875الجميورية الفرنسية الثالثة المقتضب الصادر سنة 
، فقد حدد العرف كل ما يتعمق بدور رئيس 1946بدأت الحرب العالمية الثانية سنة 

را لعدم تعرض الدستور ليـذا المنصب واختصاصات من يشغمو، وكذلك الوزراء، نظ
تقرير قاعدة سنوية الميزانية، وحق الحكومة في إصدار لوائح الضبط، ولوائح ترتيب 

 . (6) المصالح العامة
وفي مصر، نجد أن العرف الدستوري قد لعب دورًا ىامًا في ظـل النـظـام 

 . 1923ر سنة الدستوري الذي أتى بو دستو 
العرف؛ حق الممك في رئاسة مجمس  بواسطةلتي نشأت عن ااالمثمة ومن 

الوزراء، وحقو في االعتراض عمى المرشحين لتولى مناصب وزارية، وأيضًا حق 
الحكومة في إصدار لوائح الضبط، ومـا جرى عميـو العمـل مشروعات قوانين الضرائب 

بالعرف  1923اعترف دستور سنة عمى مجمس النواب قبل بحمس الشيوخ. وقد 
التي تنص عمى أن  13باعتباره مصدرًا رسميا بجوار الوثيقة الدستورية في المادة 

)تحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقًا لمعادات المرعية في الديار 
ن العرف قد المصرية، عمى أال يخل ذلك بالنظام العام وال ينافي اآلداب(، وأخيرًا، نجد أ

تولى تنظيم العديد من المسائل الدستورية المتعمقة بالسمطات العامة في ظل الجميورية 
. ويكفي أن ُنشير إلى عن توزيع، المراكز القيادية في 1926المبنانية الصادر سنة 

الدولة بين الطوائف المبنانية المختمفة ترجع إلى العرف، إذ جرى العرف عمى أن يكون 
ة من الطائفة المسيحية المارونية، وأن يكون رئيس الوزراء مسممًا سنيًا، عمى رئيس الدول

 .(7)أن يتول رئاسة المجمس التشريعي أحد المسممين الشيعة
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 المبحث الثاني
 تعريف العرف الدستوري وأركانه

 المطمب األول
 تعريف العرف الدستوري

الدستوري، نمقي نظرة عمى معنى العرف في قبل أن نقوم بتعريف العرف 
القانون الخاص وبالذات في القانون المدني. فالعرف في القانون الخاص ىو عبارة عن 
عادة )أو قاعدة غير مكتوبة( درج الناس أو األفراد عمى اتباعيا في معامالتيم 

ة وواجبة الخاصـة، ونشأ لدييم الشعور بـأن ىـذه الـعـادة أو القاعـدة أصبحت ممزم
 . االحترام

وفي ميدان القانون الدستوري، كفرع من فروع القانون العام، يكون مجال العرف 
الدستوري الطبيعي ليس معامالت األفراد الخاصة بل المسائل المتصمة بنظام الحكم. 
كذلك ال ينشأ ىنا العرف كعادة تقوم بين األفراد، بل من الطبيعي أيضا في مجال نظام 

 ستوري ان تنشأ ىذه العادة بين السمطات أو الييئات الحاكمة. الحكم الد
 لمؤسساتومـن ثـم يمكنـا تعريف العرف الدستوري بأنـو )عـادة درجـت إحـدى ا

أن عمى  وافقة "أو عمى األقل دون معارضة"، بمدارة الدولةفي أ قضية ليا عالقةفي 
العادة ممزمة وواجبة يتحقق لدى ىذه الييئات الحاكمة ولدى الجماعة بأن تمك 

 .(8)االحترام(
: فقد الدستوري في تعريف العرف، نعرض لذكر أبرزىا فيما يمى الفقوتباين وقد 

في  –عرفو الدكتور عبد الحميد متولى عمى أنو " عادة درجت عمييـا ىـيئـة حكوميـة 
معارضـة (  ) أو عمى األقل دون بموافقـة –نظام الحكم في الدولة الشئون المتصمة ب

) في نظر تمك الييئات ، ولتمـك، العـادةنة ذات الشـأغيرىـا من الييئات الحكومي
 .من جزاء الحكومية وضميرىا القانوني ( ما لمقواعد الدستورية كقاعدة عامة 
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ويحدد الدكتور عبد الفتاح حسن، المقصود بالعرف الدستوري، بأنو " تواتـر 
الموضوعات الدستورية بحيث يكتسب ىذا المسمك  العمـل وفقًا لمسمك معين في أحد

 . (9) صفة اإللزام"
ويتضح لنا من كل ذلك أن قيام العرف الدستوري يرتكز عمى تواتر العمل 
واستمراره. عمى نيج معين في موضوع دستوري محدد من ناحية، وعمى رسوخ الشعور 

قاعدة ىامة ممزمة من في ضمير الجماعة بوجوب احترام ذلك النيج، وانو قد أصبح 
 ناحية أخرى.

 المطمب الثاني
 أركان العرف الدستوري

عمى غرار العرف في القانون الخاص؛ البد من توافر ركنين أساسيين في العرف 
 الدستوري، وىما الركن المادي والركن المعنوي

 الركن المادي:-أولا 
معين يتصل بنظام الحكم وىو يتمثل في العادة أو االعتياد عمى مسمك معين أو إجراء 

الدولة، بصفة مطردة مؤسسات ىذه العادة ودرجت عمييا إحدى  في الدولة، وقد نشأت
 دستورية معينة بما يحقق االعتياد عمى ذلك المنيج. مسألة وثابتة وواضحة، بشأن

ومن ىذا العرض لمضمون الركن المادي، نجد أن ىذا الركن يتطمب عدة 
 :(16)شروط ىي

 أو العتياد:التكرار -1
يعني اعتياد وقائع أو مواقف متطابقة، ألن واقعة واحدة غير كافية لتحقيق 

ىذا يجب أن يحدث ذلك العمل وعمى  ولو أنيا تعتبر سابقة في ىذا المضمار،التكرار 
 .المادي مرتين عمى األقل
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وقد ذىب البعض من الكتاب إلى عدم ضرورة شرط التكرار، إذ يرى ىذا 
رف يمكن أن ينشأ مـن تـصرف واحـد طـالمـا أن ىـذا التصرف يعبر عن البعض أن الع
 .(11) ضمير الجماعة

ولكن ىذا االتجـاه ضـعيف في الفقو الدستوري الذي يتطمـب تكرار التصرف 
حقيقة التصرف األول الذي يبدأ منو العرف أو  ،لقيام العادة الدستورية كما سبق القول

 ،العادة لو أىمية كبرى، إذ أنو يمثل السابقة األولى التي تعد أساس ومنطمق العرف
ولكن البد أن يتأكد ىذا التصرف أو المسمك األول، وىذا ال يتأتى إال إذا تكرر، ألن 

وعمى أية حال ليس  التصرف الوحيد ال يمكن أن ينشأ عنو اعتياد أو عادة دستورية.
ضروريا أن يحدث التكرار مرات عديدة، إذ يكفي في رأى الفقو الدستوري الغالب أن 
يتكرر التصرف مرة واحدة، أي يحدث مرتين فقط؛ التصرف األول ثـم تكرار ىذا 

 .(12)التصرف في مناسبة أخـرى مطابقة لظروف التصرف األول وفي ذات الموضوع
إلى ضرورة صدور العادة الدستورية أو ىذا  وبصدد شرط التكرار، ننوه

؛ فـالعرف الدسـتوري ينـشـا كرر من سمطة أو ىيئة عامة حاكمـةالتصرف الدستوري المت
بـيـن الحـكـام أو بواسطة الحكام ؛ والحكام تعبير يشمل كل ىيئة دستورية حاكمة 

 و السمطة التنفيذيـة،التشريعية أوبصورة أدق أن يكـون مـصـدر العـادة الدستورية السمطة 
أو إحدى الييئات الحكومية الرئيسية التي تتكون منيا إحدى ىاتين السمطتين مثال 

، أو رئيس الجميورية وزارة في نطـاق السمطة التنفيذيةرئيس الجميورية في عالقتو بال
 .(13)في عالقتو بالبرلمان الذي يمثل السمطة التشريعية

 العمومية: -2
رضاء جميع الييئات محل  أو التصرفنى ىذا الشرط ىو أن تكون العادة ومع

)العادة( الذي ة؛ وبمعنى آخر ان يكون التصرف الحاكمة التي يعنييا أمر القاعدة العرفي
درجت عميو إحدى الييئات الحاكمة، قد لقى قبوال وموافقة لدى الييئات الحاكمة األخرى 
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فإذا كانت العـادة أو ىذا يتم االعتراض عميو. المعنية باألمر أو عمى األقل أال 
، فال التصرفقد القى اعتراضًا من ىيئة حاكمة أخرى عمى عالقة بيذا  التصرف

يتكون عرف دستوري او ال تكون ىذه العادة إطالقًا عرفا دستوريًا الفتقاد شرط 
 .(14)العمومية

ـون عرفًا العتراض وكمثـال عمـى عـادة فـي الميـدان الدسـتوري ال تـصمح لتك
ىيئة حاكمة أخرى ذات شأن بالموضوع، يذكر الفقو المصري حالة إصرار الممك في 

عمى تعيين وكيل أو رئيس الديوان الممكي بـأمر ممكـي يـصدر منـو  69۹۱ظل دستور 
وحـده، دون توقيـع رئيس الـوزراء مـع مخالفـة ذلـك لمدستور المـدون، فكـان يمكـن أن 

ـا دسـتوريًا رغـم ىـذه المخالفـة لمدستور المكتوب، في حالة موافقة أو عدم يتكـون عرف
اعتراض الوزارة أو رئيسيا، ولكن الذي حدث أنو في كل مرة كان رئيس الوزراء يعترض 
عمى ىذا التصرف أو عمى ىذه العادة، مما يحول دون تحوليا إلى عرف دستوري ممزم 

 .(15)أو قاعدة عرفية دستورية
بعض الفقياء أن شرط العموميـة ينسحب أيضًا عمى جماعة األفراد أو ويرى 

المواطنين، بمعنـى أنـو ال يكفي موافقـة أو عـدم اعتـراض الييئات الحاكمـة األخـرى عمى 
العادة أو القاعـدة، بـل يجـب أيـضـا حتـى يتكـون عرفًا دستوريًا أال تعترض جماعة األفراد 

 أي المحكومين.
ىذا البعض السمطات الحاكمة ىي المؤىمة لتشيد قواعد جديدة ففي منطق 

دستورية كعادات وسوابق، ولكن لكي تتحول تمك القواعد أو العادات إلى عرف ممزم 
البد ليس فقط عدم اعتراض السمطات الحاكمة األخرى، بل أيضُا عدم اعتراض جماعة 

األفراد المحكومين ليم األفراد المحكومين أي رضائيم الضمني وذلك في اعتبار أن 
 . (16)دائمًا مصمحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يراد تشييده او تعديمو من قواعد دستورية
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وقد ذىب رأي إلى أن اشتراط موافقة أو عدم اعتراض المحكومين ليس 
 ضروريًا إذا كانت القاعدة الجديدة

باط مباشر في عالقة ىذه أو العادة تتصل بعالقة السمطات العامة فيما بينيا دون ارت
 ولكن السمطات بالمحكومين،

عدم اعتراض ىؤالء يصبح عمى العكس الزمًا إذا كانت العادة الدستورية تمس مباشرة 
 .(17)حقوق وحريات األفراد

ويرى بعض الفقو، أن اشتراط عدم اعتراض المحكومين من أفراد الجماعة 
ولو كانت السابقة الدستورية ال تؤثر ، أي حتى ب أن يكون ضروريًا في كل الحاالتيج

ألنو حتى ولو كانت العادة أو السابقة ال  ة في حقوق وحريات األفراد، وذلكمباشر 
نما تقصر عمى عالوق وحريات األفرادتتصل مباشرة بحق قة السمطات العامـة فيمـا ، وا 

ديدة عمى األقل ، إال أن المحكومين البـد وأن يتأثر مركزىم وحرياتيم بالقاعدة الجبينيـا
بطريق غير مباشر، ألن كل قواعد الدستور المكتوب ، وما يمحق بو من قواعد عرفية 
البد وأن تكون محل اىتمـام المحكومين وتمـس بـشكل أو بآخر مصالحيم ،ومـن ثـم 
ال ال تصبح تمك القاعدة عرفا دستوريًا  يـجـب عـدم اعتراضيم عمى كل قاعدة جديدة وا 

 .(18)ممزمًا بحال
 

 الستقرار: -3
وىو مرادف لمثبات أي استقرار وثبات العادة الدستورية وىو شرط لتحويميا إلى 
عرف قانوني ممزم، ويعني شرط االستقرار والثبات أمرين: فمن ناحية أولى اطراد الييئة 
أو الييئات الحاكمة عمى اتباع العادة أو القاعدة بصورة منتظمة بال انقطاع؛ فال يتحقق 

 خولفت بعد تكرارىاي االطراد واالنتظام، لو أن تمك العادة قد ذلك االستقرار الذي يعن
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ولو حدثت تمك المخالفة لمرة واحدة؛ فتمك المخالفة لمقاعدة ينفي عنيا االستقرار ويمنع 
 تحوليا بالتـالي إلى عرف ممزم.

ومـن ناحيـة ثانية، أن شرط االستقرار والثبات يفيـد أيـضـًا قـدم الـعـادة الدستورية 
 .(19)ويمة معقولـة بما يؤكد استقرارىاحيث الزمن، بأن يستمر العمل بيا مدة طمن 

 
 الركن المعنوي: -ثانيا

لكي يتحقق وجود عرف دستوري ممزم، ال يكفي توافر الركن المـادي بشروطو، 
القائمين عمى بأن يقوم في ذىن ويراد بو بل البد أيضًا من توافر ركن آخر معنوي؛ 

ممزمـة  وفي ذىن الجماعة وضميرىا، بأن العادة أو السموك قد أصبح قاعدة الدولة
  .واجبة اإلتباع واالحترام

العادة الدستورية يجب ان  بإلزاميةفي الذىن والضمير  الراسخة العقيدةوىذه 
تقوم ليس فقط لدى الييئات الحاكمة التي انشأت بسموكيا تمك العادة، بل أيضا لدى 

أو عدم لدى الجميع الضمني الرضا  لنايوضح أفراد الجماعة أي المحكومين، وىذا 
 اعتراضيم في تكوين الركن المعنوي لمعرف الدستوري.

ير مسألة نفسانية ومعنوية، فإنو يقوم ولمـا كـان االعتقاد في الذىن والضم
الدليل عمييا إذا ما ثبت اطراد تطبيق القاعدة بانتظام وبدون انقطاع كمما جاءت 
مناسبات تطبيقيا، عمى النحو الذي يؤكد ويكشف بوضوح عن العقيدة في إلزاميا؛ سيما 

 . (26) مع قبول ورضاء أفراد الجماعة مع سمطات الحكم كما سبق القول
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 المبحث الثالث
 أنواع العرف 

أعتنق معظم الفقو اإلتجاه الذي يميز  بين صور مختمفة لمعرف الدستوري 
بالنظر إلى عالقتيا بمضمون الدستور المكتوب، ومن ثم تحديد مرتبتيا اإللزامية عمى 

 ىذا األساس، وتشمل ىذه الصور ما يمي:
 

 المطمب األول
 المفسـر  العرف

عن  نص مكتوب في الدستور، العرف الذي يقتصر أثره عمى  تفسيرىو 
. جديد، بل يقف عند حد التفسير وااليضاح ئش طريق ايضاح معناه. فيو ال ينشئ

النوع من العرف تكون لو قوة التشريع وعمى ضوء ما تقدم يذىب الفقو إلى أن ىذا 
 الدستوري الذي فسره. 
في ظـل  ، األعراف التي تكونتلمعرف المفسرلتي يذكرىـا الفقـو اومن نماذج  

عمى فقد نصت احد مواده ؛ الذي جاء موجزأ وعاماً ، نسيالفر  الجميورية الثالثة دسـتـور 
ولكن النص لم يبين الوسيمة التي يستطيع ، يكفل تنفيذ القوانين ()رئيس الجميورية  أن

أ عرف مفـسر ليـذا النص رئيس الجميورية بموجببيا كفالة تنفيذ القوانين ؛ وليذا نشـ
تضمن منح رئيس الجميورية حق أصدار مراسيم تنفيذية بالرغم من عدم وجود نص 

فسر مبدأ االقتراع  واستنادًا الى العرف ايضاً  صريح في الدستور يمنحو ىذا الحق؛
اع ، من دون أن يبين مـا إذا كان ىذا االقتر جاء بو دستور الجميورية الثالثة العام الذي

، إذ عينو العرف فجعمو مباشرًا وسريـًا؛ والمالحظ أن تفسير ام مبـاشرًا أو غير مباشرالعـ
النص الدستوري الغامض يثير مسألة ميمة وىي معرفة الييئة المؤىمة لمقيام بميمة 

 .(۹6)التفسير
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 المطمب الثاني
 العرف المكمل

تفترض ىذه الصورة من العرف ، وجود قصور أو نقص في الدستور المكتوب، 
بسكوتيا عن تنظيم مسألة دستورية، فيتولى ىذا العرف تنظيميا لسد النقص في 

 المكمل.بالدستور، ولذلك يسمى في ىذه الصور 
ذا كان الفقو يكاد أن يجمع عمى اإلعتراف  بيذا النوع من العرف  وا 

و لم يتفق حول المرتبة اإللزامية التي تتمتع بيا ىذه الصورة ، إذ ومشروعيتو، إال أن
 .(۹۹)تذىب كثرة من الفقو إلى تمتعيا بمرتبة التشريعات الدستورية المكتوبة

الفقو ىذا القياس يفتقر إلى المنطق السميم؛ إذ ال  اآلخر من بعضاليرى بينما 
؛ وال رتبة اإللزامية لمنصوص الدستوريةيجوز اإلعتراف لغير إرادة السمطة التأسيسية بالم

العامة ، من خالل يجوز كذلك افتراض اتجاه إرادة ىذه السمطة إلى تخويل السمطات 
، الحق في التعبير عن إرادتيا نيابة عنيا في الموضوعات التي لم العرف الدستوري

، ولذلك ورند ليـا في الواقع أو في الدستتنظميا ، إذ أن ىذه اإلرادة المفترضة ال س
 .(۹۱)يكتفى البعض باإلعـتـراف لمعرف الدستورى المكمل بقوة القانون العادي فحسب

مثاًل عمى ىذه الحالة بما نص  –صاحب ىذه التفرقة  -األستاذ الفيرير  يرى
من األخذ بمبدأ االقتراع العام لتكوين  1975عميـو الدستور الفرنسي الصادر سنة 

 . (۹4)البرلمان مع عدم اإلشارة إلى ما إذا كان ىذا االنتخاب مباشرة أو غير مباشر
 

 المطمب الثالث
 ف لمدستورالعرف المعدل أو المخال

ذا كان جانب من الفقو يستند لالعتراف بمشروعية ىذا التصرف إلى أنو  وا 
عماًل وواقعًا؛ أال أن البعض اآلخر من الفقو يرفض التذرع بالواقع في ىذا الشأن ، فيذا 
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يجوز ألية سمطة  العرف المعدل أو باألحرى المخالف لمدستور، يمثل خطأ جسيما ال
، إذا كان من شأنو اإلعتداء عمى الحقوق أحيانًا يعتبر جريمة إنو، بل عامة الوقوع فيو

ما تعددت أو تكررت مرات ، ولذلك فإنو مي بعض الفقو والحريات ، كما وصفو بحق
، فإنو ال يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء قاعدة دستورية جديدة، فالخطأ الشائع المخالفة

اإلصرار عمى نما يؤكد االنتياك المستمر و ال يولد حقًا، والتكرار ىنا ال يعني اإلعتياد وا  
 . (۹5) ، وىو أمر ال جدال في فساده وبطالنوراالعتداء عمى الدستو 

الفقو والقضاء من القواعد يؤيد ذلك أيضًا أن جميع قواعد الدستور ىي بإجماع 
؛ ومن ثم فإن اإلعتراف بجواز خروج السمطات العامة عمييا، بزعم تكوين أو قيام اآلمرة
دستوری معدل، يعني إنتفاء الطبيعة اآلمرة لمقـواعـد الدسـتـورية المكتـوبة ، بما  عرف

وبالتالى   ،يفـيـد أنيـا ال تطبق إال بموافـقـة السمطات العامة التي أسستيا تمك القواعد
أية مزاعم أخرى ال ريب ، أو ارىا قواعد مكممة أو توجـيـيـيـةجواز الخروج عمييا بإعتب

ولذلك فإنو في الدول تأخد بنظام الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين ، في فسادىا
والموائح مثل مصر وم پو يسم الحكم بعدم دستورية وبطالن التشريع المخالف لمدستور، 

خالل مسمت  باعتباره کو من القـواعـد اآلمرة، ال يتـصـور أن نقبل مخالفة الدستور من
العمل المادي ، وىو أصـاًل ال أثـر قانوني لو، فعند  يتخد صـورة العمل البرلماني أو

بتكراره باعتباره قاعدة عرفية معدلة لمدستورالذي يتبوأ قمة التدرج والبناء القانوني 
 . (۹6)لمدولة

ويميز كثير من الفقياء بين نوعين او صـورتين من التعديل في العرف أو 
 .(۹7)لتعديل باإلضافة والتعديل بالحذفالمعدل، ا

ويفترض التعديل باإلضافة أن النصوص الدستورية قد نظمت مسألة دستورية 
معينة عمى نحو محدد ، ثم يقوم عرف دسـتـورى بإضافة أحكام جديدة إلى ىذا التنظيم 
القانوني ، تخت دعـوى قصوره أو أنو جاء ناقصًا  وىو اتيام ننزه المشرع الدستوري عن 
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ذا األحكام المضافة ال يمكن اعتبارىا مجرد تفسير الوقوع فيو ، وفي نفس الوقت فإن ى
أو استنباط لمعنى النصـوص مـيـما بمغت المرونة في التـفـسير ، مما يعني أن ىذا 

إلى توسيع أو تضييق  –مثاًل  –العرف ليس سوى تعدياًل ليذا النصوص ، يؤدى 
، أو  إختصاص لسمطة معينة، أو تخفيف أو تشديد لشروط مباشرة ىذا اإلختصاص

 .(۹8) نقض أحد الحقوق أو الحريات العامة لألفراد أو اإلنتقاص منيا
أما العرف المعدل بالحذف ؛ ويسمى أيضًا بالعرف المسقط بعدم اإلستعمال ، 
فإنو يعني اإلعتياد لفترة طويمة من الزمن، سواء عمدًا أو إىماال، عمى عدم تطبيق نص 

أو التزامًا إلحدى السمطات العامة أو غيرىا، دستورى يقرر حقًا أو إختصاصًا أو سمطة 
بما يؤدى إلى عدم جواز العودة إلى استخدامو لسقوط النص الدستور الذي قرره بعدم 

 .(۹9)اإلستعمال ، وىو ما يعني أو يسفر عن تعديل الدستور
 واألمثمة عمى العرف المعدل بالحذف كثيرة منيا:

أي  يس الجميورية يتم عمى درجتينلقد بين الدستور األمريكي  أن أنتخاب رئ
ـذه الطريقة عن مجراىـا اال أن التعامل السياسي قـد حـول ىبطريق األنتخاب غير المباشر 

) أي أنتخـاب النـاخبين الرئـاسيين في كل واليـة (   وأصبـح األنتخـاب األول االصمي،
الى أنتخـاب الرئيس ونـائبـو، ولم يعـد  األنتخـاب األساس والـذي تشير نتيجتـو فعالً 

األنتخاب الثاني سوى انتخاب شكمي ذلك ألن الناخبين الثانويين ) الناخبين الرئاسيين ( 
 . (۱3)ممزمون بأن يصوتوا الى مرشحي حزبيم 

وىكذا نرى أن العرف ساىم ىنا في تعديل الدستور، ألن الدستور ينص عمى 
تين والعرف جعمو ينتخب انتخابًا عامـا مبـاشرًا أي عمى أن انتخاب الرئيس يتم عمى درج

 درجة واحدة.
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)المنـاقض( يضرب مثاًل عمى ذلك ، أن ىناك نوع آخر ىو الفقو  رى بعضوي
بحالة ما إذا جرت العادة عمى جعـل االنتخناب غير مباشر عمى خالف النص الصريح 

 .في الدستور عمى أن يكون مباشراً 
الفقيى عن المناقض من وجية نظر ىذا الجانب  صوعمى ىذا األساس يفترق الن 

، غير أن النوع األخير ال يخالف العرف المعدل باإلضافة، في أن كال منيما ايجابي
 . من نصوص الدستور صريحاً  نصـاً 

ل بالحذف في أنو عرف ايجابی ف المناقض يخالف العرف المعدر كما أن الع
صريحة في  ، وذلك رغم أنيما يتفقان في مخالفة نصوصاً سمبي ، أن األخيريو ف

 . (۱6)الدستور
 

  القيمة القانونية لمعرف المعدل :
المعدل وتحديد قيمتـو  يتفق فقياء القانون الدستوري بصدد مشروعية العرفلم 
 أختمفت وجيات النظر. القانونية؛

لى  من العرفىذا النوع إلى رفض التسميم بمشروعية   الفقو يرى بعض ، وا 
، فيي ليست سوى سموك تنيجو وال حتى بالطبيعة القانونية   االلزامية لو األعترافعدم 

بعض السمطات بالمخالفة لمدستور من ثم فيو سموك غير مشروع وغير دستوري 
  . لمخالفتو أحكام الدستور الموضوعية

من العرف ىذا النوع بمشروعية  االقرار فيتجو إلى  اآلخر من الفقو أما الرأى 
السيادة؛   صاحبالشعب وذلك عمى أساس أن ىذا العرف ليس إال تعبيرًا مباشرًا إلرادة 

 من قبل .  اعترف بيافي تعديل النصوص الدستورية التي الشعب وال جدال في حق 
ليذا النوع من يـرى أن اتجاىين ، اتجاه  ىذا الرأى إلى  مؤيدي وقد انقسم 

وذلك ألنو " لو  مجرد قوة القوانين العادية؛وليس الدستورية؛  التشريعاتنفـس قـوة  العرف
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، فإنو ال يستطيع بداىة أن يعـدل النصـوص وانين العاديةأعطينـا العـرف المعدل قوة الق
 .(۱۹)"الدستورية ألنو ال يمكن لمقاعدة القانونية األدنى أن تعدل قاعدة قانونية أعمى منيا

المرتبة مع ا المرتبة اإللزامية  ليذا النوع تتطابقأن  ، الفقوى فريق من بينما ير 
 لمقوانين العادية  اإللزامية 

حيث إلضافـة والعـرف المعـدل بـالحذف؛ بين العرف المعـدل باويفرق آخرون 
، وأن لو ذات القوة القانونية التي تحوزىـا بمشروعية العرف المعدل باإلضافة يقر

بمشروعية  ، ولكنو ال يعترفج أثره في تعديل ىذه النصوصى ينتنـصـوص الدستور حت
 ، وال يقر بوجوده من الناحية العممية. العـرف المعـدل بالحذف

ن كان بعض أنصار ىذا الرأى يكيف العرف ا لدستوري المعدل عمى أنو وا 
  عرف مكمل.

ويذىب فقياء القانون الدستوري في فرنسا إلى عدم اإلقرار بمشـروعية العرف 
  .المعـدل 

أن الرأى األخير ىو الجدير بالتأييد نظرًا  بينما يرى جانب آخر من الفقو
اف وفي عدم االعتر  ،في إجازة العرف المعدل باإلضافة لمحمـج لمنطقيـة التي استند إلييـا

 .(۱۱)الحذفبمشروعية العرف المعدل ب
 

 الخاتمة:
من خالل تناولنا لموضوع البحث) العرف الدستوري(، فقد توصمنا إلى  بعض النتائج 

 والتي تتمثل باآلتي:والتوصيات 
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 النتائج:-1
 ليس ببعيد.لمقواعد الدستورية إلى عيد  األساسي كانت قواعد العرف تعد المصدر ا-أ

الثغرات في النصوص  النقص أو دورًا ال يستيان بو في سدأن لمعرف الدستوري -ب
 الدستورية.

كأحد المصادر  المدونة حالياً دول الدساتير افي مكانة خاصة لمعرف الدستوري -ج
 الدستورية في ىذه الدول. لمتشريعات الرسمية 

تكممة بل وأحيانًا تعديل بعض النصوص الدستورية؛  عمى لمعرف الدستوري القابميةد.
 .ضافة إلى دوره في تفسير نصوص الوثيقة الدستوريةأ

  التوصيات:-2
يجب أن اليسمح لمعرف الدستوري باإلضافة إلى النصوص المكتوبة رغم تسميم  
بإعطاء  إلضافة ليست إال صورة من صور التعديل في النصوص الدستوريةاالفقو بأن 

ختصاصات جديدة إلحدى السمطات؛ أو تقييدىا بشروط لم تكن موجود  صالحيات وا 
من قبل لمباشرة إختصاص ما؛ أو لممارسة إحدى الحريات أو الحقوق العامة؛ مما 

 يمثل إىدرًا لسمو الدستور وجموده
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