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Introduction (Translated to English) 

The law aims to achieve two purposes to protect the freedoms and interests of individuals on 

the one hand and to preserve the entity of society and ensure its progress on the other. This 

means that the means to achieve these two purposes, is the compatibility between freedoms 

and conflicting interests in a manner that preserves the entity of society and advances it in 

the path of progress and reconciliation can only be on the basis of freedom and equality and 

the public interest, but the idea of public interest is relative Maintaining a balance between 

individual interests and the public interest is also affected by the conditions and conditions 

of society, where human beings have lived for a period of time, free and enjoying their full 

natural rights is not subject to a system that restricts its effectiveness only the conditions of 

nature and the surrounding environment. Of his being and threatening his life which 

compelled The individual does not have the right to conglomerate in groups in order to be 

able to ward off the dangers that threaten him. This situation does not represent more than an 

innate gathering to which the individual instinctively retains its kind. At this stage she was 

only aware of the tangible and purely emotional judgments. Then the individual started as a 

result of the development of an idea that works with a conscious will and plays a positive 

role in the group which began to develop as an external phenomenon indicating and seemed 

to be aware of it as well as the stability of individuals on a land subjected to varying degrees, 

the geographical environment and affected by the data of nature, and these The situation 

called for social action to meet the needs of the group. 

It is this conscious solidarity that distinguishes society from purely instinctive groupings. 

Intellectual convergence at the level of common purpose generates society. The continuation 

of life in society must be a driving force, which is political power. Political power is a social 

phenomenon that arises in society and cannot be conceived without it. It expresses it with a 

distinct and tangible will and makes society a political society. These societies have faced 

the danger of human aggression against their fellow human beings. All rights and 

summarized draft all duties. This social arbitrariness led to the digestion of the individual's 

rights, even natural ones, which are attached to him by virtue of his existence as a human 

being as his right to life or his right to choose the way of life that he consents to himself. On 

the other hand regulates the relationship of the individual to the rest of the individuals and 

its relationship to the group to which this organizer belongs is what we call today the law or 

the Constitution according to the rules and what it regulates These systems vary among each 

other Sometimes, because of the different political groups themselves in the mood, 

traditions, creeds ... etc. 

It is also the meaning of the political system has expanded today and is no longer confined 

to the power in the state in its organic sense, ie, the definition of power and forms of 

exercise such as the form of the state and the form of government and the means of 

attributing power or legal functions, but expanded the political system to include the 

objectives of the Authority And the activity of the rulers because the activity of the State 

today dominates many fields of social and economic as well as the political field, social 

organization and economic organization is no longer just a fact on the sidelines of the 

political system, but has become a component of it, and that the forces exercising power is 

no longer limited in those that Set up by the Constitution There is an important force that has 

an effective effect in adapting the system of government in the application of descriptive 

study confined in the legal analysis of abstract constitutional texts do not fuse today, but it is 

imperative to search with how to apply those texts and their relevance and the results of that 

application must therefore Always study these systems in their political societies, which 

means the science of constitutional law and to understand this science we must step in the 



 
 

study and have a general idea of the political reality will see when we progress more in our 

legal study that there are some principles and rules Basic recognized by the community All 

of these civilized political rules are the rule that a person cannot, and only once he or she 

wants to create legal obligations for another person, it is not possible for an individual to 

whom I have no contractual association to order me so that I find myself legally bound to 

obey them. In legal obligations, therefore, they result from a consensus of two wills. 

In every society, no matter the degree of its development, a ruling class, a governing class, 

and the ruling class can actually impose its will under duress, if necessary, on all members 

of that society. The ruling class in a society is the one that monopolizes power in that 

society. Pure, as in primitive societies, for example, may be supported by literary religious 

beliefs as it was in ancient times when the victory of the religious aristocracy, which is 

sometimes a military force. They are the richest and not this category This is a true ruling 

class, except when its members can ensure that their will, respect and obedience are fulfilled 

by the rest of that community with any force. Therefore, we can say that we are in a political 

reality every time we find a group of people. Individuals or individuals who have the power 

to impose orders generating legal obligations on all members of this group, even if among 

them those who do not accept such a group, is called a political group, a group whose 

members can impose their will on all members. Even those who oppose this group in the 

group are called the ruling class Or rulers are also called public authority if the organization 

according to the rules of its subject and relatively fixed It is recognized in every era and 

place that the rules matter does not emerge only within the scope of the political community, 

which gives it the status of the matter Compulsory political power does not appear as we 

have pointed out only in the political community, a picture different from the other powers 

in non-political societies must be each society of any kind and whatever the degree of 

development of the authority led by this authority may be embodied In a person or in a body 

or in the whole family we finally recall that the legal obligation is on the individual Being a 

member of the political group by obeying the orders of the ruling authority explains to us the 

basis of the political incident and how one will can bind another person with a legal 

obligation without any consideration of the latter's will, but this obedience to those orders is 

not blind obedience to all that The law regulates the limits and extent of this political 

authority and how it is exercised, as well as between the rights and freedoms of individuals. 

Therefore, the state is no longer an authoritarian state, where the law is mixed with the will 

of the ruler, his will and the constitution. Defines the legal framework for starch There are 

no doubt that it is at the forefront of other positive legal norms. These political groups and 

political systems have in the past gone through several forms and taken several names until 

they reached what we call today the state. 

It is very likely that in the future it will take on a new form and another name so that the idea 

of the state next to it becomes an old one. 

At the end of this introduction, we would like to note that each State has a basic law that 

defines the form of government, regulates the powers of governors and guarantees the 

freedoms and rights of the governed. 

The jurists of common law acquainted with the designation of this law as the constitution 

and the constitution in the state is only a set of rules on ways to identify, organize and how 

political power works. Its political activity certainly leads us to study its constitution 

extensively, but we must remember from now and never lose sight of that there is no good 

constitution or bad constitution itself, just about the circumstances in which it exists and 

apply each constitution can be good If adapted and the people who ruled by its advantages 



 
 

and p We know as well and has the constitution in any country Bmnahjh and means can not 

be itself too but it is a means to an end or a legal idea of the Constitution against which to 

install landmarks. 

Finally, it is the realization and success of the application of this legal idea, which is focused 

on the texts of the Constitution and mixed with its spirit depends not primarily on those texts 

themselves, but on the spirit on which to apply the rules contained in the Constitution and 

especially on the psychological state of the people and their willingness to accept those The 

legal idea is that these two factors determine the results. The systems themselves change 

their meaning and their content adapts to the environment in which they came to play their 

role. 

And how the same democratic system, for example, came with very different results 

depending on the country in which the mood of the traditions and history of the people 

applied social and economic conditions its willingness to accept those rules and respect for 

them any culture and political maturity These factors determine the success or failure of the 

regime in the application. 

Human behavior within society is governed by many social norms, including the rules of 

law and legal rules, which differ from each other depending on the nature of the social bonds 

that they regulate and the characteristics of the laws they belong to. With some is 

represented by a set of foundations and principles upon which all the rules of law, which 

was termed the science of the principles of law that the science of the rules of law is the 

subject of the law to discuss the rules governed by the general principles and theories 

common to the laws of nations That what distinguishes science th It is mentioned that he 

does not care about the detailed provisions that differ according to the different laws and are 

influenced by the needs and circumstances of the nations, but deals with the common ideas 

similar in all laws such as the right of ownership and family rights and the thought of the 

contract, and he does not focus his attention on a field of legal life, but oversees all In order 

to investigate the common assets and the legal ideas that prevail, it is also the link between 

the different laws and the best way to surround their characteristics and the main principles 

that underpin them. Seh and his sources as he knows his branches and types of rules and 

traces in his life and his yard not only this, but it draws the right theory also because the law, 

which regulates the behavior of individuals, it works in front of the intertwining of interests 

and opposition to the superiority of some of them over others and the development of the 

interests It is in an excellent position for others where it decides on rights that allow them to 

take over certain authorities that everyone is obliged to respect, as in the case of property 

rights and contractual obligations. 

Thus, the rights branch out from the law, but not only the statement of rights, but also shows 

the means of protection and prevention of abuse that the foundations of law is divided into 

two parts, the first examines the law familiar with the general theory and the second 

examines the rights generated by various legal relations This study aims to clarify the most 

important problems surrounding this issue and try to resolve it to pave the way for both 

legislation and the national judiciary in the application of the law within the state. 
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وإمتنان  شكر   
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 المقدمة 

االفرادومصالحهمالخاصةمنجهةوحفظكياناتحمايةحريغرضينونإلىتحقيققاناليهدف

أخرى جهة من تقدمه كفالة و .المجتمع وأن هذا وسيلته الغرضين تتمثل،المذكورينلتحقيق

فيطريقكيانالمجتمعويدفعهبالشكلالذييحفظقبينالحرياتوالمصالحالمتعارضةبالتواف

فكرةاالان،التقدموالتوفيقاليكونإالعلىأساسمنالحريةوالمساواةوتحقيقالصالحالعام

بظروفحفظالتوازنبينالمصالحالفرديةوالمصلحةالعامةتتأثركماأنهالمصلحةالعامةنسبي

 وأوضاعه منالزمنالمجتمع ،حيثعاشاإلنسانفيفترة حرا متمتعا طليقا طبيعيةالبحقوقه

وكانتهذهتضعضع،أحوالالطبيعةوالبيئةالمحيطةبهاالاليخضعلنظاميقيدمنفعاليتهكاملة

التمكنجماعاتبغيةالفردإلىالتكتلفيتهددحياتهاألمرالذياضطرمعهاإلنسانومنكيانه

الفردبغريزتهفطرييندفعإليهوهذهالحالةالتمثلأكثرمنتجمعاألخطارالتيتهددهمندرء

التجمعللفكرةوعقليةالفردفيهذهالمرحلةلمتكنتدركعلىنوعهأبقاء االفالمجالفيهذا

فكرةيعملبإرادةواعيةويؤديأالفردنتيجةلتطورثمبد.االاألحكامالعاطفيةالبحتهوالمحسوس

إيجابيا  دورا كظاهرة تتبلور بدأت التي الجماعة في خارجية عليه كذلكتدل يعيها هو وبدا

،بمعطياتالطبيعةللبيئةالجغرافيةوتأثروا،بنسبمتفاوتهعلىأرضخضعواوباستقراراالفراد

الحالة استدعتعمالاوهذه العملالمنسق،لسدحاجاتالجماعةجتماعيا والقائمعلىفبدا نسبيا

.لتحقيقمصلحةالجماعةومصلحةالفردبالتضامنخلقهذاشعورا التبصر  

البحتة التجمعاتالغريزية عن المجتمع الذييميز الواعيهو التضامن الفكري،وهذا فااللتقاء

المجتمعفيالحياةمنقوةدافعةوهذهالستمراروالبد.مجتمععلىمستوىالغايةالمشتركةيولدال

واليمكنتصورظاهرةاجتماعيةتنشافيالمجتمعفالسلطةالسياسية.القوةهيالسلطةالسياسية

وقدمجتمعاسياسيا بإرادةمتميزةمحسوسةفتجعلمنالمجتمعوهيالتيتعبرعنهوجودهابدونه

واستأثربجميعاإلنسانوفعالسادالقوياإلنسانعلىأخيهإعتداءخطرجتمعاتجابهتهذهالم

حقوقالفردحتىهضمادىهذاالتعسفاالجتماعيالى.بجميعالواجباتوخصالمسودالحقوق

فيالحياةأوحقهفياختيارطريقةبحكموجودهكانسانكحقهالطبيعيةمنهاوالتيهيلصيقةبه

لحياةمعهذاالوضعكفاحالفردلمقاومةهذهالقوةالغاشمةوتجنبابداعيشالذييرتضيهالنفسهال

البناءاالجتماعيويبينالفوضىركنتالجماعةالى قوامهمنجهةومنناظميرتبركائزهذا

 ينظم ثانية جهة ببقية الفرد عالقة وعالقته إليهااالفراد ينتمي التي بالجماعة الناظم ماهذا هو

وتتباينهذهالنواظممايتضمنقواعدوماينظمهمنميداننسميهاليومبالقانونأوالدستوربحسب

 بينها فيما بعضاألحيان في كليا يكون قد فيتباينا نفسها السياسية الختالفالجماعات وذلك

.منطبيعةواحدةنظمالسياسيةفليستهيإذناللذلكتباينتتبعاالخ...المزاجوالتقاليدوالعقائد  

 السياسي النظام مدلول أنه كما قد السلطة على يقتصر يعد ولم اليوم بمعناهاتوسع الدولة في

وشكلالحكومةووسائلإسنادوأشكالممارستهاكشكلالدولةأيمايتعلقبتحديدالسلطةالعضوي

اهدافالسلطةونشاطالحكامنطاقالنظامالسياسيليشملاتسعالسلطةاووظائفهاالقانونيةوإنما

 كثيره ميادين على يهيمن اليوم الدولة نشاط ألن الميدانذلك على عالوة واقتصادية اجتماعية

السياسيوإنما حقيقةعلىهامشالنظام االجتماعيواالقتصاديمجرد التنظيم يعد السياسيفلم

 لمتعدمحدودةفيتلكالتيأقامهاثمأنالقوىالتيتمارسالسلطةمنعناصرهأصبحعنصرا

 هامة الدستورفهناكقوة فيالتطبيقفالدراسة الحكم الفعالفيتكييفنظام أثرها الوصفيهلها

معهافيالتحليلالقانونيللنصوصالدستوريةالمجردةالتجدياليومفتيالبليتحتمالمحصورة



 
 

ولذلكوجبدائمادراسةتلكونتائجذلكالتطبيقومالءمتهافيةتطبيقتلكالنصوصالبحثفيكي

 النواظم السياسية فيمجتمعاتها مطبقة القانونالدستوريولتفهم علم يعنيبه ما العلموهو هذا

نلنافكرةعامةعنالواقعةالسياسيةسنرىفيالدراسةونكونيجبعليناأننتدرج تقدمعندما

 دراستنا في قبلأكثر من بها معترف األساسية والقواعد المبادئ بعض هناك أن القانونية

كلهامنهذهالقواعدقاعدةعدمإمكانالشخصوبمجردإرادتهفقطالمجتمعاتالسياسيةالمتمدنة

بطنيفمنغيرالممكنأنيصدرفردمنالناسالترخلقالتزاماتقانونيةعلىذمةشخصآخر

بياوامرالتعاقديةبهأيةرابطة باطاعتها قانونا فاألصلفيااللتزاماتحيثاجدنفسيملتزما

أنهاتترتبعلىتوافقإرادتينإذنالقانونية  

محكومةوالفئةالحاكمةهيالتيتستطيعوفئةحاكمةفئةفيكلمجتمعمهماكاندرجةتطوره

 المجتمعوالطبقةالحاكمةفياهباالكربالفعلفرضإرادتها اقتضىاألمرعلىكلأفرادهذا إذا

 جسمانيه تكون قد القوة هذه المجتمع ذلك في القوة تحتكر التي هي ما مجتمع فيمحضة كما

العقائدالدينيةكماكانتفيالعصورالغابرةعندالمجتمعاتالبدائيةمثالوقدتكونأدبيةتسندها

انتصاراألرستق قوة الدينيةوهيأحيانا راطية عندها فالحاكم المغامرينمنضباطعسكرية احد

وليستهذههماالغنىاقتصاديةفاالقوىحينذاكالجيشوقدتكونكماهوالحالفيالغالبقوة

اتحقيقارادتهمواحترامهأنيضمنوااالعندمايستطيعأفرادهافعالحقيقةالفئةاوتلكفئةحاكمة

ةواقعأننابصددكيمكنناالقولوعلىذلمنقبلبقيةأفرادذلكالمجتمعبايةقوةكانتوطاعتها

فرضاألوامرمنهميتمتعونبسلطةفيكلمرةنجدفيجماعةمنالناسفرداأوأفراداةسياسي

مثلنهممناليقبلبهاكافةحتىلوكانبيالمولدهلاللتزاماتالقانونيةعلىإعضاءهذهالجماعة

وهيتلكالجماعةالتييستطيعبعضأفرادهاأنيفرضواتلكالجماعةتسمىبالجماعةالسياسية

أوعلىاألعضاءكافةحتىالمعارضينمنهمهذهالفئةفيالجماعةتسمىبالطبقةالحاكمةارادتهم

 العامةالحكام بالسلطة أيضا قوتسمى حسب منظمة كانت إذا موضوعه واعد نسبيا ومنوثابته

ومكان فيكلعهد به المسلم األمره القواعد أن إلىالوجود تبرز نطاقالمجتمعال االضمن

الذييسبغالسياسي االمره صفتها عليها السياسية فالسلطة إالفياإللزاميه أشرنا التظهركما

غيرالسياسيةأذالقائمةفيالمجتمعاتلطاتسائرالسوهيصورةتختلفعنالمجتمعالسياسي

 مجتمع لكل البد واية نوعه كان أيا تطوره تكونكانتدرجة قد السلطة هذه تقوده سلطة من

إنااللتزامالقانونيعلىالفردفيشخصاوفيهيئةأوفيالمجتمعباسرةونذكرأخيرامتجسدة

اوامرالسلطةالحاكمةيفسرلناسندالواقعةالسياسيةاعةباطباعتبارهعضوفيالجماعةالسياسية

وكيفأن واحدة إرادة شخصفيإمكانها قانونيالزام بالتزام هذاآخر دونأياعتبارإلرادة

لتلكاالوامر الطاعة ليستإطاعةعمياءاألخيرولكنهذه يصدرمنهم منأعمالاولجميعما

بينحقوقاألفراداكمحدودهذهالسلطةالسياسيةومداهاوكيفيةممارستهافقدنظمالقانونأوامر

التييختلطلمتعدهذهالدولةاالستبداديةفالدولةالمعاصرةوموازينذلكحدودا لوضعوحرياتهم

باراد القانون وةفيها ومشيئته الالحاكم القانوني اإلطار يحدد حين دستور الدولة ويضعلنشاط

 العامة السلطات وسير للحكم أساسية يحتلضوابط انه شك ال سلطان تجاه المواطنين وحقوق

 القانونية للقواعد بالنسبة الصدارة مرت وقد هذا األخرى السياسيةالوضعية الجماعات تلك

حتىوصلتإلىمانسميهاليومالسياسيةفيالماضيبعدةاشكالواتخذتعدةأسماءونواظمها

.دولةبال  

 فيالمستقبلشكالجديدا تأخذ أن جدا المحتمل ومن هذا اخر الدولةواسما فكرة بحيثتصبح

.بجانبهفكرةقديمةبالية  



 
 

 ونود نالحظ ان المقدمة هذه ختام في اساسيا قانونا دولة لكل وينظمإن فيها الحكم شكل يبين

وحقوقهمحرياتالمحكومينويضمنسلطاتالحاكمين  

إال الدولة في وليسالدستور بالدستور القانون هذا تسمية على العام القانون تعارففقهاء وقد

 مجموعة بطرق الخاصة تالقواعد السياسية السلطة عمل وكيفية وتنظيم إذنفكلوصفتعيين

 للتنظيمات ما دولة في االساسية االجتماعية لحياتها تحليل المتوكل لقواها دراسة شعبةوكل

يقودنابصورةأكيدةإلىدراسةدستورهادراسةواسعةولكنيجبأنومظاهرنشاطهاالسياسي

جردايمبحدذاتهرديءأودستوردستورجيدأبداانليسهناكبالنانتذكرمناآلنواليغرب

الذيلشعبوايمكنأنيكونجيداإذاماتكيفعنالظروفالتييوجدويطبقفيهافكلدستور

اليمكنووسائلهوعليناأننعرفكذلكأنالدستورفيأيدولةبمناهجهيحكمهبمزاياهوعيوبه

عملالدستورعلىضوئهاأنيكونبحدذاتهغايةوإنماهووسيلةلتحقيقغايةاوفكرةقانونية

.لتثبيتمعالمها  

 ونجاح تحقيق انه وأخيرا القاهذا الفكرة هذه تطبيق انصبت التي نصوصالدستورنونية في

النصوصنفسهاوإنماعلىالروحالتيتطبقتلكاليعتمدبالدرجةاألولىعلىبروحهوإمتزجت

الدستور القواعدالتيتضمنها النفسيةواستعدادهوبصورهخاصةعلىحالةالشعبعلىضوئها

 القانونية تلكالفكرة لقبول العامالن الفهذان النتائجلذانهما يحددان نفسها معناهافالنظم يتغير

.تلعبدورهافيهلويتكيفمحتواهابحسبالمحيطالذيجاءت  

فمزاجنفسالنظامالديمقراطيمثالجاءبنتائجمختلفةجداحسبالبلدالذيطبقفيهوكيفأن

واحترامهلهابولتلكالقواعدظروفهاالجتماعيةواالقتصاديةاستعدادهلقتقاليدهوتاريخهالشعب

.السياسيهذهالعواملهيالتيتحددنجاحأوفشلنظامالحكمفيالتطبيقأيثقافتهونضجه  

منهاقواعدالقانونوالقواعدالقانونيةوتحكمسلوكاإلنسانداخلالمجتمعقواعداجتماعيةكثيرة

طاالجتماعيةالتيتنظمهاوخصائصالشرائعابوتختلفبعضهاعنالبعضاآلخرتبعالطبيعةالر

الصلةفيمابينهااذأنهناكرابطةتحكمانقطاعاالأنهذااالختالفاليعنيالتيتنتميإليها

معالبعض بعضها القانونكافةتتمثلبجملةمناألسسصلتها قواعد والمبادئالتيتقومعليها

يتخذمنالقانونموضوعاعلمأصولالقانونأنالقانونبعلمأصولىتسميتهوهيمااصطلحعل

يحكمهمنمبادئله يتميزبهالعلمأنشرائعاألممونظرياتمشتركةبينعامهفيبحثفيما ما

يكترث ال انه تتاثربحاجاتاالممبالمذكور التيتختلفباختالفالقوانينو التفصيلية األحكام

والحقوقفيالقوانينجميعاكحقالملكيةالمتماثلةبحثاالفكارالمشتركةبليتناولبالوظروفها

العائليةوفكرالعقدكماوأنهاليركزاهتمامهعلىحقلمنحقولالحياةالقانونيةبليشرفعليها

 ليتحرىاألصول كلها التيتسودها القانونية األفكار و بينالمشتركة الوصل حلقة يعد أنه كما

الق لالحاطة وسيلة وخير المختلفة وانين علمبخصائصها أن إليها تستند التي والمبادئالرئيسية

وطبيعتهواساسهويبينخصائصهفيحددمعناهيتخذمنالقانونبرمتهموضوعلهأصولالقانون

 يلمومصادره ويتتبفروعهكما وفنائهوأنواعقواعده حسبعهفيحياته هيرسمببلانليسهذا

فإنهيعملأمامتشابكالمصالحوتعارضهاألنالقانونوهوينظمسلوكاألفرادللحقنظريةأيضا

علىالبعض فيمركزممتازعلىتغليبالبعضمنها االخرووضعاصحابالمصالحالمغلبة

تخولهماالسئثاربسلطاتبالنسبةلغيرهم كمااحترامهامعينةيلتزمالكافةبحيثيقررلهمحقوقا

.هوالحالفيحقالملكيةوااللتزاماتالتعاقدية  



 
 

بليبينأيضاوسائلحمايتهاودرءاالانهاليكتفيببيانالحقوقوهكذاتتفرعالحقوقعنالقانون

يتوزععلىقسميناألوليبحثفيالقانوناأللمامبنظريتهإنعلمأصولالقانوناالعتداءعليها

العامو عنشتىالعالقاتالقانونيةالثانييبحثفيالحقوقالمتولدة وتهدفهذهوطرقحمايتها

 تكتنف التي المختلفة المشكالت أهم إستجالء حسمهاالدراسة ومحاولة الموضوع لتمهيدهذا

.أمامكلمنالتشريعوالقضاءالوطنيفيتطبيقالقانونداخلالدولةالطريق  

 

 

 

 

 

-:مالحظاتحولكيفيةتناولموضوعاطروحتناوفيمايلي  

  أوال موضوع الدراسة

 وأقسىالشكفيانجريمة مناشد تطبيقالقانونداخلالدولة العدم حياةلالتيتطوجرائم

 وحقوق اإلنسان حياة في وطموحه الدولة حماية ضمن الموضوعآمنة هذا اخترنا فإننا ولهذا

التشريعيهوالتنفيذيةوالقضائيهدورالسلطاتالثالثةمنخاللعرضلمعالجته  

  ثانيا مشكلة الدراسة

تهافيالوقتالحاليهيتهديدحياةاإلنسانوحقهفيالعيشبأمانأنالمشكلةالتييمكنمالحظ

فيحياةاإلنسانوحقهفهييجبأنتكونشموليهويتمواستقرارضمندولتهوطالماأنالمشكلة

.افرالجهودالوطنيةظهامنخاللتمعالجت  

 

  ثالثا حدود الدراسة

داخلالدولةيحتمعليناالبحثالشامللوضعأسسمفيدةالطبيعةالواسعةلمفهومتطبيقالقانونأن

 ونافعة للقانون الدولة لخضوع القانونوضوابط ظل يعيشفي الذي المواطن لحماية وتطبيقه

منكافةالنواحيالسياسيةواالجتماعيةتطبيقالقانونومعرفةدوافعهوكيفيةمعالجةأسبابعدم

دستوريمنهيوضعنظاموطنيرقابيوالثقافيةوالفكرةالتييطمحالباحثإليهاواالقتصادية

المهمةهي تطبيقالقانونداخلالدولةومتوافقمعالقانونالدوليوأفضلمنيتولىهذه شأنه

التنف السلطات التنفيذية األجهزة تمتلك كونها الدولة في اقليميذية على فرضالقانون وبإمكانها

.الدولةكافةوبسطالنفوذعليه  

 

 



 
 

  رابعا فرضيات البحث

-:منفرضياتالبحثالمهمةهيمايلينرىأن  

رفضكافةأشكالعدمتطبيقالقانونضمنالدولة١  

التشريعيةوالتنفيذيةوالقضائيهلتنفيذوتطبيقالقانونتالثالثةسلطاللافرالجهودظالدعوةالىت٢

.ضمناقليمالدولة  

.فرضالقانونوروحالمواطنةبينأجهزةالدولةوالمواطنلحمايةالدولةبثالسعيإلى٣  

.االقرارباهميةالتقيدبمباديءالقانونوسيادتهواحترامحقوقاالنسانضمناقليمالدولة٤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصلاألول
 مفهومالدولة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبحثاالول

 تعريفالدولة

مناألرض محددة الناستعيشعلىبقعة من جماعة بأنها سياسيتعرفالدولة فيظلنظام

و االجتماعي السالم يحتمها وسياسية اجتماعية ضرورة الدولة أنوجود يعني وهذا للمواطنين

نبغيإنجازهاإالأنهذهاالهدافوالواجباتاليمكنأنتكونساكنةاذيللدولةاهدافوواجبات

المجتمع منمواكبةحركة لها البد وتطوره ادىالىاالبتعاد ما الحارسةوهذا الدولة عنفكرة

فيفيكثيرمنالنظمالسياسيةبلوأحياناهيمنةتلكالفكرةواإلقترابمنفكرةالدولةالمتدخلة

يعنيبالضرورةانالقولبتطورمفهومالدولةايلنظمكالنظمالتيتعتنقالفكرالماركسيبعضا

النظامالسياسيركنمنأركانالدولةفاليتصورقيامهاأيتطورمفهومالنظامالسياسيفيهاالنه

فياالفرادفالنظامالسياسيهوواجهةالدولةامامواليتوقعاستمرارهاعندانعدامهدونوجوده

 الدولة جهاز التيتديره االلة الدولاألخرىفيالخارجوهو تحقيقالخططالداخلوأمام بغية

خدمةللصالحالعاموالبرامج السلطةفيمختلفمجاالتالحياة تعد والحكومةحكرا أولذلكلم

رعاياالحاكمالمواطنونولميعدعلىفردأومجموعةافراديسيرونالناسوفقالمشيئتهموهواهم

النهفوقالقانوناوالنههوالدولةكماعنالمسائلةولميعدالحاكمعصيا بلاصبحورعاياالدولة

عشر)قال (لويسالرابع الحاكم تختلطبشخصية الدولة كانتشخصية بينحينما الفصل وبعد

كامالموظفونيعملونلدىالدولةشانهماصبحالحوتمتعالدولةبالشخصيهالقانونيةالشخصيتين

.فيذلكشأناألفراداآلخرينوفيالغالبيتماختيارهممنقبلالشعب  

لهاوجودمنقبلونتيجةلهذاالتطورظهرتمؤسساتفاعلةومؤثرةفيالنظامالسياسيلميك

يتمفيالديمقراطيةومنظماتالمجتمعالمدنيوصارتداولالسلطةفيالنظمكاألحزابالسياسية

.الغالببينأحزابوليسبينافراد  

 واتساعا شموال اكثر السياسي النظام مفهوم أصبح السياسيةوهكذا النظام فلسفة يشمل بحيث

فيالمجاالتالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةولميتمكلذلكصدفةبلكاننتيجةوايدلوجيته

.لشعوبمنلدناالشاقينضلجهادون  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المبحث الثاني

 فكرةالدستور

 0 – معنى الدستور 

 أ – المعنى اللغوي للدستور :

اصل الى بعضالكتاب ارجعها فقد ولهذا دستور كلمه القديمه العربيه اللغه قواميس تذكر لم

ربيهاالساسفارسيدخلتاللغهالعربيهعنطريقاللغهالتركيهوتعنيكلمهالدستورفياللغهالع

)اوالقاعدهكماتفيدايضامعنىاالذنوالترخيصويقابلكلمهدستورفياللغهالعربيهاصطالح

امافياللغهالفرنسيه5291الذياستعملهالدستورالعراقياالولالصادرعام(القانوناالساسي

)فتعنيكلمهدستور constitution .التأسيساوالتكوين(  

وريعنياذنمنالناحيهاللغويهمجموعهالقواعدالتيتحدداالسسالعامهلطريقهتكوينفالدست

منظمه بشريه فيكلجماعه دستور االساسيمكنتصوروجود وعلىهذا وتنظيمها الجماعه

مناكبر والقبيلهوالنقابهوالحزبالسياسيوكذلكيوجددستورفيالدولهباعتبارها كاالسره

.البشريهواكثرهاتنظيما الجماعات  

 ب – المعنى اإلصطالحي للدستور :

 فهو االصطالحيه دستورمنالناحيه معنىكلمه اما  الق: بتبيانمصدرمجموعه المتعلقه واعد

بةالسلط وكذلكتلكالمتعلقه القابضينعليها بين العالقه و وانتقالها ممارستها تنظيم الحقوقو

.سواءوجدتهذهالقواعدفيصلبالوثيقهالدستوريهامخارجهاةلوالحرياتالعامهفيالدو  

 

 ج – تعريف الدستور :

لتنظيمالسلطهفيالدولهفيةدخاصهتصدرهاغالباهيئهتاسيسيمعنىالدستورهومجموعهقواع

التعريفالىالخلطبينالقانونالدستوري واليجبانيؤديهذا سبيلتحقيقهدفمعينهذا

ايدراسهالمبادئالعامهالتيوعلميا ةاالولدراسهالنظامالسياسينظرينالدستورفيقصدبوبي

تحددالنظامالسياسيودراسهالنتائجالتيادىاليهاالتطبيقومدىاختالفهاايالنتائجعنمفهوم

فهو وجد اسبابذلكالخالفاذا الدستورو التيعملعلىضوئها القانونيه والفكره يتضمن

.الحالههذهمعنىسياسيا   

الدستوري القانون شان من فيةدراسةشمولثم السياسيه التنظيمات من المستخلصه القواعد

.مختلفالدولبظروفهاوزمانهاومكانها  

اماالدستورفمعناهينصرفعادهالىالتنظيمالسياسيفيالدولهفيبينجوهرالحكموفكرتهوسير

ورغمانالقانون(االنجليزي،السوري،العراقي)وميهفيدولهبالذاتفيقالالدستوراالداةالحك

السياسيه االتجاهات بتحديد ويهتمان المبادئ بعض تنظيم في الدستور و يتفق الدستوري

القانونو يتميز هذا رغم نقول السياسي الدوله نظام عليها يقوم التي االقتصاديه و االجتماعيه



 
 

لىالدستوربحيادهالكاملبالنسبهلصراعالمذاهبوالنظمالسياسيهالمختلفهومعنىالدستوريع

ذلكانهاليجمدعندمذهبواليؤخذبفلسفهواليقفعندنظامفهوعلمبمافيهذهالكلمهمن

.معانوأركانبينماالدستورهووصفأساسيلنظامحكممعينفيالزمانوالمكان  

ائدهترجىمنالكالمعلىمبداسموالدستورانلميكنهناكجزاءيفرضعلىوفيالواقعالف

.منيمسهذاالمبداويخالفالقواعدالدستوريه  

 

 د – مبدأ سمو الدستور : 

في المطبقه القانونيه القواعد من علىغيرها الدستوريه القواعد الدستورعلو سمو بمبدا يقصد

يعنيانايقانون وهذا للدستوروالفرقفيكونالدوله يجبااليكونمخالفا  الدوله تصدر

.الدستورمكتوبااوعرفيا  

يكونمحكوما بالقواعدالدستوريةواننالنظامالقانونيللدولهباكملهويرادبسموالدستورايضا ا

الدستورو اياها بالحدودايةسلطهمنسلطاتالدولهاليمكنانتمارساالالسلطهالتيخولها

التيرسمهاويعتبرمبداالسمومنالمبادئالمسلمبهافيفقهالقانونالدستوريحتىفيحالهعدم

.النصعليهفيصلبالوثيقهالدستوريه  

في االجتماعي العقد كتاباتمفكرينظريه في اساسها الواقع في  الدستور، السمو فكره تجد

وبياالانهالمتتبلوركمبدافيعالمالواقعوالقانوناالالقرنينالسابععشروالثامنعشراالور

.بعدانتصارالثورتيناالمريكيهوالفرنسيه  

 فيالدستوراالمريكيلعام الولمره اعلنالمبدأ 5171وقد منهعلىان6حيثنصتالماده

المعاهد وجميع بموجبه التيتصدر وقوانينالوالياتالمتحده الدستور اويكونهذا اتالمبرمة

التيستبرمبموجبسلطهالوالياتالمتحدهالقانوناالعلىالبالدويلزمبذلكالقضاهفيكلواليه

.بغضالنظرعمايناقضهذافيدستوراوقوانينايةواليه  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المبحث الثالث

 مفهوم الدولة القانونية وأساس خضوعها للقانون

 المطلب األول

ةمفهومالدولةالقانوني  

يرادبالدولةالقانونيةخضوعجميعسلطاتالدولةألحكامالقانونالقائم،حيثالتوجدسلطةفوق

القانونوهذامايميزالدولةالقانونيةوسلطاتهاعنالحكوماتاالخرى،كالحكومةاالستبداديةاو

انتتخ ولها أيقيد منسلطانها اليحد فيتلكالنظم ألنالسلطة االجراءاتتجاهالبوليسية، ذ

.االفرادمايتفقورغباتهااونزواتهاحيثيرىمنيباشرونالسلطةفيهاانهمفوقالقانون  

امافيالدولةالقانونيةفالتستطيعالسلطةالتنفيذيةاوالهيئاتاالداريةفيهاانتتعاملمعاالفراد

لكافة،والتيمنخاللهاتمتحديدحقوقاالبمقتضىالقواعدالقانونيةالتيشرعتسلفاوعلمبهاا

االفرادوبيانالوسائلالقانونيةالتىتعتمدهااالدارةلتحقيقاهدافهافيمجملالمرافقاالدارية،

بالسعيلخدمةالصالحالعاملالفرادوذلكبإعتمادها عنذلكاناالدارةمقيدةفىنشاطها فضال 

للتلكالغايةومنثمالتستطيعاالدارةفيالدولةالقانونيةللوصو(القانونية)الوسائلالمشروعة

.انتخرجعننطاقدائرةالقانونالقائموتلزماالفرادبذريعةتحقيقالصالحالعام  

وهذايعنياناالدارةفىدولةالقانونملزمةانيكونكلتصرفمنتصرفاتهاسندهالقانون،

الخرينفياحترامالقواعدالقانونيةوعدممخالفتهاالنعدمومنثموجبعليهاانتكونالقدوةل

.التزامهابماتقدمسيعرضهاللمسألةالقانونيةفضالعناهتزازصورتهالدىالرأيالعام  

الهيئات تكوناكثر والتيقد معاالفراد فيتعامله التيتمثلالدولة الواجهة كانتاالدارة واذا

القو بمخالفة لإلتهام المباشرعرضة وذلكلتماسها وانتهاكحقوقوحرياتاالفراد القانونية اعد

في وانما القانون بأحكام التقيد التىيطلبمنها الوحيدة الهيئة يعنىانها ذلكال ان اال باالفراد

القانونبما أحكام يجبالزامكلالسلطاتالعامةفيالدولةبأحترام اسلفنا القانونيةوكما الدولة

لسلطةالتشريعية،ونعتقدانقيامالدولةالقانونيةفىالنظمغيرالديمقراطيةليسمناليسرفيهاا

اذانالتربةالخصبةالتيتنموفيهابذرةالدولة.تحقيقهوانادعىحكامهاتقيدهمبأحكامالقانون

ليافيميزانالسلطان،القانونيةالتوجداالفيالنظمالديمقراطيةالتييكونفيهاللشعبالكلمةالع

أمااألشخاصالذينيباشرونمظاهرالسيادة،فماهماالوكالءينوبونعنالشعببإدارةشؤون

.الدولةولفترةمحددةوهممسؤولونعنكلأعمالهموفقا ألحكامالدستور  

 

 

 

 

 



 
 

 

 المطلب الثاني

 أساسخضوعالدولةللقانون

وتميزها بالسيادة الدولة تمتع وجودان ينفي ال المجتمع في الموجودة والمنظمات االفراد عن

االشخاص شان ذلك في شانها التقليدي الفقه في السائد للراي وفقا للدولة القانونية الشخصية

يعملون االشخاصالذين و الدولة الخلطبين عدم االخرىويترتبعلىذلكضرورة المعنوية

 )باسمها الحكام يباشرون( هؤالء همالن يكونوا ان واليمكن الدولة عن نيابة السلطة مظاهر

 الدولة االرغام. لقوة الدولة حيازة خصائصاهمها بعدة تتميز الحكام يباشرها التي والسلطة

 يمكنهامنضمانتنفيذاوامرها الماديفيالمجتمعمما حيثانالدولةهيالتيتملكوحدها.

االمنواليم القواتالمسلحةواجهزة منافسةلها كنانتسمحبوجودقوة وكذلكمنخصائص.

ويرادبذلكانهاسلطةسياسيةعلياتنبعمنذاتالدولةوقادرةعلى.سلطةالدولةاتسامهابالسيادة

الخارج او فيالداخل سواء لغيرها والتخضع وتفرضاوامرها نفسها انتنظم عند. والسلطة

معتعتمدالقواعدالقانونيةكوسيلةلتنظيمعالقاتاالفرادبعضهمقيامهابمختلفنشاطاتهافيالمجت

 بالبعضاالخر . باألفراد الدولة عالقة لتنظيم وكذلك السلطات. بين العالقة تنظيم الى اضافة

واذاكانالقانونمنصنعالسلطاتالتيتنوبعنالجماعةفيمباشرةمظاهر.الدولةالمتعددة

لذييثارهلتخضعالسلطةللقانونعندمباشرتهامظاهرالسيادة؟ايوجوبفالسؤالا.السيادة

.التزاممنيباشرونالسلطةاحكامالقواعدالقانونيةالقائمةوالعملفينطاقها  

فياطارالقواعد السلطة انتكونممارسة اجماعفيالوقتالحاضرالىضرورة وهناكشبه

 النافذة القانونية مخ. اية لمبداوان انتهاكا وتشكل القانونية للقواعد خرقا  تعد االتجاه لهذا الفة

وألجدالفيصحةذلكالراياالانالبعضيتسألعناساسصحته،ايالبحث.المشروعية

عنالحجةاوالسندالذييلزمالسلطةالتقيدبالقواعدالقانونيةونعتايعملمنقبلهامخالفلذلك

.شروعيةبالبطالنوعدمالم  

لقدبذلالمفكرونجهودمضنيةفيالبحثعنهذاالسنداواالساسوتعددتالنظرياتالتيكتبت

نظرية ، الطبيعي القانون نظرية ، المسألة هذه عالجت التي النظريات تلك اهم ومن ذلك في

:منهابإيجازلالتحديدالذاتيونظريةالتضامناإلجتماعي،وسنشيرلك  

 

 

 0 -  نظرية القانون الطبيعي : 

تقومهذهالنظريةعلىاساسوجودمبادئساميةمنبثقةعنالعقلالبشريالقويموبمقتضاهانحكم

 المعقول مع التفاقه اوعادلطبقا الحقائق.انالتصرفظالم مع المبادئمتفقة كانتهذه ولما

علىالمشرعانيهتديبمبادئو.الطبيعيةفهيتسبقوجودالدولةوتعلوعلىالقوانينالوضعية

.القانونالطبيعيعندسنهالتشريعات  



 
 

وتأسيسا علىماتقدمفأنسلطةالدولةمقيدةوليستمطلقةوالقيديتركزفيقواعدالقانونالطبيعي

.التييجبعلىالسلطةمراعاتهافيتصرفاتها  

رةغامضةومنالصعبتحديدنطاقهاولمتسلمهذهالنظريةمنالنقدألنفكرةالقانونالطبيعيفك

.وبالتاليفهيغيرصالحةلبيانأساستقييدالسلطة  

 

 8- نظرية التحديد الذاتي : 

يرىانصارهذهالنظريةانالدولةهيالتيتنشئالقواعدالقانونيةولكنعليهاانتلتزموتتصرف

 النالقانونملزم ، لالفرادفيحدودها علىسواء بارادتهاوالدولة سلطانها وهيبذلكتحدد ،

وهذاالتحديدالذيتقومبهالدولةتحتمهمصلحتهااذبدونهتسودالفوضىويحلاالستبداد.الذاتية

.محلحكمالقانونوتفقدالدولةصفتهاالشرعية  

النظريةانتقاداتعديدةكانأشدهامنالفقيد إذيرىانالخضوع(.ديجي)ولقدوجهتلهذه

الشخصنفسهاليعتبرخضوعا  ألرادة بيدالشخصالمرادتقييدهال. وأنالقيدالذييتركأمره

.يمكنانيعتبرقيدا حقيقيا   

 

 3- نظرية التضامن االجتماعي : 

 الفقيه النظرية هذه ديجي)وضع اليستطيع( ثم ومن اجتماعيبطبعه االنسان ان على وتقوم

 النه فيجماعة الذاتيالعيشاال بكيانه يلغيشعوره ذلكال ولكن الجماعة الى بحاجته يشعر

المستقلفللفردميولومطالبخاصةاليمكنتحقيقهااالعنطريقالحياةالمشتركةمعاالخرين

فهناكروابطتضمافرادالجماعةوتجمعبينهمايهناكتضامناجتماعيقائمبيناالفرادوأساس

لحياةظالىوجودحاجاتمشتركةبيناالفراداليمكنتحقيقهااالفيوجودهذاالتضامنيعود

.مشتركةتقومعلىاساسالتعاونبينافرادالمجتمع  

وبصرفالنظرعنالهدفمنهذاالتعاونسواءاتجهلتحقيقمصلحةمشتركةاواتجهكلفرد

المنافع تبادل يعني وهذا خدمة تقديم أو معينة سلعة ،للتخصصبانتاج االفراد والخدماتبين

البعض اساسحاجة على وذلك بينهم االجتماعي التضامن يوجد الحقيقة لهذه االفراد وأدراك

وكذلكتوجدالقواعد.وتأسيساعلىهذاالتضامنومناجلهتقومالدولةكحقيقةاجتماعية.لألخر

نصفةاجتماعيةوصفةفردية،تقومعلىصفتي(ديجي)القانونيةوالقاعدةالقانونيةوفقالراي

فهياجتماعيةالنهاوجدتلتنظيمروابطاالنسانفيالمجتمعوهيفرديةالنضميرالفرديشتمل

.عليهاويحتويهاوالنهاالتطبقاالعلىاالفراد  

والقاعدةالقانونيةملزمةلالفرادوالدولةعلىالسواءوأساسذلكيعودالىاتفاقهامعمستلزمات

تضامناالجتماعيوالعدالة،وليسبسبباصدارهابواسطةسلطةعامة،ألنالقاعدةالقانونيةال

.تنشأبمجردانيستقرفيضميرالجماعةضرورةوجودهادونتدخلمنالدولة  

انعنصرالجزاءفيالقاعدةالقانونيةاليستمدمنسلطةالدولةالممثلةألرادة(ديجي)ويرى

وأ ، وواجبةالشعب ضرورية القاعدة بأن وشعورها الجماعة احساس الى الجزاء يرجع نما

.لتحقيقمبدأالتضامناالجتماعياالحترام  

الىهجومعنيفمنقبلالفقهاءوأخذعليهااسرافهافيالخيالفأذا(ديجي)لقدتعرضتنظرية

انالنغفلوجودحقيقةاخرىكانالنظاماالجتماعييقومعلىاساسالتضامناالجتماعيفيجب

لتييكونلهاتأثيركبيرفيالمجتمعيوازياقائمةفيالمجتمعهيالتنافسوالصراعبيناالفرادو



 
 

الىذلكانانكار اضافة ، تأثيرالتضامناالجتماعياوحتىيفوقه ديجي) في( لدورالدولة

ةالجزاءيتنافىمعالواقع،اذكيفتكسبوضعالقوانينالوضعيةوالزاماالفرادالتقيدبهابواسط

(.ديجي)القاعدةصفةالقانونبمجردايماناالفرادبمضمونهاورسوخهافيضمائرهمكمايرى  

ال)اذ.انالقاعدةاليمكنانيكونلهاالصفةالقانونيةالملزمةاذالمتحاطبجزاءمنظملحمايتها

(.هوريو)كمايقول(تحميهحكمللقانونفيايمكانبغيرسلطة  

القانونيةالقائمة هذههياهمالنظرياتالتيحاولتمعالجةتقييدسلطةالدولةفينطاقالقواعد

والحظناعدموجوداتفاقبينالفقهعلىتأييدهذهالنظريهاوتلكويبدوالناانهذهالمسألةفي.

الكبيرةلال فراد،النعدمتقيدالسلطةبالقانونقديؤديالىغايةالصعوبةوالتعقيدمعاهميتها

 وحرياتهم االفراد حقوق هدر لدى. المهم وأنما تلك او النظرية هذه اعتناق ليسالمهم ولذلك

االفرادانتباشرالسلطةفياطارالقواعدالقانونيةوانيخضعالجميعالحكاموالمحكومينالحكام

.لدولةالقانونيةوهذااليتماالفيا.القانون  

 

 المبحث الرابع

 ضماناتالدولةالقانونيه

الوسائل توافر من بد ال وانما القانونيه الدوله لقيام يكفيوحده الديمقراطيال النظام انوجود

:والضماناتالتيترسختطبيقهذاالمفهوموتحافظعلىديمومهومناهمهذهالضماناتمايلي  

أوال وجود دستور:وهوالتشريعالذييضعاالساسالذييقومعليهنظامالدولهويحددطريقه

الحكومة و الدوله شكل ببيان يتكفل الدستور ان المعروف و فيها السلطة الحكام ممارسه

واختصاصالسلطاتفيهاوتنظيمالعالقهبينالسلطاتوكذلكبيانمالالفرادمنحقوقوحريات

عدالدستورالقانوناالعلىفيالدولةومنثميجبعلىكلالسلطاتوماعليهممنواجباتوي

.التقيدباحكامهوفقالمبداسموالدستورسواءمنالناحيهالموضوعيهاوالشكلية  

ومنماتقدميتضحانوجودالدستوريعتبرضمانةاساسيهلقيامالدولهالقانونيهمنخاللخضوع

يهالنالدستورهوالذيينشئالسلطاتالعامهفيالدولهومنخاللهكافهالسلطاتللقواعدالقانون

انفعلتذلكهدمت النها انتخالفالقانونالذياقامها وبالتالياليجوزلها تكتسبشرعيتها

.اساسشرعيتها  

وانكانالبعضيرىانوجودالدستوراليرتبطبقيامالحكمالديمقراطيالنلكلنظامسياسي

الخاصفيال بصرفالنظرعنشكلذلكالنظاموهذاصحيحولكنبهوقتالحاضردستوره

لهذهالصفههوىالقانونيهالنالدستورالذييرقمنضماناتالدولهةليسكلدستوريعتبرضمان

فيهحقوقوحرياتاالفرادوكذلكدرهالشعبوليسالحاكموالذيتحدالدستورالذييكونمصد

.اوسائلحمايته  

حيث بينهيئاتمتعدده وظائفالدوله الفصلتوزيع مبدا به يراد ثانيا الفصل بين السلطات:

تستقلكلمنهابمباشرهالوظيفهالتيخصصتلهاوالتخرجعنالنطاقالذيحددلهاوتعتدي

عالتعسفواالستبداداذانعلىاختصاصالسلطاتاالخرىوكانالهدفمناعمالهذاالمبدام

.ماتركزتجميعالسلطاتفييدهيئهواحدهاوفردواحد  



 
 

وتاسيساعلىماتقدموجبانتباشروظائفالدولهمنقبلسلطاتثالثتختصواحدهبتشريع

القوانينواخرىبتنفيذهاوثالثهبتطبيقهاعلىالمنازعاتالتيتثوربيناالفراداوبينالدولهو

حاولتاحدىا ما واذا الدستوريجبعلىالسلطاتاالخرىوقفذلكاالفراد لسلطاتمخالفه

االنحرافالنهيشكلاعتداءعلىالنظامالقانونيللدولهوالذيتستمدكلالسلطاتشرعيتهامنه،

علىاساس هوالفصلالنسبيوالمرنالذييقوم الفصلالذينقصده الىانمبدا معاالشارة

وليسالفصلالمطلقاوشبهالمطلقالنهغيرواقعيويتناقضالتعاونوالتوازنبينالسلطات

معطبيعهالدولهالحديثهولذلكلميلقاستجابةعندالتطبيقاضافهالىذلكاناهتزازااليمان

الفصلبينالسلطاتواالتجاهنحوتقويهمركزالسلطهالتنفيذيهنتيجهالسبابعديدهسبق بمبدا

يعني ال اليها طبيعهاالشاره انما و واحده هيئه او واحد فرد يد في السلطه تركيز الى العوده

.التطورفرضتانتكونهذهالسلطهاوتلكاكثراهميهمنغيرهافيالميدانالعملي  

الموضوعيو بالسمو تتسم الدستوريه كانتالقواعد اذا ثالثا الرقابه على دستوريه القوانين :

الدست  كون عن فيبصرفالنظر اال يظهر ال للدستور الشكلي السمو فان مرن ام جامد ور

الدساتيرالجامدهالتيتتباينفياسلوبوضعهاوتعديلهاعنالقوانينالعاديهومناجلذلكتظهر

اهميهمراقبهمدىتقيدسلطاتالدولهباحكامالدستوروعدممخالفتها،وهومايطلقعليهبالرقابه

ينفيحينالاهميهلهذهالرقابهاذاكانتالقواعدالدستوريةمرنةايتوضععلىدستوريهالقوان

وتعدلبذاتالطريقهالتيتتبععندوضعالقوانينالعاديهكماهوالدستوراالنجليزيحيثتكون

حيث العاديه و الدستوريه القواعد مصدر الحاضر الوقت في يعتبر الذي البرلمان في السلطه

،وللرقابهعلىدستوريةالقوانيناهميهكبيرهفيدولالدساتيرالجامدهتشرعباجراءات واحده

التينص وحرياتهم االفراد حقوق تحمي ان بذلك المختصه حيثاستطاعتالجهاتالقضائيه

عليهاالدستورمنايانتهاكلهامنقبلسلطاتالدولةوهذامايالحظبجالءفيالوالياتالمتحده

ال لعبت اياذ الدستوراالمريكيوالوقوففيوجه فياعلىاحكام بارزا دورا العليا محكمه

الدستوريه تلكالقواعد يتعلقمن وباالخصما التنفيذيه و التشريعيه السلطه قبل من خرقلها

.بحقوقوحرياتاالفراد  

رابعا استقالل القضاء :تباينتاراءالفقهاءوالمفكرينفيمسالهاستقاللالقضاءوهليشكل

ان القضاءسلطهثالثهفيالدوله؟امهوتابعالحدىالسلطتينالتشريعيهوالتنفيذيه؟وقدالحظنا

تبنتهمعظمالدساتيرالحديثهحيثىيتجهالالرايالراجح ما اعتبارالقضاءسلطهمستقلهوهذا

.ولكنماذايقصدباستقاللالقضاء؟تؤكدعلىمبدااستقاللالقضاء  

قديعتقدالبعضانالمقصودبذلكهوانعزالالسلطهالقضائيهعنالسلطاتاالخرىوعدموجود

عالقهبينهاوبينتلكالسلطاتوهذاالفهمغيرسليمواليتفقمعالواقعالنعملالسلطاتيكمل

تنف التنفيذيه السلطه و القوانين تسن التشريعيه السلطه كانت فاذا البعضاالخر فالبعضها ذها

مناصمنوجودسلطهقضائيهتطبقتلكالتشريعاتعندفضالمنازعاتبيناالفرادواصدار

احكامقضائيهملزمهللجميعويالحظاناعضاءالسلطهالقضائيهقديتولونمراكزهمعنطريق

وهو التنفيذيه يعينونمنقبلالسلطه االنتخاباو الغالب) االتجاه لالجراءات( وفقا وضوابط،

يحددهاالقانونوتاسيساعلىذلكمنالصعبالقولبانعزالالسلطاتعنبعضهاالبعضومنثم

لوظيفتهدونتدخلةنالمقصودباستقاللالقضاءمباشرتاسيساستقاللالقضاءعلىذلكونعتقدا

لوحد القضاء قيام خالل ذلكمن يتحقق و مباشر غير او مباشر السلطاتاالخرىبشكل همن

وال الدولة وهيئات االفراد اوبين البعضاالخر مع بعضهم االفراد المنازعاتبين في الفصل



 
 

دخلفياعمالالقضاءاوتمارسالضغطعليهمناجلاصدارتيجوزاليجههفيالدولهانتت

تقدماليحاكمالفرداالاما مبادئالعدالهويرتبطبما مقراراتتؤذيالضميراالنسانيوتشوه

الطبيعي القضاء العادي) ال( واالستثنائيه الخاصه المحاكم عن االبتعاد دولهو تتناقضمع تي

والغر منضالقانون وعزلهم القضاه تاديب مساله تكون ان يجب القضاء استقالل تعزيز

تشكيل ان نعتقد و ، نفسه للدفاععن القاضيضماناتكافيه منح مع قضائيه اختصاصجهه

االعلىمنبينالقضاهفقطوعدماناطهرئاسةهذاالمجلسبرئيسالدولهيعززمنمجلسالقضاء

.استقاللالقضاءومناالفضلانتسندمهمهرئاسةهذاالمجلسللقضاءنفسه  

خامسا خضوع اعمال االداره للرقابة القضائية :تقوماالدارةفيالدولةالمعاصرةباعمالمتعدده

لتطورالذيلحقوظيفةالدولةحيثكانتمهامالدولهفيالسابقتنحصرومتشعبهانسجامامعا

،ولكنتطوردورالدولهالحديثه(الدولهالحارسة)بتوفيراالمنالداخليوالخارجيللمواطنين

كافه في و للمواطنين المختلفه الخدمات بتوفير تقوم ان ذكر ما الى اضافه منها يطلب حيث

دارهعندماتقومبذلكقدتتجاوزعلىحقوقاالفرادوحرياتهمومناجلذلكمجاالتالحياهواال

اال مادي بعمل تقوم او اداريا قرارا تتخذ ان لها يجوز فال للقانون انشطتها خضوع من البد

بمقتضىالقانونوتنفيذلهوهذاهومفهوممبداالمشروعيهايانتكونجميعتصرفاتاالدارةفي

.حدودالقانون  

 القانون التصرفالذيخالفتبه بطالن المبدأ لهذا االدارة ويترتبعلىمخالفة يجب. االانه

.اثباتهذاالبطالنبواسطةسلطةمنحهاالقانونهذاالحق  

 للرقابة صورتين وجود يالحظ التطبيق وفي ونظرا . ، القضائية والرقابة اإلدارية الرقابة

االفراداالداريةومنأهمهاانفصلاالدارةفيالنزاعبينهاوبينلالنتقاداتالتيوجهتللرقابة

د،ألنمنمقتضياتالعدالةأاليكونالحكمخصما فيالنزاع،لذلكيضعفالثقةفينفوساالفرا

التيتحققضمانةحقيقيةلحمايةاالفراد هناكاجماعلدىالفقهبأنالرقابةالقضائيةهيوحدها

اإلدار عسف وباألخصمن األخرى السلطات تجاه والحصانة االستقالل للقضاء تحقق اذا ، ة

.السلطةالتنفيذية  

،ألن(القضاءاإلداري)والفرقفيانيقومبهذهالرقابةالقضاءالعاديأوالقضاءالمتخصص

.الهدفمنذلكخضوعنشاطالدولةللرقابةالقضائيةمنأجلقيامدولةالقانون  

 

سادساً : كفالة حق التقاضي:ويرادبهحقاألفرادفياللجوءالىالقضاءفيمايدّعونهمنحقوق

،وهومنالحقوقالعامةالتينصتعليهامعظمالدساتيردونتقييدأوتنظيمومنثماليجوز

اصهللمشرعأنيتناولهبالنتظيمأوالتقييد،إذإنسلطتهفيذلكسلطةمقيدة،فأذاتجاوزاختص

.وأصدرتشريعا ينظمهذاالحقأويقيدهكانذلكعمال غيردستوري  

اتجهتبعضالدساتيرالىالنصصراحةعلىحضرالنصفيالقوانينعلىتحصيناي وقد

 المصريلسنة الدستور به أخذ ما وهذا ، القضاء إداريمنرقابة قرار أو حيث5215عمل

ع منه والستون الثامنة لىاننصتالمادة ولكل) ، للناسكافة ومكفول التقاضيحقمصون

المتقاضين من تقريبجهاتالقضاء الدولة وتكفل ، الطبيعي قاضيه الى االلتجاء حق مواطن

وسرعةالفصلفيالقضايا،ويحظرالنصفيالقوانينعلىتحصينايعملأوقرارإداريمن

 القضاء رقابة دس( ان فيالحظ العراق في أما ، 5211تور أن ينصعلى كان الملغي حق)

،االانالهيئاتالحاكمةلمتتقيدبأحكامذلكالنصوأصدرت(التقاضيمكفوللجميعالمواطنين

قوانينوقراراتلهاقوةالقانونتمنعالمحاكممنسماعبعضالدعاوى،ومنثمحرمانالمواطن



 
 

صدرقانونادارة9112/4/2العراقفيمنحقالتقاضيالذيكفلهالدستور،وبعداحتالل

والذيلمينصعلىكفالةحقالتقاضي،ثم9114الدولةالعراقيةللمرحلةاالنتقاليةفيآذارسنة

 رقم القانون 51صدر القوانين9111لسنة في وردت اينما النصوصالقانونية الغى والذي

/4/2لغاية5267/7/51اعتبارا من(لالمنح)والقراراتالصادرةمنمجلسقيادةالثورة

والتيتقضيبمنعالمحاكممنسماعالدعاوىالناشئةمنتطبيقالقوانينوقراراتمجلس9112

(.المنحل)قيادةالثورة  

الثالثةمنهعلىأن تستثنىقوانينوزارة)االانالمشرعجانبهالصوابعندمانصفيالمادة

وال العالي أراضيالتعليم على التجاوز منع وقرارات والضرائب التربية ووزارة العلمي بحث

،ويالحظأناالسبابالموجبةلصدورهذاالقانونذكرتأناألصل(الدولةمنأحكامهذاالقرار

هوالواليةالعامةللقضاءللنظرفيالمنازعات،وأنسلبهذهالواليةغيرجائزإالعلىسبيل

.اليؤثرعلىحقوقالمواطنيناألساسيةاالستثناءوبما  

ويبدوأنالمشرعسهىأوتغافلعنكونحقالتقاضيمنالحقوقاألصيلةوالعامةالتياليجوز

عندمانصفيالمادةالتاسعة9111تقييدهاوحتىتنظيمهامنقبلالمشرع،وحسنا فعلدستور

يحضرالنصفيالقوانين)و(كفولللجميعالتقاضيحقمصونوم)عشرالفقرةثالثا علىان

.المادةمائةمنالدستور(علىتحصينأيعمال وقرارإداريفيالطعن  

 

ضمانات اهميتها رغم اليها التيسبقاالشارة تبقىالضماناتالوضعية ً : الرأي العام : سابعا

وهذامادفعالبعضللبحث.قانوننسبيةتتباينفيتأثيرهامنأجلتوفيرالحمايةالكافيةلدولةال

من منأنجعالوسائلالتيتحد بأعتباره فيالرأيالعام فوجدضالته وأقوى، أجدة عنوسيلة

)مخالفةالحكامللقواعدالقانونيةفيالنظمالديمقراطية،ولذلكذهبالكاتبالسياسيالبريطاني

الياتالمتحدةاألمريكيةشامخا متعاليا فوقيقفالرأيالعامفيالو)الىالقول(جيمسبرايس

هاماترؤساءالجمهوريةوحكامالوالياتوفوقمجلسالكونجرسوالمجالسالتشريعيةللواليات

،وفوقالمؤتمراتوالجهازالحزبيالواسعالعظيم،إنهيقفباعتبارهالمصدراألعظمللسلطة

،وهناكشبهاجماعفيالدولالديمقراطيةعلى(والسيدالذييرتجفالخدمأمامهرعبا وهلعا 

هائلةمنقوىالديمقراطيةولذلكيالحظانالجماعاتالسياسيةفيتلك اعتبارالرأيالعامقوة

أجل من اإلعالم وسائل الدوالراتعلى من الماليين مئات وتنفق جهدها قصارى تبذل الدول

.لذيتريدهالنجاحفيتوجيهالرأيالعامالىاالتجاها  

ولعلمنأهمالوسائلالتيتعبرعنالرأيالعامالصحافةواإلذاعةوالتلفزيون،وهذهالوسائلال

يمكنانتكونحرةإذاكانتخاضعةألجهزةالسلطةألنهاستكونبوقا للحكاموالتعكستوجهات

نهذهالوسائلحرةاذاكانتالرأيالعامومنثمالتعدقيدا علىمنيباشرالسلطة،وكذلكالتكو

.خاضعةلمؤسساتاقتصاديةتعبرعنهاوالتعبرعنجماهيرالناس  

ومنأجلذلكيجبتنظيممباشرةهذهالوسائلوجعلهافيمتناولالمنظماتالسياسيةومنظمات

شكيلالمجتمعالمدنيوابعادهاعناحتكارالدولة،وحينئذسيكونلديناآراءمتعددةتساعدفيت

دولة عليها تقوم التي للمباديء إحترامهم عدم فيحالة الحكام الىمحاسبة وتدفعه الرأيالعام

.القانون  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانيالفصل  
 

 نظريةالدولةوأساسنشأةالسلطةفيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تمهيد

فكرتهالقانونيهلميتفقالفقهاءعلىتعريفواحدللدولهوانمانحاكلواحدمنهممنحىيتمشىمع

فيالدولهفقدعرفهابعضهمبانهامجموعهمناالفراديمارسوننشاطهمعلىاقليمجغرافيمحدد

ظاهرهسياسيةوقانونيةوتعنيجماعهمن"ويخضعونلنظاممعينفيحينعرفهاالبعضبانها

مع لنظام يخضعون و ومستقره دائمه بصفه معينة  جغرافية رقعة يقطنون هيالناس او ين

مجموعهكبيرهمنالناسيقطنعلىوجهالدواماقليممعينويتمتعبالشخصيةالمعنويةوالنظام

".واالستقاللالسياسي  

 الىانها الشخصالمعنويالذييرمزالىشعبمستقرعلىاقليم"فيحينذهبفريقثالث

".سيادةومحكومينبحيثيكونلهذاالشخصسلطهسياسيهذاتا معينحكام  

كانتصورتهاوا ويذهبالعميدديكيالىاطالقاسمالدولهعلىكلتنظيمللجماعةالسياسيةاي

علىذلكفيالدولهتوجدفينظرهحيثتوجدتفرقةبينالحكاموالمحكومينايحيثتقومسلطه

جماعالسياسيهقدسياسيهتحكمالجماعهفيحينيرىالبعضبانالدولةالتوجداالحيثتكونال

وصلتالىدرجهمنالتنظيميجعللهاوجودامستقالعناشخاصالحكامالذينيمارسونالسلطه

فيهااالمرالذياليتحققاالبعدالوصولالىدرجهمعينهمنالمدنية،واينماكاناالمرفيهذا

تعريفالخالف في منه المتيقن القدر اجتفان منظمه حيثهي من قانونيهدوله سياسيه ماعيه

ضمناطاراقليميمحددايانهامجموعهمناالفرادتعيشحياهدائمهومستقرهعلىاقليممعين

في يتبينبانالدولة االخرينومنهذا بحكم سياسيمعينيسمحلبعضاالفراد فيظلتنظيم

من:اساسهاهيشكلمناشكالالوجوداالجتماعيوذلكانها ظمهاجتماعيهايهيفياصلها

فيحياهدائمهومتصلهاالجيالويسكنونعلىقطعهاستقرواتجمعبشريمناالشخاصالذين

التفهمبغيرالشعبواقليم،ولكنالدولهالتوجداالانارضمعلومةالحدودهيوطنهمفهياذ

شكال  االجتماعية المنظمه هذه فيها تتخذ التي اللحظة لهمنذ يكفل ونظاميا الدوام من قدرا  ا

لبعضبانيقومباالمروالنهيوالتنظيملمنتقسيمالعمليسمحا االستمرارويقررفيداخلهانوع

هافيهذهاللحظهوحدلحكماالخرينمستخدماالسلطةالغرضارادتهولضمانتنفيذهذهاالرادة

وتتحولالمنظمةاالجتماعيةاليمنظمةاجتماعيةسياسيةتجدطري الدوله النهائيالىفكره قها

.تدورحولمحورهاالرئيسيوهوظاهرالسلطهالعامة  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 نظرية الدولة

النظرياتالى هذه رد ويمكن ، وسلطتها الدولة نشأة وتعددتالنظرياتالتيتعرضتلتفسير

.أصولوأسسعامة،فلسفيةودينيةواجتماعيةوتأريخية  

:يمكناننميزمايليوعلىهذااالساس  

 

 اوالً : النظريات الثيوقراطية :

التيتردنشأةالدولة،ومصدرالسلطةفيهاالىهللا،ونذكرمنهانظريةالطبيعةااللهيةللحاكم،

.ونظريةالحقااللهيالمباشرأوالعنايةااللهية  

 ثانياً : النظريات التعاقدية :

السلطةفيهاالىاالرادةالعامةلألمة،ونذكرمنهانظريةالعقدالتيترجعنشأةالدولة،ومصدر

.االجتماعي  

 ثالثاً : النظريات االجتماعية : 

.التيتردنشأةالدولةالىفكرةالقوىاالجتماعية،أوالىفكرةتطوراألسرة  

 رابعاً : النظريات التاريخية : 

الدولةالىمجموعةمنالعوامل نشأة التفاعلالتيترد هذا تتفاعلعلىمرالزمن،ومنثمرة

.تتكونالدولة  

:وألهميةكلمنهذهالنظريات،سنتناولهاعلىانفرادفيأربعةمباحث  

 

 المبحث األول

(الدينية)النظرياتالثيوقراطية  

االجتما الظواهر كل رد على يقوم دينيا  مذهبا  الدولة نشأة في االتجاه هذا أصحاب عيةيذهب

والسياسيةوالقانونيةالىهللا،فالدولةنظامقدسيفرضههللالتحقيقالغايةمناالجتماعالبشري،

وينتهيأصحابهاالىتقديسالسلطةالعامةمنحيثهيمنحقوقهللاوحدهالذيتأتيمنهالى

.الحكام  

الملوكواالباطرة سلطة لتوطيد وعدموبذلكاستخدمتالنظرياتالثيوقراطية استبدادهم لتبرير

على تسمو طبيعتهم ألن هللا، امام اال محاسبين غير وذلكانهم علىاعمالهم رقابة فرضايه

.الطبيعةالبشرية،وأرادتهمتعلوعلىارادةالمحكومين  



 
 

 

 المبحث الثاني

 النظرياتالعقدية

عل ، االجتماعي العقد على الدولة نشأة اصل العقدية النظرية وسلطتهاتقيم الدولة اساسان ى

.مصدرهماالشعب  

ولهذاالتكونالدولةوسلطتهاالحاكمةمشروعتيناالاذاكانتاوليدتياالرادةالحرةللجماعةالتي

.تحكمها  

القوةكأساسلقيامالدولة،وترىاناصلالدولةومصدرالسلطة النظريةفكرة ولذلكتنبذهذه

.هماالشعب  

اولمندعاالى"ابيقور"يةمعروفةفيالتأريخمنذنادىبهافالسفةاليونان،وكانوهذهالنظر

هذااالتجاه،تالهبعضرجالالدينفياوربا،كمااستغلتهاالكنيسةفيالقرنالسادسعشرلتقيد

.سلطةالملوكالزمنية  

النظريةفيالقرنالسابععشروفيالقرنالثامنعش رووجدتمنيدافععنهاولقدبرزتهذه

 هوبز"أمثال " لوك"و " روسو"و على" المفكرون هؤالء بها قال التي النظريات اتفقت وقد

التي القديمة الحياة من انتقلوا قد االفراد وأن ، االجتماعي العقد فكرة الى الدول نشأة ارجاع

.قداليرغبونالعيشفيهاالىحياةالجماعةالسياسيةالمنظمةبموجبالع  

األمور بشأن نظرية بكل الختالفالتصوراتالخاصة نظرا  ، بينهم ذلكاختلففيما عدا وما

-:التاليةوهي  

 .حالةالفطرةالسابقةعلىالعقد -

 .اطرافالعقد -

 .النتائجالمترتبةعلىعمليةالتعاقد -

وبشأنوسوفنعرضلوجهةنظركلمنالمفكرينالثالثة،وهمكلمنهوبزولوكوروس

قيااالصلالتعا لكيتتضحكيفية ، وذلكفيمقديللدولة االجتماعي، علىاساسالعقد الدولة

:ثالثةمطالبمتتالية،وهيكلمن  

 .نظريةالعقداالجتماعيعندهوبز -

 .نظريةالعقداالجتماعيعندلوك -

 .نظريةالعقداالجتماعيعندروسو -

 

 

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 نظريةالعقداالجتماعيعندهوبز
يرىهوبزاناصلوجودالجماعةالمنظمةتكمنفيالعقدالذينقلاالفرادمنحالتهمالفطرية

غيرالمنظمةالىمجتمعمنظم،يتكونمنفئةحاكمةواخرىمحكومة،كماكانلهتصورخاص

الذ الطرافالعقد المنظمة الجماعة في دخولهم قبل االولى االفراد لحالة بمقتضاهبالنسبة يتم

.انتقالاالفرادالىذلكالمجتمع،وكذلكلمضمونذلكالعقدثمالثارة  

العنفوالصراعبيناالفراد،فأراداالفرادالخروجمنمنقدصورهوبزحالةالفطرةفياطارل

قدةالفوضويةواالنتقالالىحياةافضلتتميزباالمنواالستقرار،فاتفقواعلىابرامالعياهذهالح

.ليعيشوافيسالم  

امابالنسبةالطرافالعقد،فقدقالهوبزبانهذهاالتفاقاوالعقدقدتمبينجميعاالفرادماعدا

االمرة هوصاحبالسلطة الفرد المتعاقدونعلىانيكونهذا حيثاتفقعليه واحدا، شخصا

.ورئيسها  

معاتحتامرةباناالفرادقدتع"هوبز"اماعنمضمونذلكالعقدفيرى علىانيعيشوا اقدوا

شخصواحد،ينزلونلهعنكلحقوقهمالطبيعية،ويوكلوناليهامورهموالسهرعلىمصالحهم

ولم فيالعقد يكنطرفا لم بمعنىانالحاكم النزولتممنجانبواحد، وهذا وصيانةارواحهم

.يلتزممنناحيتهبشيء  

وذلك مطلقة، الحاكم سلطة تكون تقابلولهذا ان البد ثم ومن االفراد امام مسؤول غير النه

.تصرافاتهبالطاعةوالخضوعمنجانباالفراد،واالعدواخارجينعناالتفاقوكافرينبمبادئه  

غيركيؤيدالحكمالمطلقللحاكم،حيثجعلهغيرمقيدبالعقد،وكذل"هوبز"وواضحمنهذاان

ضعالقانونويلغيهحسبهواه،ايانالقانوناصبحاساسهمقيدبايقانون،اذاجعلههوالذيي

.ارادةالحاكم  

ولقدكانالعقدمنكلهذاتبريرسلطةالحاكمالمطلقفيبريطانيافيذلكالوقت،حيثكانهذا

.الفقيهيعيشبيناحضانالعائلةالحاكمة  

 

 

 المطلب الثاني

 نظريةالعقداالجتماعيعندلوك
العقدكانلوكمنانصار فيفكرة طابعهعلىافكاره تركهذا وقد الالمطلقة، المقيدة الملكية

.االجتماعي  

فقدكانيرىانحالةاالفرادالفطريةالسابقةالنتقالهمالىحياةالمجتمعالمنظمكانتتجريعلى

لذلكباناليتعدى تبعا والتزموا احرارمتساويين، جميعا كونهم بحكم احدهمالقانونالطبيعي،

.علىحياةاالخراوعلىحريتهاوعلىماله  

فيمابينهمألقامةسلطةتحكمهموتحافظعلىحقوقهم،وقدصورلوكبأنلذلكلجأواالىالتعاقد

هماكلمناالفرادوالحاكم،وترتبعلىذلكالتزامالحاكمباقامةالسلطةالتيتحميهمطرفيالعقد

.بلالقدرالذيتنازلواعنهمنحقوقهموتوفرلهمالحايةاالفضلمقا  

فاذاتنصلالحاكممنالتزاماتهوالقيودالمفروضةعليهفيالعقد،وقامباستعمالسلطتهالمطلقة،

.فانهيحقلالفرادالذيتعاقدوامعهبالخروجعنطاعته  



 
 

كلمنبلعلىالعكسيفرضعلى.ولهذااليرىلوكفيذلكالعقدمبرراالقامةسلطانمطلق

الحاكموالمحكومينالتزاماتمتبادلة،ويعنيللحاكمسلطةمحددةهيالحمايةواالمنوالمحافظة

علىحقوقاالفرادالفيالعبوديةواالستبداد،وذلكالنهيرىبانهتوجدحقوقلالفرادسابقةعلى

.التعاقد،وهذهالحقوقاليمكنالتنازلعنها،منثمتتقيدبهاالسلطةحتما   

 المطلب الثالث

 نظريةالعقداالجتماعيعندروسو

يتفقرورسومعكلمنهوبزولوكبانانتقالاالفرادمنحياةالفطرةالىحياةالجماعةقدتم

.بمقتضىعقداجتماعي  

ي االنسان ان االولىرايروسو الفطرة فيحياة االفراد بحالة يفبالنسبة كاملةكان بحرية تمتع

وانهكانسعيدا فيحياته،وانالذياضطراالفرادالىالتخليعنحالتهماالولىواستقاللتام،

المساواة ففسدت االفراد، بين المنافسة وحدة ازدياد مع وتعارضها الفردية، المصالح تعدد هو

.الفطرةاالولى،وشقتحياتهمنتيجةقيامالتنافربينهمياةالطبيعيةالتيكانواينعمونبهافيح  

الدولةو وجدت وبذلك عليا، لسلطة يخضع جديد سياسي مجتمع انشاء على االفراد تعاقد لهذا

.مستندةالىالعقداالجتماعيالذيابرمهاالفراد  

ومشروعا،ىحياةولكييكوناالتفاقاوالعقداالجتماعيالذيينقلاالفرادال الجماعةصحيحا

.واعيةلالفرادالمكونينلهذهالجماعةالبدانيصدرعلىاجماعاالراداتالحرةوال  

امابالنسبةالطرافالعقداالجتماعي،فيرىروسواناالفرادانمايبرمونالعقدمعانفسهمعلى

فتيناالولىكونهمافرادمستقلينومنعزلينكلمنهمعناالخر،والثانيةكونهمصاساسانلهم

.المستقلالذييمثلمجموعاالفراداءمتحدينيظهرمنمجموعهمالشخصالجماعيعضا  

وفقا الرادتها، يحكم العامة، وكيلعناالرادة هو وانما فيالعقد، ليسطرفا الحاكم فان ولهذا

.وليسوفقاالرادتههو،لذلكفانلالرادةالعامةحقعزلهمتىارادت  

ضىهذاالعقدعنجميعامابالنسبةلمضمونالعقدفقدذهبروسوالىاناالفرادقدتنازلوابمقت

.حقوقهمدونتحفظلصالحالمجموع  

تقررها الجديد، والمجتمع تتفق حقوقوحرياتجديدة االفراد استعادة تقابله التنازل هذا ان اال

 العامة االرادة العامة االرادة هذه بلانوجود ، المساسبها وتعملعلىعدم يفترضلالفراد

الحقوقوالحرياتالن هذه وجدتااللحمايتهاهوجود ما ا ويتمتتعكلفرد. العدل، وبذلكيسود

.بحقوقوحرياتمتساوية،ويقفكلمنهمعلىقدمالمساواةمعاالخر  

الجماعةاياالتفاق كاناصلالدولةوالسلطةارادة فيرىروسوانهلما العقد عناثارهذا اما

كانتالسلط ولما االفراد، بينجميع الجماعيالذيتم ، العامة االرادة مردها كائنا ة باعتبارها

ويعبرعنارادتها،معنويا لذلكوجبقيامشخصآدمييستعملهذهالسلطةبأسماإلرادةالعامة

ولذلكليسهذاالحاكماالوكيالعناالرادةالعامة،ومنثميكونلالفرادحقعزله،اذامااستبد

.بالسلطةاومسحقا منحقوقاالفراد  



 
 

 

 

 تثمين فكرة العقد االجتماعي 

:لقدوجهتالىالنظريةالعقداالجتماعيانتقاداتعديدةمنها  

انفكرةالعقداالجتماعيفكرةخيالية،وغيرصحيحةمنالناحيةالتاريخية،فلميقدملناالتاريخ-

.امثلةلدولنشأتعنطريقالعقد  

يء،االوهوانالفردكانيحياحياةعزلةقبلولهذهفانهذهالنظريةتقومعلىافتراضخاط-

.عحقيقةقائمقبلقيامالدولةبفترةطويلةجدادولة،وهذاغيرصحيح،النالمجتمقيامال  

لعبتنظريةالعقداالجتماعيدورا هاما فينشأةالمذهبالفردي،واليهادوبالرغممنكلهذافق

كان ولهذا الشعبي، االستفتاء نظام الديمقراطية،يرجع المباديء ترويج في الكبير الفضل لها

.وتقريرحقوقاالفرادوحرياتهم  

عدانبوقدسجلتهذهالمباديءالنظريةفيدساتيرعصرالثورات،فاصبحتنصوصاوضعية،

.اثرتفيالتكوينالفكريلرجالالثورةالفرنسيةواالمريكية  

 

 

 المبحث الثالث

 النظرياتاالجتماعية

يقالعلمي،كمابعضالفقهاءالنظرياتاالجتماعيةبالعلمية،علىاساسانهاتخضعللتحقيصف

المجتم تتخذ اساسانها على بنيت التي التعاقدية النظريات عكس على وذلك لها، موضوعا ع

.افتراضخيالياليقبلالخضوعللتحقيقالعلمي  

رجعفيحقيقتهاالىعواملاجتماعيةومهماكانالوصفالذيتوصفبههذهالنظريات،فانهات

 وتاريخية

ونظريةالتطورالتاريخي،.نظريةالتطوراالسري،ونظريةالقوة:وتتضمنالنظرياتكالمن

:وسنبحثهافيثالثةمطالبمتتالية  

 

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 نظريةالتطوراالسري

ةالحاكمفيالدولةترجعالىذلكالنسلط.تقومهذهالنظريةعلىاسناداصلالدولةالىاالسرة

ثمتطورتفكونتعشيرة،ثمتطورات.سلطةرباالسرة،فالدولةفياصلهاكانتاسرةمتطورة

.هذهاالخيرةالىقبيلة،ثمتطورتالقبيلةبدورهافكانتالمدينة،ثمالدولةفيالنهاية  

:جهاليهاالكثيرمناالنتقادات،منهاوولكنهذهالنظريةقد  

جماعةالاههاتفترضاناالسرةهيالخليةاالولىفيالمجتمع،وهذاالفرضغيرصحيح،الن•

البشريةوجدتقبلانتوجداالسرةبالمعنىالمعروف،وذلكالنغريزةاالجتماعوالتكاتفضد

.مخاطرالطبيعةهيالتيجمعتاالفرادفيبدايةالتاريخالبشري  

تخلقحديثنجدانهالمتقمعلىهذهالقاعدة،بلالولدتفيالعصرواذانظرناالىالدولالتي•

مثالقامتنتيجة االمريكية الوالياتالمتحدة فدولة تفاعلعواملمختلفة لظروفسياسيةنتيجة

.ولمتكنوليدةتطوراسرةمعينة.مختلفةواقتصادية  

فاننظريةالتطورالعائليالتصلحلتفسيراصلالدولة الحديثةولهذا واساسالسلطةالسياسية.

.الحديثة  

 

 

 

 المطلب الثاني

 نظريةالقوة

 نشأتعنطريقالقوة الدولة باناصل النظرية كانتوالعنفتقضيهذه فيمراحلهافالدولة

 على فريق او شخص فرضه معين اجتماعي نظام عن عبارة االولى افراد الجماعة،بقية

.الىهذهالغايةللوصولمستخدمينالقوةواالكراه  

 بين الصراع هو حادثمحدد، او واقعة مجرد فالدولة والالجماعاتالبشريةوبذلك المختلفة،

.مكانفيهاللتكييفالقانوني  

للدول بالنسبة وخاصة كثيره، بامثلة كانالتاريخيمدنا اذا انتصارمبدأالقديمةعلىوالواقعانه

الدولة،فانهاليمكنالتسليمدائما بهذهالنظرية،النهليسمنالغلبةوالقوةفيمايتعلقباصلنشأة

 االستقراروالدوام انتحققلنفسها تستطيع علىسلطة انتكسبمستندة بليلزم وحدها، القوة

 كان واال لها، وقبولهم االفراد الضروريرضاء كلمن ووراء مواطن لكل تخصيصجندي

.ذاوهكلحراستهجندييجبوضعجندياخر  



 
 

وبالرغممنكلهذافانالسلطةالسياسيةتبقىفيحاجةالىقوةتسندهابحيثتعدالقوةبالنسبةلها

ضرورةاساسيةلبقائها،ولكناليمكنانتستندهذهالسلطةالىالقوةوحدهابليمكنالقولان

تبره انما ، الجماعة افراد على لتفرضوجودها القوة الى تلجأ حينما غيرالسلطة انها على ن

مشروعةمناساسها،وأنهافيطريقهاالىالسقوطواالنهيار،وعلىهذافانهذهالنظرية،وان

.صلحتلتفسيرنشأةبعضالدول،فأنهاالتصلحلتفسيرنشأةكلالدول  

 

 

 المطلب الثالث

 نظريةالتطورالتاريخي

نتجتعنتفاعل قد بانالدولة منيتلخصمضمونالنظرية عواملمختلفةعبرفتراتطويلة

معا،وتطورتاالحوالبعدذلكبظهورفئةللتعايشالتطورالتاريخيالذيادىالىتجمعاالفراد

في ادى مما فيها، االمور ناصية وقبضتعلى عليها، فرضتسيطرتها الجماعة لهذه حاكمة

.النهايةالىنشأةالدولة  

يخمعين،كماانهاليمكنانيردنشأتهالعاملمعينبالذاتدونولهذافاليمكنتحديدمولدهابتار

.غيره،كالعاملاالجتماعياواالقتصادياوالسياسياوالدينياوالقوة  

.قامتالدولةفيالنهايةحتىبلاننشأةالدولةتردالىعواملكثيرةتفاعلتفيمابينها  

التاريخيةالحديثةفيتفسيرنشأةالدولةواساسها،وتعتبرالنظريةالماركسيةمنابرزاالتجاهات

حيثانتاريخالمجمعاتالبشريةهوتاريخصراعالطبقات،وانالدولةلمتنشأمنذاالزل،فقد

.وجدتمجتمعاتكثيرةكانتفيغنىعنها  

االجتماعيحينبلغدرجةمعينةفرضانقسامالمجتمعالىطبقات،–ولكنالتطوراالقتصادي

.ةبحكمهذااالنقسامامراضروريا اصبحتالدولف  

.فالدولةتاريخياليستاالظاهرةطبقيةلمتنشأاالتحتالحاحالحاجةالىلجمصراعالطبقات  

 كانللعميد يرىانالدولة"ديكي"وقد انه اذ التطورالتاريخي، تتفقونظرية نظرتكاد وجهة

.ختالفالسياسيليستاالظاهرةاجتماعيةتخضعلفكرةاال  

ولهذافالدولةعبارةعنظاهرةتاريخية،نتجتعنقيامطائفةمنالناسبفرضارادتهاعلىبقية

افرادالمجتمعبواسطةالقهرالمادي،ولذلكفالدولةظهرتنتيجةلظاهرةالقوة،بيدانالقوةفي

تت"ديكي"نظر مثلفيالقوةاالقتصاديةالتتمثلفيالضرورةفيالصراعالماديفقط،ولكنها

.والدينية  

مننظريةالتطورالتاريخي،ذلكالنهترجعاصلالدولةالىعوامل"ديكي"وبذلكتتفقنظرية

متعددة،وليسالىعاملمحددبذاته،كماانهاتتفقمعنظريةالقوةفيارجاعنشأةالدولةالى



 
 

لهذهالقوةعلىقوةالحكاموفرضارادتهمعلىالمحكومين،االانه بعدمتفسيرها اتختلفعنها

.انهاالقوةالماديةفحسب،وانماقدتكونقوةدينيةأواقتصادية  

 

 

 

 تقدير النظريات:

لك الدولة،هلنتيجة نشأة اصل النظرياتلتبرير احدىهذه الوقوفعند اليصح نرىانه ذا،

اجتماعية ظاهرة سوى الواقع في ليست فالدولة ا. لتطوروقد نتيجة الحاضرة صورتها خذت

او اواجتماعية اواقتصادية اكانتدينية سواء مؤثراتمتباينة، تاريخيطويلتحتتاثيرعدة

.سياسية  

.ولهذايصعبوضعنظريةعامةمحددةلبياناصلنشأةالدولةبصفةعامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالثالفصل  
الدولةأركان  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

لةتمثلاعلىالجماعاتاالنسانيةوهيفيذاتالوقتالموضوعهناكاتفاقتقليديعلىانالدو

اقليما  يشغلون الذين المواطنين جماعة تعني المعنى بهذا والدولة الدستوري، للقانون االساسي

محددالمعالمويقومعليهنظامسياسيلهحقالطاعةوالوالءمنقبلالجماعةأوعلىاالقلمن

.اغلبهم  

يامالدولةانتتوافرثالثةاركانهامةهيشعبوأقليموتنظيمسياسي،ولذلكفأنناولهذايلزملق

.سنعالجهذهاالركانفيثالثةمباحثونضيفاليهامبحثا رابعا يتعلقباالعترافبالدولة  

 

 المبحث األول

 الشعب

يعيشونمعا فييتجسدالركناالوللقيامالدولةفيوجودشعبيتكونمنمجموعالسكانالذين

.ترابطوانسجام،وبدونهماليمكنالقولبوجوددولة  

ومنالبديهيانالدولةاليمكنانتقوممنغيرشعب،ايمنغيرعددقليلاوكثيرمناالفراد

.هممواطنوهاالخاضعونلسلطتهاوالمتمتعونبجنسيتها  

يعنيمجموعاالفر ، اجتماعية كانالشعبكحقيقة القاطنينواذا والمتمتعينعلىاد الدولة اقليم

بجنسيتها،واذاكانكحقيقةسياسية،يعنيمجموعاالفرادالذينلهمحقالتمتعبالحقوقالسياسية

،ايالناخبينفأنهيقصدبسكانالدولةمجموعاالفرادالمقيمينعلىاقليمبالدولة،سواءكانوامن

ومناالجانبالذينالتربطهمبالدولةرابطةحيثالينتسبونشعبهااالجتماعياوالسياسي،ا

.الىجنسيتها،وانماتربطهمبالدولةمجردرابطةاقامةاوتوطنحسباالحوال  

وتبعا لذلكيتضحانمدلولسكانالدولةاوسعمنمدلولالشعباالجتماعي،وهذااالخيراوسع

.منمدلولالشعبالسياسي  

هوالمادةاالوليةللدولة،ووجودهيعدواقعةطبيعيةتنشأخارجالدولة،وسابقةعليهافالشعباذن

.،وهوالذييفرضوجودالدولة  

ولهذاالتنشأالدولةاالاذااستقرالسكان،وتركواحياةالبداوةوالترحال،وهذااالستقراريطبعها

.بطابعخاصويصهرالجماعةويصبهافيقالباألمة  

-:والستكمالمعرفةهذاالركنالبدمنتناولالمواضيعاالتية  

.الشعباالجتماعي،والشعبالسياسي،والشعباألمة،واألمةوالدولة  

 

 

 



 
 

 

 المطلب األول

 الشعباالجتماعيوالشعبالسياسي

ويتمت اليها وينتمون اقليمها يقطنون الذين الدولة الشعباالجتماعيفيسكان مفهوم عونيتحدد

.بجنسيتها  

المتمتعين ونساءا رجاال  الدولة المدلولكلمنيتمتعبجنسية لهذا يشملالشعبتبعا  وعلىهذا

.منهمبالحقوقالسياسيةوالمحرومينمنها  

غيرانهيوجدمفهومآخرللشعببخالفمفهومالشعباالجتماعيوهوالشعبالسياسي،ويقصد

ممارسةالحقوقالسياسيةوعلىاالخصحقاالنتخاب،وبذلكبهاالشخاصالذينيتمتعونبحق

.يكونالمدلولالسياسيللشعباضيقنطاقا منمدلولهاالجتماعي  

لذلكمنمدلولالشعبالسياسياالطفالوالمحرومونمنالتمتعبالحقوقالسياسيةبسبب وتبعا

ةاالدبية،كمرتكبياحدىالجرائمالمخلةيتعلقبالناحيةالعقليةكالمجانين،اوبسببيتعلقبالناحي

بالشرف،واذاكانالغالبانالمدلولالسياسيللشعباضيقمنمدلولهاالجتماعي،فأناالمر

يتعلقبالنظامالدستوري،فأنكانهذاالنظامياخذبمبدأاالقتراعالعامالذياليشترطفيالناخبين

،وانمايكتفيبالنصعلىتطلببعضالشروطاوالضوابطشرطالتعليماوشرطالنصابالمالي

والشرف، بالكرامة مخلة احكام صدور عدم الجنساو او السن او الجنسية كشرط التنظيمية

.اقتربالمدلولالسياسيللشعبمنمدلولهاالجتماعي  

الذييشترطفيالناخبامااذاكانالنظامالدستوريياخذبمبدأاالقتراعالمقيدالاالقتراعالعامو

توافرقسطمنالمالاوقسطمنالتعليماواالنتماءالىطبقةمنالطبقاتضاقالمدلولالسياسي

للشعبعنمدلولهاالجتماعي،وبالرغممنكلهذافأنالدولالتتفقجميعهاعلىتحديدمدلول

.يثنظرتهاللشعبالشعبفالزالالخالفقائما بينالنظمالسياسيةالمختلفةمنح  

العاملة الطبقة اي الغالبة االجتماعية الطبقة بفكرة الشعب فكرة تختلط الماركسية النظم ففي

الطبقة اما ، العاملة الطبقة من الشيوعي الحزب الى المنضمين اي البروليتاريا وباالحرى

شعبالطبقةالحاكمةالبرجوازيةفأنهيجبالقضاءعليهابوصفهاطبقةاستغالليةتقومباستغالل

ومنثماليمكنعدهاجزءمنالشعبالسياسياواالمة،وهذامااكدهالدستورالسوفيتيلسنة

فيموادةاالولىوالثانيةوالثالثة،ذلكالنالدولالتيتاخذبالماركسيةتقومعلىاساس5226

بلتحولهاالىدولةالشعبكله،سيادةالبروليتاريافيالمرحلةاالولىمننظامهاالسياسيايق

البروليتاريافقط، فأنالشعبليسهومجموعالمواطنينبالغيسنالرشدالسياسيوانما ولهذا

الشعبوالءواالقطاعيينوالمالكينفهماعدااماالطبقاتاالجتماعيةاالخرىكالطبقةالبرجوازية

،اما5226مادةالثانيةفيالدستورالسوفيتيمكانلهمفيظلالنظامالماركسيوهذامااكدتهال

تضععلىممارسة االانها الغربيةفهيوأناخذتحديثا بحقاالقتراعالعام البرجوازية النظم

ذلكالحقبعضالقيودممايجعلجزءا كبيرا منالشعببعيدا عناالشتراكالفعليفيممارسة

ذسابقا بنظريةسيادةاالمة،حيثكانيعتبرالشعبوفقالسلطة،وهذابالرغممنانهاكانتتاخ

االجتماعي،ومنثماليحقالفرادالشعب_هذهالنظريةبأنههيأةمجردةمنواقعهاالقتصادي



 
 

االدعاءبحقممارسةالسلطة،تلكالسلطةالتيليسلهامنصاحبالكيانالقانونيالمجردمن

،وهذاالفصلبيناالمةوالعناصرالمكونةلهايمكنانيؤديالىاالجتماعي_واقعهاالقتصادي

الممثلين بمظهر انيظهروا السلطة الذينيمارسون يكفيللحكام اذ ، استبدادا  انواعالنظم اشد

.الحقيقيينلتلكالوحدةالمجردة،اياألمة  

حكام بها استعان وقد واقعية تكننظرة الىالشعبلم النظرة الماضيفيسبيلتدعيمانهذه

سلطاتهموبذلكامكنالفصلبينالشعبالحقيقيوبينمنبيدهمالسلطةالفعليةايبينصاحب

.السلطةاسما وبينمنيمارسهافعال   

 

 

 المطلب الثاني

 الشعبواألمة

عبخليطا كثيرا مايكونالشعبجزءا مناالمةموزعا بينعددمنالدولمنناحيةوقديكونالش

منعدةقومياتمنناحيةاخرى،وبهذااليشترطفيشعبالدولةانينحدرمنجنسبشري

الوقتالحاضربأنشعبهاينتميالىساللةواحدةبعدمافيدولالواحد،اذالتستطيعدولةمن

ة،اذحدثمنهجراتطوالتاريخالبشرية،كمااليشترطفيشعبالدولةانيتكلملغةواحد

كثيرا مايتحدثشعبالدولةاكثرمنلغةولذلكفأنهاليمنعفيبعضاالحيانمناندماجالعناصر

القوميةالمختلفةفيشعبواحدتحتظلدولةذاتكيانثابتومستقر،كماحدثفياالتحاد

ودجماعةالسويسريوالوالياتالمتحدةاالمريكيةوعلىهذاالنحوفأناصطالحالشعبيفيدوج

الجماعة هذه تكون ان يستوي معين سياسي لنظام ويخضعون معينا  اقليما  يقطنون الناس من

متجانسةاوغيرمتجانسةمنالجانباالجتماعي،امااصطالحاالمةفقدكانموضوعا لخالفات

اوضاعروفهمواحوالهم،وظكثيرةبينعددمنالباحثينوكانمردالخالفاتبينهماختالففي

التي فقدذهبفريقمنالباحثينااللمانالىتغليبالعناصرالطبيعية ، فيها التينشأوا بالدهم

.تربطاالفرادبعضهمببعض،وهميقصدونبذلكاتحاداالفرادفياالصلالبشري،وفياللغة  

فياوائلالقر وساستها التفكير،فقدارادمفكروها نالتاسععشروكانتالمانياهيمصدرهذا

وحدةالشعب عنطريقايمانهمبالروابطالطبيعيةالقائمةعلىوحدةالجنسواللغة،انيؤكدوا

.االلمانيالممزق  

امافرنسافقدحققتوحدتهاالقوميةمنذعصرالنهضة،ولكنهاكانتتطمعفيالتوسعشماال الى

طبيعيةقوية،وم حدودا  القوميمطبوعا بطابعنهرالراين،لتضمنلنفسها جاءتفكيرها نهنا

الدولةالتياتمتوحدتها،والتيتبحثعنوسائلالمحافظةعلىممتلكاتها،وطلعتعلىالفكر

القوميبنظريةالمشيئة،اوارادةالعيشمعا ،داخلالحدودالطبيعيةاساسا لتحديداالمةوالدولة

.علىالسواء  

حثيناالمريكيينيذهبونالىتغليبالعناصرالمعنويةبكلمايدخلفيهاغيرانجمهورا منالبا

فيالتاريخوالمصير، فياالحاسيسوالشعور،ووحدة ووحدة والعادات، ، العقائد منوحدة



 
 

بينافراد تقم لم ويؤكدونانالشعورالقومياليمكنانيتحققما ، فيالفكروالثقافة ووحدة

.بةمعنويةالمجتمععالقةقرا  

وهذاراجعالىانالشعباالمريكيالينتميالىقوميةواحدة،بلالىقومياتمتعددةالتجمعها

.االالمصلحةالمشتركةفيالعيشسويا فيهذاالوطن  

.وبذلكفأنكلنظريةمنهذهالنظرياتالسابقةتردأصلنشأةاالمةالىعاملمعين  

ا تقيم االلمانية االمةفالنظرية تعولعلىنشأة الفرنسية والنظرية ، اللغة المةعلىاساسوحدة

.علىارادةاالفراد،ومشيئتهمالمشتركةفيالعيشمعا   

.والنظريةاالمريكيةتستندعلىقياماالمةعلىاساسالعاملالمعنوي  

 ، ظروفهم مع تتناسب مختلفة اتجاهات المفكرون اتجه االعتبارات هذه اجل معومن وتتفق

اهرةالبارزةفيتاريخهموحياتهم،حيثظاللاوضاعهم،وعولوافيتعريفهملالمةعلىالعوام

عن فيابحاثهم ابتعدوا وأن ، وظروفها بسياستها ويتأثرون ، بالدهم يخدمونقضية بهذا انهم

.حقائقاالمور  

اب،االانكلنظريةعلىهذافأنالنظرياتوانكانتتتضمنجانبا منالصوكلوبالرغممن

.حدهالتعالجبمفردهااساسنشأةاالمم  

ومهمايكنمنأمرفالغالبفيتعريفاالمةيفيدبوجودجماعةمنالناسيستقرونعلىارض

حيث من علىمقوماتواحدة وتستند ، واهدافوغاياتمشتركة بمصالح ويرتبطون ، معينة

.ريخاوالثقافةاالصلاواللغةاوالديناوالتا  

 

 

 المطلب الثالث

 األمةوالدولة

، اجتماعيةتتلخصفيوجودجماعةمنالبشرتسودهاروحالترابطواالتحاد اناالمةظاهرة

وتجمعهاالرغبةفيالعيشالمشتركفوقاقليممعيننتيجةلتظافرعددمنالعواملالتيحولتها

.بشريةالىقوميتميزونعنغيرهممنالجماعاتال  

وبذلكتوجداالمةقبلقيامالدولةبكاملاركانهاألنالدولةالتوجداالبنشأةالسلطةالسياسية،

.فاذاوجدتتحولتالىدولة،وهنااليوجدتالزمحتميبينالدولةواالمة  

ماععدداجتمنفالدولةواالمةشيئانمختلفانألناالمةالتعدواانتكونحقيقةاجتماعيةناتجة

.مناالفرادوقيامالرغبةبينهمفيالحياةسويا   



 
 

بينماالدولةليستمجردحقيقةاجتماعية،بلهيفوقذلكحقيقةقانونية،اوتنظيمقانونيوهذا

االمة هذه تنظيم ايضا  يلزم بل ، اجتماعية كظاهرة االمة قيام بمجرد يتم ال القانوني التنظيم

...ةواخضاعهالسلطةسياسي  

ظاهرة الدولة فأن اجتماعية ظاهرة كانتاالمة فاذا االمة فكرة عن الدولة تختلففكرة وهكذا

.قانونيةسياسية  

وبالرغممنكلهذافأناالمةتشتركمعالدولةفيعنصريالشعبواالقليم،ولكنهاتختلفعنها

.يمكنانتوجدالدولةفيمايتعلقبالحكومةالتيتعدركنا مناركانالدولةوبدونهال  

امااالمةفاليشترطبنشوئهاتوافرهذاالركن،وعندمايتوافروجودهذاالركنبالنسبةلالمةفانها

تصبحدولة،وهدفكلامةهوالوصولالىخلقدولةمستقلة،وفيسبيلتحقيقهذاالهدففقد

.دولتصلاالمةالىتكويندولةواحدة،وقديتكونمنهاعدة  

 دولة منها اخرىويتكون امة من جزء اخرىمع امة من جزء يدخل وقد االمة. تستمر وقد

وقدتلعب.موزعةبينعدةدولوالتستطيعالوصولالىتكويندولةمستقلةاالبعدزمنطويل

.السياسةالدوليةدورا كبيرا فيهذاالمجال  

القوميوليسلهاايتنظيمقانونياالاذاحققتاستقاللهاولهذافأناالمةالتكونمجتمعا سياسيا 

فيشكلدولةقومية،ولذلكفأنهاذاكانتالدولةتعتبرشخصا مناشخاصالقانونالدوليالعام

التعتبر فأنها والتاريخيةوالحضارية االجتماعية منالذاتية بقدرة كانتتتمتع ومهما فأناالمة

.عنجماعةاالفرادالمكونينلهاشخصا قانونيا مستقال   

واالمةواناحتوتاالفرادجميعا وتجاوزتهموامتدتعبراالجيالالمتعاقبةابعدمنحياةكلفرد

فيهمفأنهاالتزالمجردتجمعألفرادمتشابهينفيخصائصانتمائهمالقومي،وأنمجرداالنتماء

نيا وانكانيخلققدرا كبيرا منالتضامنالقومياالالقومياليكفيوحدهلجعلاالمةشخصا قانو

.انهاليضيفللتجمعالقوميكائنا اجتماعيا جديدا يمكنانتنسحبعليهصفةالشخصالقانونية  

 

 

 المبحث الثاني

 االقليم

إذالبدمنوجودبقعةمحددةمن,اليكفيوجودمجموعةمترابطةمنالناسلقيامدولةمعينة

فوقهانشاطهمويمارسونعليهارضيستقروناال ،الدولةتلكيمكنانتتكونحتىبشكلدائم

الذيفهوولذلكفأنوجوداالقليمشرطضروريلقيامالدولة،"اقليمالدولة"عليهمايطلقذاهو

فرضوتسيادتهاالدولةعليهالذيتباشروالمجالالجويوالحيزالمائييمثلالنطاقاالراضي

.قوانينهاعليهوتطبقنظامهافوقه  



 
 

وبذلكالتوجددولةبدونانيكونلهااقليممحددالمعالم،يستوطنهشعبهذهالدولةعلىسبيل

.الدوام  

ولذلكالتعدالجماعاتالمترحلةشعبا النهاالتستقرفيأقليممحدد،بالرغممنوجودنوعمن

تكونالد ،ولهذا فيها ولنالسلطة ، ودائمة يعيشونعيشةمستقرة ولةهيمجموعةمناالفراد

.يتحققاالستقراروالدوامبغيرتوفراالقليم  

ولهذايوفراالقليمعنصرالدوامواالستقرار،كمايساعدتدريجيا علىنموالضميرالجماعيالذي

علىاالنتقالبهامنمرحلةيجتمعاالفرادحوله،ممايسهمفيتطويرالجماعةالبشرية،ويساعد

.الجماعةالطبيعيةالىمرحلةالمجتمعاتالمنظمة  

:سلطةالدولة،وذلكألنهبممارسةوعالوةعلىهذافأنالقليمالدولةاهميةكبرىفيمايتعلق  

نطاقاختصاص - فيتحديد يساعد فهو ومنهنا ، واكتمالصفاتها الدولة فيتحديد يفيد

 .نكثرةالمنازعاتالدوليةالدولةبمايحولدو

كماانههوالذييحددالنطاقالمكانيالذييمكنللدولةانتحددشعبهاعلىاساسهتحديدا  -

 .ماديا واضحا 

ولهذافأناالقليمأحدالركائناالساسيةالستقاللالدولة،وشرطاكتمالحقهافيالسيادة، -

 .تكونفيارضها،فكلسلطةعامةالتشعربسيادتهااالحيث

وتأسيسا علىذلكاصبحاالقليماطاراختصاصالدولةالتشريعيواالداريوالقضائي،سواءفي

.مواجهةاالجانباوالوطنييناوالحكوماتاالخرى  

انقضاء الى بالنتيجة يؤدي الدولة اقليم زوال بأن الدولي الفقه في ثبت فقد هذا لكل ونتيجة

.نزيادةاالقليماوانتقاصهاليؤديالىذاتالنتيجةشخصيتهاالدولية،ولك  

واستكماال للفائدة،فأنهالبدمنمعالجةالمواضيعالتاليةفيثالثةمطالب،وهياالقليماالرضي،

.واالقليمالمائي،واالقليمالجوي  

 

 

 المطلب االول

 االقليماالرضي

التيتبسط االرضية المساحة به اعليهاويقصد الدولسلطانهالدولة اقاليم عن والتيتفصلها ،

الناحية من كبيرة أهمية االقليم هذا لحدود ذلكالن ، المعالم واضحة حدود المجاورة االخرى

القانونية،فالدولةالتمارسسيادتهااالفيحدوداقليمها،وتنتهيسلطتهاعندحدودها،حيثتبدأ

.سيادةدولةاخرى  

اقليمالدولةاالرضيانيكونمتصال فياجزاءه،اذقديكونمنفصلاالجزاءفيواليشترطفي

.بعضاالحيان  



 
 

كماانهليسشرطا انيبلغاقليمالدولهاالراضيمساحةمعينة،فقديكوناقليما واسعا ،وقديكون

.اقليما ضيقا ،ألنذلكاليؤثرفيشخصيةالدولةالقانونية  

الىذلكفأنالمساحةالتيتمثلاالقليماالرضيالتتوقفعندقشرةاالرضالسطحيةوباالضافة

.،وانماتمتدالىباطناالرضحتىعمقيصلالىمركزالكرةاالرضية  

 

 

 المطلب الثاني

 االقليمالمائي

ويطلقهاالراضيمنالبحاروالمحيطاتليحتوياالقليمالمائيعلىالجزءالمجاورالقليمالدو

.عليهالبحراالقليميوكذلكمياهالبحيراتواالنهارالداخليهفياقليمالدوله  

وتقومفكرهالبحراالقليميعلىاساسانسواحلالدولهتمثلحدودهاالبحريه،وانمنحقكل

نيهدولهانتتولىالدفاععنهذهالحدودالمفتوحه،وتؤمنهامنكلخطر،حمايهالمصالحهاالم

واالقتصاديهوالمالحيهوالصحيه،واليتأتىلهاذلكاالبسيطرتهاعلىمساحهمعينهمنالمياه

.المتاخمهلسواحلها  

ولكنبعدانسادتفكرهتحديدالبحراالقليميبثالثهاميالبحريهفترهمنالزمنواخذتبها

علىهذاالتحديدوتطالبتوسيعتشريعاتكثيرةمنالدول،عادتبعضالدولاالخرىتعترض

.نطاقالبحراالقليمينظرا لتغييرالظروف  

الموضوعالىانهمنحقكلدولهزيادهاتساعبحرها وقدانتهىالخالفبينالدولحولهذا

االقليميكانمنحق نطاقبحرها فيتحديد بالغتالدوله اميالولكناذا االقليميعلىثالثه

.االعتراضوعدماالعترافبهالدولاالخرى  

بعضالدولبحرهاتحلاختالفبينالدولحيثحددمولذلكفانمايتعلقفيالحداالقصىظل

حددتهباكثرمن وبعضها بحريا  حددتبأثنيعشرميال  ما االقليميبستهاميالبحريه،ومنها

مدى االختالفبينالدولحولتحديد أدىهذا وقد البحراالقليميالىظهورفكرةذلكبكثير،

.المنطقهالتكميليهوالمنطقهالمجاوره  

وراء وتعنيالمنطقهالتكميليهانيكونلكلدولهمنطقهاخرىمعينهفياعاليالبحارفيما

.البحراالقليميتباشرفيهااختصاصاتمحددةتتعلقبالشؤونالكمركيةوالصحية  

ىبحرهااالقليميتصلالىاثنتيعشرميال بحريا تقلعنتلكالتيتمارسهاعل  

،5277مناتفاقيةجنيفللبحرالعالي،والمنطقةالمجاورةلعام(94منم9ف)وقدحددت

بحريا ،ايانعرضهذهالمنطقةاليتجاوزهذهالمسافة عرضهذهالمنطقةبأثنتيعشرميال 

.بعدطرحالبحراالقليمي  



 
 

الىذلك علىاضافه سياستها الىممارسه فيالوقتالحاضر تميل الساحليه الدول فانغالبيه

يزيد ال التي و االقتصاديه بالمنطقه تسمى التي و االقليمي للبحر المجاوره البحريه المنطقه

.اتساعهاعلىمائتيميلبحري  

 

 

 

 المطلب الثالث

 االقليمالجوي

قليماالرضيواالقليموالمائيوللدولةحقبانتمارسيشملاالقليمالجويالفضاءالذييعلواال

.عليهسلطاتكاملةدونالتقيدبارتفاعمعين  

وعلىايحالفأنمباشرةالدولةلسلطتهايتحددبنطاقاقليمهاارضيا كاناومائيا أوجويا ،ومن

العدذلكاعتداءعلىثميمتنع،علىالدولاالخرىانتتعدىعلىالنطاقاالقليميللدولة،وا

.سلطةاوسيادةدولةاخرى  

واذاكانتالتعريفاتالتقليديةالقليمالدولةالجوي،تذكرانهيتضمنطبقاتالجوالتيتعلوجميع

اقاليمالدولةاالرضيوالمائيالىماالنهاية،فانناالنستطيعاننسايرهذهالتعريفاتفيماذهبت

.اليه  

لدخول وسفرنظرا  القمر ونزولاالنسانفوقسطح الخارجي، الفضاء االنفيعصر العالم

المركباتالفضائيةالىالفضاءالكوني،وهبوطهافوقكواكباخرى،وارسالهامعلوماتدقيقة

.عنها،وعناالقمارالمحيطةبها  

فقدحدثخالففيالرأيبينفقهاءالقانونفيمايتعلقبتحد يداقليمالدولةالجوي،ونتيجةلهذا

.ومدىسلطتهاعليه  

فقدذهبفريقمنهمالىالقولبوجوباعتبارالهواءحرا عاما لجميعالدولويعنيذلكان -

ولكناصحابهذا منالدول، دولة لسيادة اليخضع ، البحارالعامة حكم يكونحكمه

النمرورالطائراتفوقاقليمالرأييتجاهلونحقالدولةفيالبقاءوصيانةالنفس،ذلك

 .الدولةيهددهااكثرمنمرورالبواخرفيعرضالبحار

وذهبفريقاخرمنالفقهاءالىوجوباعتبارطبقاتالهواءالواقعةفوقارضالدولة -

جزءا مناقليمهايخضعلسيادتهادونانتردعلىهذهالسيادةايقيود،ويعابعلىهذا

 .فيهاذيغفلمصالحالدولالرأيانهمبالغ

السيادة - ولكنهذه الهوائي، علىاقليمها السيادة وذهبفريقثالثمنالفقهاءانللدولة

الطائرات مرور حق وهو ، جميعا  الدول اتفاق بحق مقيدة وانما ، مطلقة ليستسيادة

 .التابعةلها



 
 

االتجاهمعاهداتالطيران،ونصتهذهاالتفا الدولةالكاملةوقداخذتبهذا سيادة قاتعلىمبدأ

علىطبقاتالهواءفوقاقليمها،ولكنهانصتعلىمجموعةمنالحقوقلطائراتالدولالمتعاقدة

 .

.الحديثةا،وذلكوفقا للتطوراتالتكنلوجيوهذاهوالرأياالقربالىالصواب  

 

 

 المبحث الثالث

 السلطةالسياسية

بشري،وشروطهاانيتوافرلهاعنصرالتنظيمالسياسي،بمايعنيهانالدولةهيمجردمجتمع

فياالساسمنضرورةوجودسلطهسياسيهتؤديوظائفالدولهالداخليهوالخارجيه،وتكون

.مسؤولهامامالجماعاتاالخرىعنكافهالشؤونالتيتتعلقباالقليموالشعب  

افرادالمجتمعالىفئتينفئةحاكمةتحكمايا كانتمظاهرولذلكيتحققوجودالسلطةحينينقسم

قوتهااالقتصاديهاودينيهاوعسكريهوفئةاخرىمحكومةتخضعاالوامرالفئهالحاكمه،بهذا

.وحدهتتحولالجماعهالىمجتمعمنظمتسيطرعليهفكرهالقانونالملزم  

كمهذاتها،اماالحكامفهمعبارهعناالشخاصولذلكفانصاحبالسلطهالسياسيههوالطبقهالحا

الذينيحقلهمممارسههذهالسلطهفقط،ايانافرادالطبقهالحاكمهليسوااالمجردممارسين

.للسلطة  

ولهذافانهاليشترطانتتخذهذهالهيئهالحاكمهشكلسياسيامعينا ،وانمايكفيانتبسطسلطانها

مهبمااليسمحبوجودفرصهاخرىمنافسهلها،وذلكلووجدتسلطتانعلىاالقليمالذيتحك

علىاالخرى انتصرتاحداهما فاذا  ، انيقعالصراعبينهما فالبد  ، تنافسانعلىاقليمواحد

فستنفردبممارسةالسلطهعلىهذااالقليم،وقديتمتقسيماالقليمبينهمااذالميسفرالصراععن

.اهماانتصاراحد  

الحاالت في الشعب مجموع برضاء الحاكمه الهيئه هذه ممارسه تكون ان ليسشرط انه كما

كما  الردع، و عنطريقالقوة تبسطالحكومةسلطتها تبسطالحكومه ما فكثيرا   ، االعتياديه

تولى اضطراباتو او قالقل او حدوثحرباهليه عند  انقالب، او ثورة وقوع يحدثعند

دهابالقوه،غيرانالسلطةالتيتستندالىالقوهتصبحسلطهرسميهالفعلية،ومنثمالاخما

الجماعه افراد برضاء يرتبط تاسيسها او الدوله قيام الن الحديث بالمعنى الدوله بقيام  تسمح

.وقبولهمللسلطهفيها  

م فيما يختلفعنمفهومها اليوم السياسيه السلطه فانمفهوم السلطهلهذا تستمد فاليوم  ضى،

السياسيهوجودهامنتنظيمالشعبنفسه،وبالتالييلزماالعترافبهامنقبلالجماعه،فاذا

فقدتالسلطهسنداعترافالجماعهبهافالتكونسلطهفعليه،والترتقيالىمستويالعنصر

.نبرضاءالجماعةتاسيسالسلطهرهالالزملقيامالدوله،ألنقيامالدولهو  



 
 

ولكنهذااليعنيانالسلطةالسياسيهالتستندالىقوه،بلعلىالعكسحيثنجدانأهمما

.يميزسلطهالدولههواحتكارهاللقوةالعسكريه  

 

 

 المبحث الرابع

 االعترافبالدولة

سلطةالسياسيه،تقوماذاتوفرتاركانالدولهالثالثيهالسابقه،وهيكلمنالشعبواالقليموال

.الدولهويتحققوجودهاالقانوني،وتثبتسيادتهاعلىاقليمهاوشعبها  

وقدثارالتساؤللدىفقهاءالقانونالدوليالعام،عمااذاكاناالعترافبالدولهالجديدهمنجانب

العترافترتبعلىالدولالقائمهيعدعنصرامنعناصرتكوينالدوله،بحيثاذالميقعهذاا

.ذلكتخلفقيامالدوله  

.وبمعنىاخرهليعداالعترافمنشألحدثقانونيجديد،ايمنشأللدوله  

ال الفقه في يعدىويذهبالرايالراجح القائمة جانبالدوله من الجديده االعترافبالدوله ان

عننشاطها،فالدولهتقومويتحققلهاوجودا العناصراجراءمستقال  لقانونياذاماتوافرتلها

،امااالعتراففهوليساالإقرارا منالدولالقائمهباالمرالواقع،اي الثالثهالسابقذكرها

.بوجودحدثقانوننشأوتحقققبلصدورهذااالعتراف  

اقرارية االعترافصفة واليترتبعللهذا  ، انشائية فياالظهورالدولهعضيهالصفة  وا 

.المجتمعالدولي،تاخذمكانهافيالعالمالخارجيشانهافيذلكشانغيرهامنالدول  

منجانبالدولالقائمهاليحولدون علىذلكفاناالمتناععناالعترافبدولهجديده وبناءا 

االمتناعهوتمتعهابشخصيتهاالقانونيهالدوليه،وماترتبهمنحقوق،وكلماينتجعنهذا

.اعاقةمباشرتهالحقوقهانظرا لعدمقيامعالقاتسياسيهبينهاوبينالدولالممتنعهعناالعتراف  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

الرابعالفصل  
الدولةسلطة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

لمعالجهسلطهالدولهالبدمنالتطرقالىخصائصسلطهالدوله،وأساساشرعيهسلطهالدوله،

له،وضمانشرعيهسلطهالدوله،ومنثممعرفةهيئاتسلطهالدولهفيوشرعيهسلطهالدو

:المباحثالتاليه  

 

 المبحث االول

 خصائصسلطةالدولة

منالمعروفبانمسؤوليهسلطهالدولههوتوفيراالمنللجماعةالسياسيهالتيتهيمنعليهابما

وتنسيقالعالقاتاالجتما مناستتبابللنظام لها بوجودتضمنه الدوله ولذلكتتمثلسلطه ، عيه

ويتعينعلىاالفرادطاعههذهاالوامروالنواهي حكاميصدروناوامرونواهيباسمالدوله،

الصادرهمنالحكام،وعليهيمكنالقولبانسلطهالدولههيظاهرهاجتماعيهوسياسيهوقانونيه

ولذلك،والمكانلهاخارجالنظاماالجتماعي،كما النظامواليستقربدونها اليستقيمهذا

:يتطلباالمرمناقشهخصائصالدولهعلىالنحوالتالي  

 

 اوالً : السلطة ظاهرة اجتماعية :

ايانهامرتبطهبالجماعهفاليتصوروجودهاخارجالجماعهالبشريه،كماانالجماعةالبشريه

.فظالنظامفيهاوتعمللصالحافرادهااليستقيمامرهابدونوجودسلطهآمرةتح  

و.ومهمايكناصلالسلطهفانالقوهتعتبرعنصرااساسيامنالعناصرالتيتقومعليهاالسلطه

اناولمظاهرالقوهالتيتعتمدعليهاسلطهالدولههيالقوهالبوليسيهوالعسكريهلحمايهوجودها

الماد بالقوه لغرضسيطرتها و ، أمنها والمعتقالتو السجون تلعب ولهذا ، االقتضاء عند يه

.وغيرهامنوسائلالعقابوالردعدورا كبيرافيهذاالمجال  

مادية،فهيقبلوبالرغممنكلهذا،فانالسلطهالعامهوأناخذتفيالحياهالواقعيهشكلقوه

في تعتمد ارتباطهكلشيء علىمدى تصرفاتها وفيشرعيه ، وجودها البشريه بالجماعه ،ا

رضاالمحكومينبهاوقبولهملها،ىتستقرفياالساسعلهيوصدقتعبيرهاعنه،ومنثمف

.وهذاالرضاهوالذييؤكدشرعيهالسلطهويمكنهامنالوفاءبواجباتها  

وتصبحامااذااعتمدتالسلطهفيتصرفاتهاعلىالقوهالماديهوحدهافقطفانهاتفقدشرعيتها،

.سلطهغاصبهمعتدىةالنهالمتظفربرضاالجماعهعنها  

وهذاالوضعيزعزعكيانالسلطهويهددهاباالنهيار،ذلكألناالفراديتربصونبهاويتحينون

.همحلهايمنحونهارضاءهموثقتهمالفرصفيالقضاءعليهاواحاللسلطهشرعي  

 

 



 
 

 ثانياً : السلطة ظاهرة سياسية : 

نالمجتمعالبشريالمنظمالبدمنانتتوافرفيهاالسلطهالسياسيهالقائمهفيذاتهاوغيرخاضعا

حيثان الخارجيه و الداخليه السياسه تؤديوظائفالمجتمع لكي وذلك اخرى سياسيه لوحده

تعدالسل طةالسلطهالسياسيهتكونمسؤولهعنكافهالشؤونالتيتتعلقباالقليموالشعبولهذا

.السياسيهذاتسياده  

ايانهاسلطنهنابعةمنذاتالدوله،لكيتمكنهامنالقدرهعلىتنظيمنفسهاوفرضتوجهاتها

وأوامرهاعلىمواطنيهادونانتكونداخليا اوخارجيا تابعهلغيرهافهيفيالداخلتعتبراحلى

بيناالفرادوالوحداتالداخلية،كماانهاالسلطاتالتيتملكأمرالحكمفيالخالفاتالتيتنشأ

فيالداخلالتخضعماديا والمعنويا لسلطهأخرى،سواءكانتتلكالسلطةنقابيةاومهنيهاو

.سياسيهاوعسكريه  

 المنظمه المجتمعات يميز الذي الرئيسي الطابع فان -ولهذا الحديثة المجتمعات-الدول عن

.اللسلطهالسياسيهالعامهوالتيتقاماساسا لحمايهامنالمجتمعالسياسياالخرى،هوامتالكه  

 

 ثالثاً : السلطة ظاهرة قانونية :

 اجتماعيهوسياسيه الدولهظاهره كانتسلطه قانونيهذلكألنثمةتالزما فاذا هيكذلكظاهره

.بينهاوبينالقانون  

 السلطواوضح بين التالزم عليه يكون اةما القانونيو التنظيم ان من اليوم مانراه هو لقانون

ةجاالتالحياه،ذلكألنمجاالتتدخلالسلطمفيجميعةللجماعهاصبحيقتضيتدخلالسلط

.اصبحتفيالتاريخالمعاصراكثراتساعا وامتدادا   

كانعليهفيظلالمذهبالفردي،حيثكانفيهالفصلواضحا بينالمجىعل الالعكسمما

،اماالمجاالتاالجتماعيهواالقتصاديهةحدهالميدانالطبيعيلتدخلالسلطالسياسيالذيكانو

.ةالرئيسيلالنشطهالفرديفقدكانتالميدان  

هوالمصدرالرئيسيةها،ذلكألنمبداسلطاناالرادجانبا كبيرهمنقدرتةولهذاكانتللسلط

.رديلخلقالقانونفيظلالمذهبالف  

السلط سالح هو القانون فأن فةالسياسيةولذلك الحاكمه فيللطبقة مختلفاالوضاع تنظيم ي

.،وبدونهالتضمنسيراالفرادتلقائيانحوتحقيقصالحللطبقهالحاكمهةالجماع  

بحاج فانالسلطه الجماعالىالةوعليه فيحكم سالحها انةقانونالنه كما ، أحوالها وتنظيم

قانونبحاجهالىالسلطةلتكفللهاالحتراموتعملعلىتنفيذهحتىاليعبثبهاالفرادفيختلال

والقانون،ةلناالتالزمبينالسلطهالسياسيومنهنايتبين.نظامالجماعهويسودهااالضطراب

اولهذ.ةعهرتيناجتماعيتينتنشأمعالجما،واعتبارهاظاةوارتباطهمافينفسالوقتبالجماع

وتوجيههانحوتحقيقالهدفةماهواالتنظيمالحياهالجماعيةيمكنالقولبانالقصدمنالسلط

ةالمنظمةاعالمشتركللجم يمكنالقولبانسلط. القدرةولهذا علىفرضارادتهاةالدولهبانها

.المجتمعةعلىاراد  



 
 

 

 المبحث الثاني

 اساسشرعيةسلطةالدولة

يصدرونأوامربوجودحكامة،وتتمثلهذهالسلطةسياسيةتتمتعبسلطةبانالدولمنالمعروف

الدول االوامرواجتنابةونواهيبأسم بتنفيذ وذلك  الحاكمين، إطاعه ويتعينعلىاالفراد  ،

ي الذي لكن و ، اساسشرعيالنواهي البحثعن هو االن ةالدولةسلطةهمنا لفتهذا. ولقد

نظارالفقهاء،والكتاب،واثاراهتمامهمفيمختلفالعصور،وكانمحلللدراساتالموضوعا

زمني،وكلطائفهمنها دينيوبعضها ،بعضها اسفرتعنوجودنظرياتعديدة المستمره

:منحىخاصا بهاوهذهالنظرياتهيةالدولةسلطةوفيبياناساسشرعيتنح  

 

 أوالً : نظريه االساس المقدس للسلطه : 

-:تتمثلبمايليةعديدايالنظرياتالدينيهاوالثيوقراطية،ولقداخذتهذهالنظرياتاشكاال   

أ–نظريةالطبيعةااللهيةللحاكم:حيثتقومهذهالنظريةعلىاساسانالحاكمذوطبيعةالهية،

.فهولميكنمختارهمنقبلااللهبلهوااللهنفسه  

ةومنعليه،ذلكألنالدولةسلطةمطلقةتنصبعلىاقليمالدوللهذافانالحاكميتمتعبونتيجه

.يعدانمقدسانواليجوزالمساسبهماةوحاكمالدول  

عناعمالهأواقوالهباعتبارانهذهاالعمالوهالحاكمااللهأومسائلتةوبالتاليفاليجوزمحاسب

.االقوالمقدسه  

هذهالنظريهالىالتسليمللحاكمبالسلطانالمطلقالذيالتقيدهقيودوالتترتبعليهوبذلكتؤدي

القديمهعلىاساسهذهالنظريه،ومثلهذادفسرتسلطهالدولايةمسؤوليهامامالشعوب،وق

.فيبالدواديالرافدينايامالسومريين  

 

فيمرحلة الدينية تطورتالنظرة لقد التفويضااللهي: الحقااللهيالمباشراو نظريه  ب-

انمايستمدسلطتهمنهللاللمرحلهاالولى،حيثلميبقالحاكمالها أومنطبيعةالهية،والحقة

االلهيةمباشر الحق بمقتضى  يحكم فهو ثم من و  ، السلطة هللاويودعه يختاره  فالحاكم  ،

ظريهحيثيظهرفيهاحمورابيوهويتسلمالشريعهمسلةحمورابيهذهالنتصوردالمباشروق

الشمس مناله  . التفكيرحدثتطورفيالطبيعه بهذا للسلطالو التطوراتةوذلكنتيجةدينيه

.االقتصاديهواالجتماعيهفيتلكالفتره  

 



 
 

ظهرتفيالعصورالوسطىفكرة  نظريهالحقااللهيغيرالمباشراوالعنايهااللهية:  ج-

الطريقالذييؤديىمباشرا ،وانمايرشدالشعبالمفادهاانهللااليختارالحاكماختيارا ةجديد

.الىاختيارحاكممعين  

عنطريقالشعببتوجيهمناالرادةااللهية،ايبمقتضىةالسلطىوبهذايكونالحاكمقدتول

هذه تتفق هذا كل من وبالرغم المباشر غير االلهي النظرياتالنظريالحق من وغيرها ه

منعندهللا،وانكانتتفترقعنهااذتجعلاختيارالحاكممنقبلةعلىانالسلطةالثيوقراطي

الشعب،ولكنالحاكمالذييمارسالسلطةااللهيةيستطيعانيستبدبهاالنهيستمدسلطتهمنهللا

.،فهواليكونمسؤوال امامأحدغيرهللا  

تيارالحاكممنقبلالشعباختيارا مباشرا اليعنيقطعاانيكونالحاكمديمقراطيا ،يمكنانواخ

.يكوناستبداديا   

عرف  سياسيا   نظاما  السادسعشر القرن اوائل اثمرتفي نظرياتقد فان هذا من بالرغم

السلطهمنحقالحاكموحدهالتاريخيا بالنظامالملكيالمقدسالمطلق،ويقومهذاالنظامعلىان

.يقاسمفيهاشخصاوهيئهوانالحاكميحوزهذهالسلطهوفقا نظريهالحقااللهيالمقدس  

،حيثكانةدينيةذاتقداسةالزمنيةورفقدبقيتالسلطهفيتلكالفتروبالرغممنكلهذاالتط

انفئة يعنيالكفرباهلل، الذينيالخروجعليها السلطالحكام وفقهذهةمارسونهذه يكونوا لم

.،كماكانفيالماضيفالدينهلل،والتصحعبادةغيرهللاةالنظريهاله  

منةغيرمباشرةباعتبارهمالمختارينبصورةمنذلكظلالحكاميمارسونالسلطولكنبالرغم

.ةبمايدعمحقهمالمقدسفيالسيادهللا،ومفوضينمنه،  

يملكأحدمحاسبتهمال،ومنثمةللملوكفيتأييدسلطتهمالمطلقظلتهذهالنظريهدعما وبذلك

.اومسائلتهمعنافعالهمواخطائهم،النهممسؤولونامامهللافقط  

عصرهاالذهبيفيفرنسافيالقرنالسابععشرفيعهدلويسالرابعةولقدعاشتهذهالنظري

يستنداليها،ويدعيانهيستمدسلطتهمنهللا،وانهغيرمسؤولامامعشر،الذيكثيرا ماكان

.سندا للكثيرمنالملوكفيسلطتهمالمطلقهةأحدغيرهللا،وبقيتهذهالنظري  

الثيوقراطيةرغماتفاقهاعلىتحديدمصدر-ونتيجهلكلهذافانهيالحظبانالنظرياتالدينيه

تنتهيالىنت  ، وليسمنحقةيجهواحدالسلطه ، قيود مطلقالتقيده وهيانسلطانالحكام

الشعوبسؤالهمعمايفعلون،النحسابهماليكوناالامامهللا،فهوالذياودعهمسلطته،و

.هوالذييتولىحسابهمعنافعالهم  

االقتصادي التطورات لكن الدينةواالجتماعيةو النظريات قبول عدم الى ابتكرتادت التي يه

فظهرتنظ ، الحكام استبداد االملتبرير الى السلطة ترجع الشعبةرياتجديده كل الى او ،

.ة،ايالنظرياتالزمنيةالنظرياتبالنظرياتالديموقراطيالسياسي،وتسمىهذه  

 

ثانياً : نظريات المصدر الشعبي للسلطة :انالسلطهتجدمصدرهافيالشعبالذييمنحهاللحكام

.ةمطلقةالىسلطةالدولةاجزتحولدونتحولسلطو،حيثانالشعبيضعحدوداوح  



 
 

ان يمكن ضابط اهم بأن السلطالشك المنظماةيوقفطغيان المؤسساتهو و االجتماعيه ت

لةالسياسي االقتناع يسود ان يجب المؤسسات و المنظمات هذه وراء لكن و و، الحكام دى

ليستامتيازا للحكام،وانماهيلهاهدفيجبانالتحيدعنهوهوالعملةالسلطالمحكومينبان

،وأنالخروجعنهذاالهدفيعنيعودةالسلطةالىالشعبالذيلهةالجماعةفيسبيلمصلح

.الحقانيردالحكامالىحدودهم،كماانلهانيستبدلهمبغيرهم  

-:اتمتعددة،مرتبفتراتزمنيةمختلفةمنهاوبذلكفأنهذهاالفكاربررتهانظري  

نظريةسيادةاألمة،ونظريةالسيادةالشعبية،والنظريةاالشتراكية،وأخيرا هناكنظريةالصفوة

 .

:ونتناولفيمايأتيهذهالنظرياتتباعا   

 اوالً نظرية سيادة األمة :

شخصيةقانونيةمستقلةعنالمواطنينالذينانالسيادةوفقهذهالنظريةبيداألمة،واألمةهي

.فئةمنالمواطنينذاتصفاتمحددة–الشخصالمعنوي–تتكونمنهم،ولكنيمثلاألمة  

ولذلكفأناألمةالتعبرعنارادةالمواطنينفيالحاضرفقطوانمايدخلفيتكوينهااعرافوقيم

.وصفاتالماضيوالمستقبلايضا   

بالمواطنينويترتبعلىهذ لكلبالغيسنالرشدالسياسي،بلمقيدا  بأناالقتراعليسشامال  ا

.الذينتتوافرفيهمشروطتتعلقبالعلموالثروة،والذينيستطيعونالقيامبالمسؤولياتاالجتماعية  

يفةوهنايصبحهذااالقتراعليسحقا ،بلوظيفةيقومونبهابأسماألمةولصالحها،وهذهالوظ

.تصبحواجبا   

االنتخابوالذين فأناالنتخابيصبحاجباريعلىالمواطنينالذينيحقلهم ويترتبعلىهذا

.تتوفرفيهمشروطاالنتخاب،وذلكلكوناالنتخابواجبا وليسحقا   

بةلناخبينحقمراقلفالنيابةعناألمةتتمبواسطةممثلينمنتخبينوبالتاليفليسللشعبوالوهنا

.ممثلياألمة  

للهمفقطحقاختيارالممثلينللتعبيربكماانهليسلهمتحديداهدافاألمةبعداألنتخابمباشرة

 االمة ارادة -عن المجرد الشخصالمعنوي بعد-اي بالمنتخبين الناخبين صلة تنقطع حيث

.األنتخابمباشرة  

سلطةاألمةتتصفبالمشروعيةألنهاتمثلومنثمولذلكفانهذهالنظريةترىانارادةاألمة

.ارادةالشعبالناخبصاحبالكفاءةالعلميةوالثروة  

,بواسطةممثليهاالمنتخبينانتستخدمارادتها-الشخصالمعنوي–وبناءعلىهذاتستطيعاألمة

اتها،ألجلانفتعبرعنارادتهابماتشاءمنالقوانين،اعتمادا علىتبريرتصرفومنثمسلطتها

دونمناقشة، وبالتالييتحتمعلىاألفرادالخضوعالحكامها التصرفاتمشروعة، تصبحهذه

.ألنهاتحملفيطياتهاصفةالعدل  



 
 

دامتاالمةتتصرفبواسطةالحكامالذينيمثلونها انهؤالءقديستغلونسلطةاألمةفولكنما

ويلجأونويتصرفونحسباهوائهمومطامعهملخطأويتخفونوراءفكرةعصمةارادةاألمةمنا

 باالفراد األستبداد الى األمة, سيادة مبدأ على وحرياتاعتمادا حقوق على خطر ذلك وفي

.المواطنين  

 بها جاءت النظرية هذه فأن وعليه البرجوازية) االول(الطبقة عهدها كلفي حرمت حيث

والذين السياسي الرشد سن بالغي الطبقةالمواطنين اشترطتها التي الشروط فيهم تتوفر لم

هيئاتالدولةسواءكانتالتشريعيةاويةالبرجوازيةعلىالناخبينوالمرشحينمنالترشيحلعضو

التنفيذية،وبالتاليقصرتحقاألنتخابوالترشيحعلىاعضاءالطبقةالبرجوازيةالذينتتوفر

.قةالبرجوازيةفيهمالصفاتأوالسماتالتيحددتهاالطب  

 

 

 ثانياً نظرية السيادة الشعبية : 

وبذلكتختلفهذهالنظريةعنلجميعافرادالشعبالسياسيتعتبرالسلطةوفقا لهذهالنظريةملكا 

حيثالتعتبراالمةوحدةمجردةمستقلةعناالفراد،وتخصهابالسيادةومننظريةسيادةاالمة

رادالبالغينسنالرشدالسياسيفيممارسةهذهالسلطة،سواءأكانثمسلطةالدولةحقلكلاالف

.ذلكبصورةمباشرةأوغيرمباشرةعنطريقالوكالة  

والتقربوضع االمة نظريةسيادة الشعبيةاالراءالتيجاءتبها السيادة ولذلكترفضنظرية

.لكلالشعبالسياسيكا فوقالمواطنينبلتعتبركلسلطةمل-الشخصالمعنوي-االمة  

حيثتعتبركلفردولهذااخذتنظريةالسيادةالشعبيةباالقتراعالعاملجميعالمواطنيندونتمييز

وبالتاليفانهذايجعلاالنتخابحقالكلمنافرادالشعبالسياسييملكجزءامنسلطةالدولة

.المواطنينالسياسيين  

، االنتخابحقا  دام ما فأنه االلشروطالسنوهنا اختياريا اليخضع يكونعمال  فأنممارسته

.واالهليةوالتمتعبالحقوقالمدنية  

فيمكنمحاسبتهموابدالهمعنطريقولهذايكونالنوابوفقهذهالنظريةهموكالءعنالشعب

.الشعبالسياسيوذلكعنطريقاالستفتاء  

بالوك اخذت الشعبية السيادة نظرية فأن يتقيدواوهنا ان النواب تفرضعلى التي االلزامية الة

.باالوامرالمعطاةلهممنقبلالناخبين  

الناخبيندونان رأيممثليهيئة احترام تؤديالىضرورة الشعبية السيادة فأننظرية ولهذا

.تدخلفياالعتباراالجيالالقادمةوالظروفالمستقبلية  

لهذه وانرأياالغلبيةيسريعلىعنارادةاالغلبيةالنظريةمعبرا وبالتالييكونالقانونوفقا

وهذاامرحتميحتىاليختلالنظامفيالدولةوينهاربنيانهااذالمتذعناالقليةاالقليةويلزمها

.لرأياألغلبية  



 
 

وهنافانرضاالشعبالسياسيبالسلطةالحاكمةهوالذييسبغعليهاصفةالمشروعيةويجعلها

.ةقانونيةسلط  

 ثالثاً النظرية االشتراكية : 

فقدجاءتالنظرةاالشتراكيةالعلميةبمفهومجديدللسلطةاستنادا الىفهمها وبالرغممنكلهذا

:الخاصبفكرةالسلطةوالطبقاتالتيتحوزهاويستندهذاالمفهومعلىاالسسالتالية  

 االساس األول : 

فيحقيقتهاظاهرةطبيعيةوالارادةالهيةمقدسة،لكنهاليستلةانالدولةوباالحرىسلطةالدو

خلقهااالنسانواخضعهاالرادته،وانهاعلىهذااالساستجدسندهافيالنظامالطبقي،ايانها

.ظاهرةطبقيةخلقتهاالطبقةالمتحكمةفيالمجتمع  

 االساس الثاني : 

.شعبواللألمةكلها،ولكنهاللطبقةالمتحكمةوبناءا علىهذافأنسلطةالدولةليستلل  

االنتاج، لوسيلة المالكة الحاكمةهيالطبقة االشتراكيتكونالطبقة وعلىذلكففيظلالنظام

.ولهذافأنالدولةهيدولةطبقية  

الطبقة عليها تسيطر طبقية سلطة االشتراكي للمفهوم وفقا  السلطة بأن القول نستطيع ولذلك

.تماعيةالتيبيدهاوسائلاالنتاجاالج  

.وانالطبقةالحاكمةهيالتيتضعالنظامالقانونيالذييكفللهاالحفاظعلىمصالحهاالطبقية  

 رابعاً نظرية الصفوة : 

غيرانالتحليلالذياتتبهالنظريةاالشتراكيةوالنظرياتالسابقةعليهابصددفترةسلطةالدولة

.عضالكتابفقدجاؤابنظريةجديدةهينظريةالصفوةالحاكمةلميوافقعليهاب  

واننظريةالصفوةالحاكمة،انهفيكلمجتمعانسانيفئتين،فئةحاكمةوهيالقلةالقليلة،حيث

انقوتهاتكمنفيسيطرتهاعلىمقدراتاالقتصادفيالمجتمع،وفئاتايطبقةمحكومةوهي

.االغلبية  

ال هذه كلويقود تشرفعلى حيث المحكومة االغلبية على تفرضارادتها صفوة الحاكمة قلة

.المجاالتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية،ألنهاتملكوسائلاالنتاج  

المجتمع وأصبح ، بسرعة يزداد أخذ الحديثة المجتمعات في والتكنلوجي العلمي التقدم ولكن

الفني التقدماليرجعالىتراكمالصناعيالحديثيتميزبالتقدم وهذا الكبيرفيوسائلاالنتاج،

.رؤوساالموالبقدرمايرجعالىالتقدمالفني  

وهذاالتحليلاظهرأهميةدورالتكنوقراطييناوالفنيينفيالحياةاالقتصاديةوتأثيرهمالمتزايدفي

.المجتمعاتالصناعيةالحديثة  



 
 

ي سهال  لمتعملعمال  اصبحالعملاالداريفاالدارة وانما ستطيعمالكرأسالمالانيقومبه،

.عمال معقدا يقتضيفهما فنيا متخصصا   

انتقلإصدارالقرارالحقيقيإلىصفوةجديدةمنالمجتمعتختلفعنالصفوةالسابقة، وهكذا

فأنهذهالصفوةالجديدةوهذهالصفوةالجديدةهمالفنيونوالباحثونوالعلماءواالداريون،ولهذا

سواءفيالمجتمعالرأسمالياواالشتراكياصبحتتمثلطبقةاجتماعيةجديدةمتميزةفيسلوكها

وبذلكاصبحتالسلطةفي.ودوافعهابعيدا عنسلوكودوافعالطبقةالرأسماليةوالطبقاتالكادحة

طبليضافاليهاالفئةالجديدةالمتمثلةالدولةالصناعيةليسبيدالطبقةالمالكةلوسيلةاالنتاجفق

.بالفنيينوالعلماءواالداريين  

الفنيونوالعلماءواالداريونومالكيوسيلة الدولةوهم اصبحالشعبالحقيقيمالكسلطة ولهذا

.االنتاج  

 

 

 المبحث الثالث

 شرعيةسلطةالدولة

 تمهيد :

الشرعي ةالسياسيةللسلطةاالساسيةالركيزةتعد منةشرعيةمنثماليمكنانتوجدسلطو،

تلقاءنفسها،ولكنشرعيتهاتكونمنواقعااليمانبهامنقبلالشعب،وعلىذلكالبدانتكون

.سلطةمتفقةفيالشكلوالمضمونالتيقومهاالمجتمعفيفكرهواقتنعبهاثمارتضاهاال  

:االمورالتاليهوهيكلمنشرعيهيقتضياالمرالبحثفيالوألجلتحديدمعنى  

.(ةوالمبادئالتيتتحققبهاالشرعي،ة،واهميةالشرعيةماهيةالشرعي)  

 

 

 اوالً : ماهية الشرعية :

الشرعيةهياالتفاقمعالقواعدالقانونية،ايا كانمصدرهادستوريا اوتشريعيا ،وتسوداحكامها

.ا ومحكومينعلىكلمنالدولةواالفراد،حكام  

فأنالشرعيةتعنيالتزامكلمنالدولةواالفرادبعدممخالفةالقواعدالقانونية،معوجود ولهذا

حيثتتوقفقيمة ، بغيرجزاءعلىالمخالفة اذالضمانة ، االلتزام الجزاءعلىاالخاللبهذا

.االلتزامومدىااليمانبهعلىمدىفاعليةهذاالجزاء  



 
 

القانون)نتعنيفالشرعيةاذ احكام سيادة اليمكنأليهيئةانتصدر(مبدأ ،اذعنطريقها

.قرارا فرديا االفيالحدودالتيبينهاالقانوناوالدستور  

 

 ثانياً : أهمية الشرعية : 

واالقتصادية االجتماعية المواطنين وحريات لحقوق الضمانات اهم من تعتبر الشرعية ان

يثالتستطيعالهيئاتوالحكامانتفرضالقيودعلىالحرياتاالمنخاللالقواعدوالسياسية،ح

لتتلكالقواعدالقانونيةقائمة،ذلكألنتحديدحقوقوحرياتالمواطنينيتمظالقانونية،طالما

.وفقا للقواعدالقانونيةالمقدمةمسبقا منقبلالصفوةالحاكمة  

 كل فأن ذلك الى الدولةباالضافة سلطة هيئات بين المتبادلة العالقات مجال في يتعلق ما

.والمواطنينيفترضبأنهاتحددبالقواعدالقانونية  

،حيث فأنالقواعدالقانونيةتعتبربالنسبةلجميعهيئاتالدولةوالحكاموالمواطنينواحدة ولهذا

حقأليفرداالخاللبالقانوناوانهمجميعا ملزمونبصورةمتساويةبالخضوعللقانون،والي

االنحرافعنمتطلباتالشرعية،ذلكألنالقانونهوقانونالجميع،حيثانهذاهومبدأمن

.مباديءالدولةالقانونية  

ولذلكفأناياخاللبالقواعدالقانونيةمنقبلاحدىهيئاتالدولةيعتبرعمال مخالفا للشرعية،

.ادا يعاقبعليهالقانونكماانهيعتبراستبد  

 

 ثالثاً : المباديء التي تتحقق بها الشرعية : 

-:هناكمباديءتتحققبهاالشرعيةمنها  

انكلهيئاتالدولةمقيدةفيحدودالقانون،حيثانهاالتستطيعاصدارايقراراالمن–5

.يسريعلىالجميععاموضعسابقا خاللاحكامالتنظيمالقانوني،ايفيحدودتشريع  

واالتكون–9 القرارات، القرارانتراعيالتدرجالقانونيباتخاذ مصدرة يجبعلىالهيئة

.متعارضةمعقاعدةقانونيةاعلىمنها،وبخالفهتعتبرهذهالقراراتباطلة  

القراراال ومثلها الدستورية القانونيجبانتكونفينطاقمنالشرعية داريذلكألناحكام

بالنسبةللقانون،كمايجبانتكوناحكامالدستورذاتهامتفقةواحكامالمشروعيةالعلياالتيتسمو

.وتعلوعلىالدولةواالفرادوالدستوروالمتمثلةبااليدلوجيةالحاكمة  

 

 

 



 
 

 

 المبحث الرابع

 ضمانشرعيةسلطةالدولة

هيئاتالسلطةالحاكمةالتيتقومبتوقيعالجزاءتضعبعضالدولقيودا فيالقانونالدستوريعلى

المطالبةبتوقيع يؤديالىتكونهيئاتالسلطةهينفسها ،وفرضالطاعةعلىالمواطنينمما

.الجزاءعلىنفسهااذماخرجتعلىالقيودالتيتفرضهاالقواعدالدستورية  

اعدالقانونالدستوري،والتيلهذااقرتبعضالدولبعضالضماناتالتيتكفلحسنتطبيققو

.تحدمنمحاولةالخروجعليهامنجانبهيئاتالدولة  

وتتالفهذهالضماناتالقانونيةمماتضعةالدساتيروالتشريعاتمننصوصتحتويعلىكفالة

:اجراءالرقابةعلىتصرفهيئاتسلطةالدولة،وهيتتمثلاساسا فيصوررقابيةعديدةمنها  

 5–الرقابةالسياسية،والمتمثلةفيالمجالسالنيابيةباعتبارهارقيبا علىالهيئةالتنفيذية.

9–الرقابةاالدارية،والمتمثلةفيكفالةحقالتظلموتقديمالشكاويمنقبلالمواطنينالىالهيئة

.التنفيذية  

2–الرقابةالقضائيةوالقائمةعلىاساسكفالةحقالتقاضيلكلالمواطنينلكييؤمنلهمامكانية

.االستفادةمنجميعالحقوقالممنوحةلهمفيالتشريعات  

عالوةعلىذلكتلعبالنيابةالعموميةدورا هاما فيحمايةالقوانينمنايةتجاوزات،حيثو–4

:تقومباالمورالتاليةوهي  

.مواطنيالدولةمراقبةتطبيقالقوانينمنقبلالمؤسساتوالمنظماتو–أ  

.مراقبةاتباعالشرعيةفياعمالهيئاتالتحقيق–ب  

مراقبةشرعيةوصحةاحكامالمحاكمفيالقضاياالجنائية،وفيالقضاياالمدنية،وقرارات–ج

.الهيئاتالعدلية  

.مراقبةشرعيةتنفيذاالحكام،واتباعالشرعيةفياماكنالحجز–د  

 انهذه الوفيالحقيقة ، الدساتيرلضمانتطبيققواعدها التيتنصعليها الضماناتالقانونية

النت ألن وذلك ، القواعد هذه تطبيق لتحقيق القواعداتكفي نفاذ احترام ان اثبتت قد العملية ئج

تحتويههذهالنصوصمنجزاءاتوضماناتبقدرمايعتمد الدستوريةاليتوقفعلىمقدارما

.عبوقوةالرأيالعامفيالتمسكبهاوالحرصعليهاعلىمدىايمانالش  

الضماناتغيرالقانونيوكانمننتيجهذلكاقرا فيالضغطالشعبيوةلفقهوجود التيتتجسد

االضطراباتوالمظاهرات،وبمعنىاخرفيحقالمواطنينفيمقاومهطغيانالحاكمالذييقوم

.ستوريا دةفيحالهالخروجعلىالمبادئالمقرر  

نفاذ احترام تكفل التي الضمانات افضل من ضمانا  يمثل واتجاهاته العام الراي  ان شك وال

.القانونالدستوريوحسنتطبيقه  

لتامينةاالوساطاالجتماعيةلفاشكالمساهمولهذاتتشابكتدابيراالكراهمنقبلالدولهمعمخت

-:لتاليهوهي،وهذايظهرواضحا فياالموراةالشرعي  

الشعبةالشكلاالعلىمنبيناشكالمراقبجميعالنوابامامالناخبينماهياالةسؤوليإنم–أ

.للدفاعالقوانينالذيتعبرعنارادته  

 المهن-ب و الشعبيه للمنظمات ان المراقبكما تحقيق في كبيره اهميه ةيه التباعاالجتماعيه

.ةالشرعي  



 
 

ا افراد يشارك اذ ادارلمنظمات في بنشاط المهنية و المداوالتةالشعبية طريق عن االنتاج

.االنتاجيه  

ةالتشريعاتالعماليةفيكثيرمنالدولحقوقا لمراقبولهذامنحتالمنظماتالشعبيهوالمهنيه-ج

. 

فأنالضماناتالقانوني  منكلهذا القائةوبالرغم الدستوريه القواعد الالتيتكفلاحترام قد مة

سياسيجديد اتجاه القانوني فيضميرها يتولد حين الجماعة للتطوراتالتيتحدثفي  تتسع

فياغلباالحيان،بلانهذهالضماناتالقانونيهةلىالنظامالقائموتغييرهبالقونقضاضعلال

فيمواجههمن الحكام وانالسالحالذييرفعه  التغيير، يناديمنتكونهيالحائلفيوجه

فتكونالمقاومالم ةواطنينباالصالح، تحاوله ما الفعلضد نوعا منرد الضماناتحينئذ هذه

.فيحمايهالدستورةالقانونيهوالسياسي  

ينبغييبتعدعنمجالالقانونالوضعي،ولكنهناالةحاكمالةضدالهيئةولهذافأنسندالمقاوم

.علىاتاحةهذاالحقالشعبيالنصتضمنتالتيةوجودبعضالنصوصالتشريعي  

-:وقدوردتهذهالنصوصفياعالناتالحقوق،ومنذلك  

 ،حيثقررانكلحكميصدرفيالمستقبل5951العهداالعظمالذيصدرتانجلتراسنه-أ

.مخالفا لقواعدهذاالعهديعدباطال والاثرله  

حيثوردفيهانمنحقالشعبوواجبهانيعزل5116اعالناالستقاللاالمريكيسنه-ب

.ترميالىاخضاعالشعبلالستبدادتحكومته،ويعينحكومهاخرىاذاتبيناناالولىكان  

الفرنسي-ج لالفرادغيرقابلهةرربأنهتوجدحقوقطبيعي،حيثق5172لسنهةاعالنالثوره

.ةبالقوةالحكومةمعنها،واعطيلكلفردحقمقاوللتنازل  

ونتيجهلكلهذايتضحانالضماناتالتيتكفلحسنتطبيقالقانونالدستوريوالقوانيناالخرى

الضماناتالشعبي  بلتشملايضا  فقط، التتمثلفيالضماناتالقانونيه التييتوقفعليهاة،

.االخرىةالشرعيةنونينالدستوري،والقواعدالقاتطبيققواعدالقانوةالحرصعلىسالم  

 

 

 المبحث الخامس

 هيئاتسلطةالدولة

الصفوه بتنفيذارادة تقوم  مؤسساتدستورية لديها وكبيرها معروفانفيكلالدولصغيرها

تتسع المؤسساتقد وهذه  ، لحاجالحاكمه وفقا  تقل الحاةاو ،الصفوة ارادتها تنفيذ الجل كمه

الهيئه:،ومنهذهالمؤسساتةقيامبعضالمؤسساتالدستوريعلىهذهالدولمتفقةولكن

.،وهذاماسنبحثهفيثالثمطالبةوالهيئهالقضائية،والهيئهالتنفيذيةالتشريعي  

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 الهيئةالتشريعية

كمتصرفاتنقصدبالهيئةالتشريعيةتلكالجهةالتيتملكاصدارالقواعدالقانونيةالملزمةالتيتح

.الحكاموالمحكومينفينطاقالدولة  

القواعدالدستورية نقفعندنوعينمنالقواعدالمكتوبةوهما وأيا كانتالقواعدالقانونية،فاننا

.والقواعدالتشريعية  

ولذلكفأنالتشريعقدتمارسهالهيئةالتشريعيةبمفردها،واليكونذلكاالفياالنظمةالبرلمانية

وقدتمارسهاالهيئةالتشريعيةمشاركةمعالناخبينفياالنظمةالديمقراطيةشبهالمباشرة،وقد،

.يمارسهاالشعبالسياسيفياالنظمةالديمقراطيةالمباشرة  

وباالضافةالىذلك،فأنالتشريعوفقا لمبدأالشرعيةمتدرجفيقوته،ففيقمةالتدرجالتشريعي

.ورية،ويليهافيالتدرجالتشريعالبرلماني،ثمالقراراتاالداريةتوجدالقواعدالدست  

فأنرئيسبو التشريعات، بالدوربالدوراالساسيفياعداد كانتالبرلماناتتقوم اذا ذلكإلنه

.الدولةيشاركفياعدادووضعالتشريعات،بلوقدينفردبالتشريعلسبباوألخر  

.فاوال اعضاءالهيئةالتشريعيةوثانيا كيفيةممارسةالوظيفةالتشريعيةوهنافأنهالبدمنالتعري  

 

 الفرع االول

 اعضاءالهيئةالتشريعية:

يمارسالنظامالديمقراطيالمباشرالعملالتشريعيفيالدولةمنقبلالشعبالسياسيمباشرة،

اطيالمباشروالنظامالديمقراطيولكنالنظامالديمقراطيشبهالمباشريجمعبينالنظامالديمقر

النيابي،حيثيتضمنالنظامالديمقراطيشبهالمباشرمظاهرعديدة،يجعلمنالناخبينعضوا 

-:اصيال فيالتشريعبجواررئيسالدولةوالبرلمان،وهذهالمظاهرهي  

.حقاالستفتاء–5  

.حقاالعتراض–9  

.حقاالقتراع–2  

يراالنظمةالديمقراطيةشبهالمباشرةموضوعاتمحددةيؤخذبهارأيالشعبولذلكتتضمندسات

السياسيعنطريقاالستفتاءالشعبي،كتعديلالدستور،اوحلالمجلس،اواقالةرئيسالدولة،

.اورئيسالحكومة  

لنسبيةوقديتطلبالنصالدستوريالحصولعلىنسبةمناصواتالناخبين،كأنتكوناالغلبيةا

التعديل"....،حيثجاءفيهابأن(592م)اوالمطلقة،وهذامااكدهالدستورالسويسريفي



 
 

ولذلكفأناعضاء ، كلها فيالبالد شعبية بأكثرية تصديقهما التغييرالكليالينفذاناالبعد او

-:التشريعفيمعظمدولالعالمهي  

 

 اوالً : البرلمان : 

عضوالتشريعاالصيلحيثانمشاركةالناخبيناورئيسالهيئةالتنفيذية،فيمجالالبرلمانهو

.التشريع،تعتبرامرا مكمال الختصاصالبرلمان  

:ولهذايقومالنظامالنيابيعلىاسسمنها  

.تشكيلالبرلمانعنطريقاالنتخابمنقبلالشعبالسياسي–5  

.زمنيةمحددةفيالدستوراوالقانونتجديدالبرلمانبعدفترة–9  

.اعتبارعضوالمجلسالبرلمانيممثال للشعبكله،اللدائرتهاالنتخابية–2  

.استقاللالبرلمانعنالناخبينمدةنيابته–4  

 اتجاهينهما بين البرلمان تنظيم بشأن تتأرجح النيابية االنظمة الىذلكفأن وباالضافة نظام:

المجلس على يقوم الواحد المجلس نظام فأن ولذلك المجلسين نظام او بالعملاستئثارهالواحد

التشريعي،حيثانالناخبينيقومونبانتخابنوابعنهم،فيشكلهؤالءالنوابمجلسا واحدا ،

:يمارساالختصاصاتالمقررةفيالدستور،وأهمها  

 .الوظيفةالتشريعية -

التنفي - الهيئة معظممحاسبة المجلساخذتبه ومثلهذا ، الدستورية فيبعضالنظم ذية

 .االنظمةالجمهوريةالبسيطة

يحملكلمنهمااسما –مجلسين–امانظامالمجلسينفيقتضيانيشكلالبرلمانمنهيئتين

يغايراسمالهيئةاالخرى،ومثلهذاالنظاماخذتبهمعظمالدولالملكيةالبسيطة،حيثان

االنتخاب قانون ألن ذلك ، الحاكمة الطبقة اعضاء على مقتصرة المجلساالعلى عضوية

 الحاكمة الطبقة االفياعضاء تتوفر ال عديدة يشترطشروطا  اعضاء. كل وبالتالييحرم

الطبقاتالمحكومةمنالحصولعلىعضويةالمجلساالعلى،باالضافةالىذلكفأنالدول

بنظ دويالتمختلفةمناالتحاديةتاخذ الدولتتكونمنعدة ذلكانمثلهذه المجلسين، ام

حيثالمساحةالجغرافيةوالمواردوعددالسكان،فلواقتصرتهذهالدولعلىنظامالمجلس

الواحد،وشكلهذاالمجلسعلىاساسعددالسكان،فأنالدويالتالكبرىالمنظمةلالتحاد

غرى،ولهذاجرتالعادةعلىانتاخذدولاالتحادبنظامسوفتسيطرعلىالدويالتالص

واالخرعلىاساستمثيلارض المجلسينعلىاساسشعبي، احد لكييشكل المجلسين،

الدويالتفتكوناالصواتفيهمتساوية،كماانتشريعالقوانينيمارسمنقبلالمجلسينكال 

را مهما فيالتشريع،بحيثيستطيعانيلغيعلىانفراد،حتىيكوندورالمجلساألعلىدو

المشاريعالقانونيةالتييوافقعليهاالمجلساالدنى،اوقبلموافقةالمجلساالدنىاذاكانت

مندستورالوالياتالمتحدةو(1،2،9،5ف5م)تعرضعليهاوال ،ومثلهذاماأكدته



 
 

يعيةالممنوحةفيهذاالدستورتخوللكونجرسجميعالسلطاتالتشر:5ف"االمريكيةبأن

.الوالياتالمتحدةانيتألفمنمجلسللشيوخوأخرللنواب  

.يتالفمجلسالنوابمناعضاءينتخبونكلعامينمنقبلاهاليالوالياتالمختلفة:9ف  

.يتألفمجلسالشيوخاالمريكيمنشيخينعنكلوالية:2ف  

1ف مشروعات: تصدرمنمجلسالنوابولكنجميع بتحصيلااليراد القوانينالخاصة

انيوافق وله فيسائرمشروعاتالقوانين، لمجلسالشيوخانيقترحادخالتعديالتكما

.علىهذهالتعديالت  

وكلمشروعقانونيصدقعليهمجلسالنوابومجلسالشيوخيجبانيصبحقانونا انيقدم

..".لمتحدةالىرئيسالوالياتا  

 

 ثانياً : رئيس الدولة كعضو تشريعي : 

اذاكانتالمجالسالنيابيةهيالهيئةالتشريعيةاالصليةوفقا للقواعدالدستوريةالمتعارفعليها

،فأنكانبعضاالنظمةالسياسيةقدقبلتهذهالقاعدة،وجعلتدورالمجالسالنيابيةثانويا ،

.فيمجالالتشريعبينيديرئاسةالدولةووضعتالكلمةالنهائية  

ولهذانصتدساتيرهذهاالنظمةالسياسيةعلىالحقوقالتييمارسهارئيسالهيئةالتنفيذيةفي

مجالالتشريع،وهيكلمنحقاالقتراحوحقاالعتراضاوالتصديق،وحقاالصدار،

يجبقبلانيصبح..مشروعقانونكل"بأن(1ف5م)وهذامااكدهالدستوراالمريكيفي

مع اعاده يقره لم واذا ، امضاه اقره فأذا ، المتحدة الواليات رئيس الى يقدم ان قانونا 

في5215،وقداكدهذاالدستورالمصريلسنة.."اعتراضاتهالىالمجلسالذيصدرمنه

..".عليهالرئيسالجمهوريةحقاصدارالقوانيناواالعتراض"...بأن(559م)  

ولذلكفأممعظمدساتيرالدولقدافردتدورا مهما لرئيسالهيئةالتنفيذيةفيممارسةالعمل

:التشريعي،وذلكفيحاالتعديدةمنها  

مهمة–5 تتولى هيئة من البد الحالة هذه ففي ، الخر لسبباو معطال  البرلمان كان اذا

رئاس تكونعادة الهيئة وهذه ، اكدهالتشريع ما وهذا ، مقامها منيقوم أو التنفيذية الهيئة ة

 (541م)في5215الدستورالمصريلسنة بأنه ما"... حدثفيغيبةمجلسالشعب، اذا

يوجباالسرعفياتخاذتدابيرالتحتملالتأخير،جازلرئيسالجمهوريةانيصدرفيشأنها

..".قراراتتكونلهاقوةالقانون  

اللهيئةإنا-9 بصورةمستمرةبللهاأدوارانعقادتشريعيةفيأيدولةالتعقداجتماعاتها

فإذاحدثأمرطاريءاليمكنمواجهتهتتخللهافتراتالراحة،وآخرىغيرعادية،عادية،

االبقانونفإناالتجاهيجريعلىتخويلرئيسالهيئةالتنفيذيةإصدارمراسيمتكونلهاقوة

بقانون،علىالق ينظمأيموضوعيوجبالدستورتنظيمه علىالبرلمانانتعرضانون،

في١٧٩١وهذاماأكدهفيالدستورالمصريلسنةعندانعقادهليقررفيخصوصهامايشاء،

وبناءا علىتفويضعندالضرورةوفياألحوالاالستثنائية،لرئيسالجمهورية("١٠١م)



 
 

ويجبعرضهذهأنيصدرقراراتلهاقوةالقانون،بأغلبيةثلثياعضائه،منمجلسالشعب

.فيأولجلسةبعدانتهاءمدةالتفويضالقراراتعلىمجلسالشعب  

–2 البرلمان بتفويضمن التشريع : عالمية ظاهرة تمثل الحالة هذه خطرةلةذاتدالإن

فيوتفوضناتتتخلىعنجزءمنوظيفتهااالصلية،ألنالبرلمابالنسبةللنظامالنيابيذاته،

هذهالظاهرةإلىالمشاكلالحيويةالتيتواجههاومرجعممارستهاإلىرئاسةالهيئةالتنفيذية،

.حلهامنضرورةاتخاذإجراءاتسريعةومايتطلبهالنظمالسياسية،  

 فقها به يفوضوالمسلم أن للبرلمان اليجوز اانه ، ذلكختصاصاته الدستور أجازة إذا اال

هذهاإلجازةالتشريعيعلىانتقيدوهيتجيزالتفوضوتحرصالدساتيرعادة،صراحة،

:بقيودعديدةمنها  

.االيستعملهذاالتفويضاالفيظروفاستثنائيةيتركللبرلمانتقديره–5  

.انتحدداغراضالتفويض–9  

.التفويضلمدةمحددةيجبانيكون–2  

يجبانتعرضالمراسيمالتفويضيةعلىالبرلمانفينهايةالمدةلكييبديرأيهفيها،–4

الدستور أكده ما وهذا فتلغى، يقرها لم وأن اصدارها بداية منذ قانونية تعتبر اقرها فأن

 517م)في5215المصريلسنة ( بأن " لرئيسالجمهورية تفوي.. على ضمجلسوبناءا 

أنيصدرقراراتلهاقوةالقانون،ويجبانيكونالتفويضلمدةمحدودة،وأن..الشعب

فأذا..ويجبعرضهذهالقراراتعلىمجلسالشعب..تبينفيهموضوعاتهذهالقرارات

..يميوافقالمجلسعليهازالماكانلهامنقوةالقانون..  

 

 

 

 الفرع الثاني

 كيفيةممارسةالوظيفةالتشريعية:

انالتشريعاليتحولالىقانوناالبعدمرورهبمراحلعديدةلدىالهيئاتالتشريعيةوالتنفيذية

:،وهيكلمن  

 5–اقتراحمشروعاتالقوانين.

لقداقرتمعظمالدساتيرألعضاءالبرلماناتبحقاقتراحمشروعاتالقوانينعلىاساسانه

ا في االصيل العضو المشروعاتالقانونيةهو اقتراح يجعل ولكنبعضالدساتير ، لتشريع

.شركةبينالحكومةوالبرلمان  



 
 

وبالتالي ، حكومي ذاتمصدر هي مشروعاتالقوانين من كثير فأن هذا كل من وبالرغم

اصبحدورالبرلماناتيقتصرعلىاقرارهذهالمشروعاتمعالتيتقدمهاالحكومة،بعدان

منالدستورالمصري(512م)سسالتيتقومعليهاتلكالتشريعات،وهذاماأكدتهتقتنعباال

...".حقاقتراحالقوانين...لرئيسالجمهورية"حيثجاءفيهابأنه5215لسنة  

 لسنة العراقي الدستور اكده ما هذا 5211ومثل 69م)في ( بأنه يمارسمجلسالوزراء"

:الصالحياتالتالية  

".اعدادمشروعاتالقوانينواحالتهاالىالسلطةالتشريعيةالمختصة–5  

:التصويتعلىمشروعاتالقوانين–9  

لكييصبح فأنه ، منجانبالحكومة او البرلمان، اكاناالقتراحمنجانباعضاء سواء

جلسممتكونا منالمشروعقانونا ،فأنهالبدانيوافقعليهالبرلمان،سواءأكانهذاالبرلمان

اومنمجلسين،حيثتتماجراءاتالتصويتعلىمشروعاتالقوانينطبقا لالئحةالداخلية

.التيتحكمعملالبرلمان  

وعلىهذااالساسفانالقاعدةالعامةفيالتصويتهياالغلبيةالعاديةاوالبسيطة،حيثانها

.غيرذلكصراحةتكفيللموافقةعلىالقانون،مالميقررالدستور  

ذلكألنبعضالدساتيرتتطلبالقراربعضالقوانينالهامةاالغلبيةالمطلقة،فأذالميحصل

المشروعالمعروضعلىالبرلمانعلىاالغلبيةالمطلوبةفأنهيعتبرمرفوضا ،وهذامااكدته

511م) ( حيث5215منالدستورالمصريسنة باالغ.. المجلسقراراته المطلقةيتخذ لبية

.لتيتشترطفيهااالغلبيةخاصةللحاضرين،وذلكفيغيرالحاالتا  

 2–التصديقواالصدار

بعدموافقةالبرلمانعلىمشروعالقانون، صادقةرئيسمإالبعدنافذا فإنهاليصبحقانونا

يصبحفيهذهالحالةف،ونشرهفيالجريدةالرسميةلكييتحققالعلمبهالهيئةالتنفيذيةعليه،

.واجبالتنفيذمنقبلأعضاءالهيئةالتنفيذيةقانونا  

منقبل علىالقوانينالمقرة التنفيذية فإناالمتناععنالتصديقمنقبلرئيسالهيئة ولهذا

:يعتبراعتراضا توقيفيا ،وذلكالبرلمان،  

ا إرادة عن المعبر هو التنفيذية رئيسالهيئة النه ، الحاكمة المحددةلطبقة مضتالمدة فإذا

دونأنيستعملرئيسالهيئةالتنفيذيةحقهفياالعتراضفإنهيعتبرمصادقاعنلالعتراض

.القانونضمنا   

 ، الحاكمة الطبقة أقرمشروعقانوناليحققمصلحة إنالبرلمانقد تبينله فإنهولكنإذا

قب من القانون مشروع مراجعة يطلب ، أخرى مرة البرلمان الدولل دساتير حددت ولهذا

وذلكبمناقشةمشروعالقانونمرةثانيةطريقةالتغلبعلىمعارضةرئيسالهيئةالتنفيذية،

واليتمنفاذهاالبعدإقرارهمنقبلالبرلمان،باغلبيةثلثيأعضاءالبرلمانمنقبلالبرلمان

قةأغلبيةأعضاءالبرلمانعلىالمشروعلكييصبحقانونا ولكنبعضالدساتيراكتفتبمواف

فإنهيعتبرالغيا وإذالميحصلالمشروععلىهذهالنسبالمحددةفيالدستورواجبالنفاذ،



 
 

ثانية،وهذامااكدته منالدستوراالمريكيحيثجاءفيها(1ف5م)والمحللمناقشتهمرة

بأنه عليهمجلسالنوابومجلسالشيوخيجبقبلانيصبحكلمشروعقانونيصدق"..

الىالمجلس...قانونا انيقدمالىرئيسالوالياتالمتحدة،فأذااقرهامضاهواذالميقرهاعاده

 الذيصدرمنه .. ، اصبحقانونا  االعضاء ثلثا اقره فأذا ، بحثه حيثيعاد يعد.... لم واذا

..".اصبحالمشروعقانونا ..عشرةاياممنتقديمهلهالرئيسمشروعايقانونفيغضون  

 

 

 المطلب الثاني

 الهيئةالتنفيذية

تنحصروظيفةالهيئةالتنفيذيةبوضعالقواعدالقانونيةموضعالتنفيذ،ولذلكيعتبردورالهيئة

العتبارالنظريالتنفيذيةتابعا لدورالهيئةالتشريعية،ولكنالواقعالعمليغيرمطابقمعهذاا

،النهمنالمعروفحاليا اندورالهيئةالتنفيذيةفيمعظمالبلدانقدبرزالىمكانالصدارة،

من كثير تفهم عن عاجزة البرلمانات هذه اصبحت بحيث ، البرلمانات دور تضائل بينما

ماناتقدتضائلالمشروعاتالقانونيةالتيتقومالحكومةباعدادهاومنثمفأنكثيرا منالبرل

الهيئةالتنفيذيةمنمشروعات تعده علىالموافقةعلىما تدريجيا ،واصبحمقصورا  دورها

.قانونيةوهذايظهرواضحا فيالدولالنامية  

وبذلكاصبحتمثلهذهالبرلماناتفيدورتبعيبالنسبةالىالهيئةالتنفيذية،ومثالذلكما

البرلماناتبخص علىسلطة منالدساتيرقيودا طرأ وصالجانبالماليحيثفرضتكثيرا 

اقتراح حق من حرمتها االخر وبعضها المالي، المجال في البرلمانات اختصاصات على

.القوانينكليا اوجزئيا   

بحيث السياسيون، الدولة زعماء هم التنفيذية الهيئة انقادة الظاهرة هذه منحدة زاد ولقد

برل تقليدا  زعيماصبح منصبرئيسالحكومة يتولى بأن النيابية الدول معظم في ثابتا  مانيا 

الحزبالمنتصرفياالنتخاباتويقومهذاالزعيمباختيارالوزراءمنقادةالحزبالحاكمفي

حالةفوزهباالغلبيةالمطلقة،ومنبينزعماءاالحزاباالخرىفيحالةالحكوماتاالئتالفية

. 

ادتهذه القراراتولقد اتخاذ مع ، سياسية مظاهرة الىتحويلالبرلمانالىمجرد الحقيقة

.خارجقاعةالبرلمانفياالجتماعاتالحزبيةالمغلقة  

ولهذافأنالهيئةالتنفيذيةتقادمنقبلقيادةالصفوةالحاكمةوالتيتعملعلىتنفيذارادةالطبقة

.الحاكمةموضعالتنفيذ  

افقدتختلفاالنظمةالسياسيةبصددكيفيةاختياررئاسةالهيئةالتنفيذية،وبالرغممنكلهذ

:حيثاخذتالدساتيرباتجاهاتمختلفةمنها  



 
 

االتجاه االول : النظام الرئاسي :حيثيضعهذاالنظامالهيئةالتنفيذيةبيدرئيسالجمهورية،

جردمستشارينله،كماانرئيسرئيسالصفوةالحاكمة،يعاونهالوزراءالذينيعتبرونم

الدولةيصبحهورئيسالحكومةلذلكيستقلرئيسالدولةباختيارالوزراء،بحيثينعدمدور

البرلمانفيهذاالخصوص،وبالتالييكونالوزراءمسؤولينامامهفقط،ولهذافأنرئيس

بمفردهالنههو المسؤولاالولواالخيرالدولةيمارساختصاصاتهمباشرةبقراراتيوقعها

.عنسيراعمالالهيئةالتنفيذية  

ليس النه واجتماعيا  وسياسيا  اقتصاديا  المتقدمة السياسية االنظمة مع يتالئم النظام وهذا

ومثل لسلطته، االنظمةمخالفةالدستوروالقوانينالمحددة باستطاعةرئيسالدولةبمثلهذه

.المريكيةهذااخذتبهالوالياتالمتحدةا  

االتجاه الثاني : النظام البرلماني :وبموجبهذاالنظامتوزعاعمالالهيئةالتنفيذيةبينرئيس

الدولةوالحكومة،فتمارسالهيئةالتنفيذيةاعمالهابأسمرئيسالدولة،ولكنالمسؤوليةالفعليه

.يتحملهامجلسالوزراءبزعامةرئيساالغلبيةالبرلمانية  

 فأنالنظامالبرلمانيتحكمةقواعدمحددةاهمهاعدممسؤوليةرئيسالدولة،ذلكألنولهذا

الح قبل تمارسمن رئيسالدولة بأسم الدستور ينصعليها اياالختصاصاتالتي ، كومة

مجلسالوزراء،الذييحصلعلىثقةالبرلمان،ذلكالنالتقليديجريعلىانيختاررئيس

لمانيينالحائزينعلىثقةالبرلمان،ثميختاررئيسرالدولةرئيسالوزراءمنبينالزعماءالب

.ىثقتهالوزراءزمالئهالوزراء،علىانتقدمالوزارةبعدذلكالىالبرلمانللحصولعل  

بحيثاذا ، المقررة القانونية التصرف،ولكنفينطاقالقواعد فالحكومةتكونحرة ولهذا

.تجاوزتحدودالقواعدالقانونيةفأنتصرفهاغيرمشروع  

وبذلكيتبينبأنالنظامالبرلمانييمكنانيتالئممعاالنظمةالسياسيةفيالدولالناميةاكثر

ذلكالنهيمكنالتخوفمنرئيسالدولةالمنتخبفيالنظامالرئاسيفيمنالنظامالرئاسي،

بالسلطة ينفرد وبالتالي ، الشعب الى الرجوع دون برأيه يستبد ربما ألنه المتخلفة الدول

.ويصبححكما استبداديا    

النظام مظاهر بين يجمع المختلط بالنظام ياخذ الذي االتجاه الثالث : ان النظام السياسي

الرئاسيومظاهرالنظامالبرلماني،وبالتاليفاناعمالسلطةالدولةتتقاسمهاكلمنالهيئتين

 سنة الدستور وفق فرنسا اخذتبه هذا ومثل ، والتشريعية فيسنة5217التنفيذية المعدل

اختصاصاتالهيئةالتشريعية5217منالستورالفرنسيلسنة(24م)،حيثحددت5269

،وقدحددتعلىسبيل منالدستورنفسهبأنباقي(21م)الحصربحيثاليجوزتجاوزها

جاءفي الىما باالضافة ، التنفيذية منالدستور(56م)التشريعيكونمناختصاصالهيئة

الظروفاالسثنائية في المختلط النظام في بحيثجعلتاختصاصاترئيسالدولة ، نفسه

.احيةالتشريعيةوالتنفيذيةواسعةجدا الحدودلهامنالن  

وبالرغممنكلهذافأنرئيسالدولةفيالنظامالمختلطينتخبمنقبلالشعبعلىمرحلةاو

مرحلتينوفقا لماجاءفيالدستور،كماانرئيسالوزراءالذييعينمنقبلرئيسالدولة

الجمعيةالوطنية،علىوالوزراءالذينيرشحهمرئيسالوزراء،البدانيحصلواعلىثقة

.اساسالبيانالذييشرحفيهالوزيراالولسياسةالحكومةوبرنامجها  



 
 

وبذلكفأنالهيئةالتنفيذيةفيالنظامالمختلطتتكونمنرئيسالدولةالذييلعبالدوراالساس

والوزراء رئيسالوزراء بحيثيصبح ، التشريعي العمل الى باالضافة التنفيذي العمل في

تابعونوخاضعونالرادته،وذلكالنرئاسةمجلسالوزراءالتقررللوزيراالولبللرئيس

 2م)الجمهورية لسنة الفرنسي الدستور 5217من التضامنية( المسؤولية تتحقق ولكن ،

للوزراءورئيسالوزراءعنالسياسةالعامةلمجلسالوزراءامامالجمعيةالوطنيةمندون

.ةرئيسالجمهوري  

 

 المطلب الثالث

 الهيئةالقضائية

وهيالهيئةالمختصةبتفسيرالقوانينوتطبيقهاعلىالمنازعاتالتيتعرضعليها،فاذاكانت

الهيئةالتنفيذيةتقومبتنفيذالقانون،وكانالقضاءبعملههذاايضا ينفذالقانون،فثمةفارقبين

فذالقانونمنتلقاءنفسها،اماالقضاءفأنهاليعملاالاذااالثنين،وهوانالهيئةالتنفيذيةتن

.طرحتعليهمنازعةبينالخصوم  

في القانون حيثان التنفيذ القانونموضع ضروريلوضع التنفيذية الهيئة فأنعمل ولهذا

وجبمعظمالحاالتاليمكنتنفيذهاالبعدانتضعالهيئةالتنفيذيةشروطالتنفيذالتفصيليةبم

.اللوائحالقانونية  

كان القاضيفانهاليضيفالىالقانونشيئا ،ولكنهيطبقه،لكندورالقاضييبرزاذا اما

.التشريعناقصا اوغامضا ،فانهفيهذهالحالةيفسرالقانون  

وبالرغممنهذافأنهناكخالفا بينالفقهاءبصدداستقاللالقضاء،حيثظهرتعدةاراء

:هامن  

رأييذهبالىاعتبارالقضاءجزءا منالهيئةالتنفيذية،بحجةانالمنازعاتالقضائية–5

ليستاالعقباتتقومفيسبيلتنفيذالقانون،وبذلكفأنعملالهيئةالقضائيةهومنجنس

هاالهيئةعملالهيئةالتنفيذية،وهذاهوالصوابذلكألنالهيئتانتنفذانالقوانينالتيتشرع

.كنةاومتحركةالتشريعية،سواءسواءحينماتكونسا  

ولكنهناكرأيااخريذهبالىاعتبارالقضاةهيئةثالثةمستقلةوتكونعلىقدمالمساواة–9

.معالهيئتينالتشريعيةوالتنفيذية  

حيثتضمنتبعضالضماناتا ، استقاللالقضاء نصتالدساتيرعلىتأكيد فقد لتيولهذا

:تجعلهذاالمبدأحقيقةعمليةوأهمهذهالضماناتتتمثلفيالنواحيالتالية  

 اوالً طريقة التعيين :

.تختلفالدولفياسلوبالتعيينالذيتراهمحققا الستقاللالقضاء  



 
 

يحقق الذي السلمي الطريق هو السياسي الشعب قبل من القضاة انتخاب ان يرى فبعضها

ولكنيؤخذعلىهذهالطريقةانهاتؤديالىخضوعالقضاةالىاالحزاباستقاللالقضاء،

السياسية،كماانهذهالطريقةتؤديالىعدمتقديرالناخبينللمؤهالتوالمزاياالتييتطلب

.توافرهافيالقضاة  

المؤهلين ينتخبالشعبالسياسيالقضاة حتى المتقدمة الدول مع االسلوبيتالئم هذا ولكن

.عملالقضائيلل  

 اكدته ما وهذا السوفيتي االتحاد به اخذ ما هذا 519م)ومثل لسنة( السوفيتي الدستور من

تتشكلجميعالمحاكمفياالتحادالسوفيتيعلىاساسانتخابالقضاةوالمحلفين"بأنه5211

 النواحيواالحياء في الشعبية للمحاكم الشعبيون ينتخبالقضاة الشعبيين ) المدن قبل( من

(المدينة)مواطنيالناحيةوالحي  

...علىاساسحقاالنتخابالعامالمتساويالمباشرباالقتراعالسريلمدةخمسسنوات  

 :اختيار القضاة بواسطة الهيئة التنفيذية  -

وهذهالطريقةهياكثرالطرقانتشارا ،حيثانالقانونهوالذييحددالطرقالتييتمتعيين

به بصورةالقضاة القضاة على تؤثر التنفيذية الهيئة بأن الطريقة هذه على يؤخذ ولكن ، ا

.مباشرةاوغيرمباشرةعنطريقنقلهماوتعيينهماوترفيعهم  

وبالرغممنذلكفأنهذهالطريقةمطبقةفيمعظمدولالعالم،ذلكألنقيادةالهيئةالتنفيذية،

.بالقضاةالذينينفذونارادةالطبقةالحاكمةقيادةالصفوةالحاكمة،هياالعرف  

 :اختيار القضاة عن طريق الهيئة التشريعية  -

الذييفترضفيه القضاء الى االعتباراتالحزبية تغلغل تؤديالى الطريقة وعيبهذه

.الحيادية

وبالرغممنهذافأنالهيئةالتشريعيةتعتبرهيممثلةالشعب،كمااناعضائهاهمصفوة

لشعبالسياسي،ولهذافأنهمناالولىانيتماختيارالقضاةمنقبلالهيئةالتشريعيةوفقا

العمل ممارسة ومدة ، القاضي يحملها التي الشهادة حيث من ، قانونيا  محددة شروط

تطبيقالقانون مناالمورالتيتجعلالقاضييمثلالعدالةمنناحية القضائي،وغيرها

.ةالنافذفيالدول

منالدولبانتخابالقضاةمنقبلالهيئةالتشريعية فقداخذتكثيرا  وبالرغممنكلهذا

بأنه(519م)حيثجاءفي5211ومثلماجاءفيالدستورالسوفيتيلسنة تنتخب"...

ومثلهذاما.."المحاكماالعلىمنقبلسوفيتياتنوابالشعبالمعنيةلمدةخمسسنوات

تنشأمحكمةقضائيةعليا"بأنه(61م)حيثجاءفي5217تورالفرنسيلسنةاخذبهالدس

...،تتكونمناعضاءتنتخبهمالجمعيةالوطنيةومجلسالشيوخمنبيناعضائها



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصلالخامس
الدولةأنواع  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

لفيتكوينهاالتتخذجميعالدولشكال واحدا ،والتظهرفيصورةموحدة،وانماتختلفالدو

.مدىماتتمتعبهمنسيادةفيالداخلوالخارجفي،كماتتفاوت  

عليهتصنيف هياالساسالذيقام ، اوتوزيعها السيادةمنحيثتركيزها فأنفكرة ولهذا

-:الدولفينوعيناساسيينهما  

.الدولةالموحدةاوالبسيطة،والدولةالمتحدةاوالمركبة  

نيفعلىاساسمنقيامالدولةالبسيطةاوالموحدةعلىسيادةواحدة،تستقرويعتمدهذاالتص

.بيدحكومةواحدةدونمشاركةاوتوزيع،مقترنةبدستورواحد  

وبعبارةاخرىفأنهاتمتازبوحدتهاالسياسيةوالدستوريةوالتشريعيةواليغيرمنهذهالحقيقة

.اذالمتقترنبوحدةادارية  

الدولة دولتيناواكثرمعخضوعالدويلةاما علىاساسمناتخاذ فتتصفبقيامها المركبة

المركبةعلىالدويالت وتوزعباقيالسلطةفيالدولة لسلطةمشتركة، الداخليةفياالتحاد

.المكونةلها  

.اندافعاالتحادبينعددمنالدولالىمثلهذااالتحادهورغبتهافيتحقيقاهدافمشتركة  

-:وعليهسيقعهذاالفصلفيمبحثينوهما  

.الدولةالبسيطةاوالموحدة،والدولةالمتحدةاوالمركبة  

 

 

 

 المبحث االول

 الدولةالموحدةاوالبسيطة

، واحد دستور ولها مجزأة غير موحدة سيادة ذات البسيطة او الموحدة الدولة ان بالرغم

حكومةاوهيئة)لخارجيةدونانتشاركهافيذلكوحكومةواحدةوتديرشؤونهاالداخليةوا

.فأنهذااليعنيقطعا انالدولةالموحدةالبسيطةهيذاتمركزيةاداريةموحدة(اخرى  

واذاماحصلهذافتعرفالدولةانذاكبالدولةذاتالمركزيةاالداريةحيثتتركزالوظائف

،مركزهاعاصمةالدو لة،ولكنالهيئةالمركزيةللدولةالبسيطةقداالداريةبيدهيئةواحدة

تعمدالىتخويلبعضصالحياتهااالداريةالىالهيئاتالمحلية،ألدارةبعضشؤونهاالمحلية



 
 

المبحث بالدولةالالمركزيةاالدارية،لذاسنتناولهذا تعرفالدولةالبسيطةالموحدة ،وهنا

:فيمطلبينهما  

.ية،والدولةالالمركزيةاالداريةالدولةالمركزيةاالدار  

 

 

 المطلب االول

 الدولةالموحدةذاتالمركزيةاالدارية

التعنيبساطةالتركيبالدستوريللدولةبساطةالنظاماالداريفيها،فقدتاخذالدولةالموحدة

الدولة في االدارية للوظيفة المختلفة المظاهر تتجمع حيث ، االدارية المركزية بيدبنظام

.السلطةاالداريةالمركزيةايالحكومةالقائمةفيالعاصمة  

ويترتبعلىاالخذبنظامالمركزيةاخضاعجميعالهيئاتاالداريةالموجودةفياقاليمالدولة

الهيئة قمته ، هرميا  تدرجا  بينها الهيئاتفيما تلك وتتدرج ، العاصمة في الرئاسية للسلطة

.وقاعدتهصغارالموظفينفيالقرىالمركزيةفيالعاصمة،  

ولهذافأنالنظاميبقىمركزيا ،سواءاقتصرتسلطةالبتالنهائيفيكلاالموربيدالسلطة

الرئاسيةفيالعاصمة،اومنحتللهيئاتالدنياسواءاكانتفيالعاصمةاواالقاليم،طالماان

برابطة الهيئاتترتبطبرئاسةالسلطةالعليا الخضوعوالتبعية،االمرالذييحفظوحدةهذه

.الجهازاالداري  

ولهذافأنالمركزيةقدتكونمتشددةاومعتدلة،ذلكحسبمايتقرربشأنتوزيعاالختصاصات

:داخلالسلطة،ولذلكتكونالمركزيةعلىنوعينهما  

 0 – المركزية الكاملة ، او التركيز االداري 

الداريةبيدالسلطةالرئاسيةفيالعاصمة،بحيثاليتركللوحداتويقصدبهاحصرالوظيفةا

الدنياسلطةالبتالنهائيفيايامرمناالموراالدارية،وبالتاليتقتصرمهمةالهيئاتالدنيا

.علىتنفيذماتصدرهالرئاسةالعليافيقمةالهرماالداري  

بأصطالح المركزية الصورة اطلقعلىهذه ايانالسلطةاالداريةتكون"زاريةالو"وقد

.مركزةبيدالوزراء  

وتحقيقتجانساالساليب ، فيالدولة االدارية الوحدة الطريقةهيصيانة ومنمحاسنهذه

.االداريةفيالدولة  

االانهيعابعلىهذهالطريقهبأنهاليمكنتطبيقهافيادارةالدولةفيالعصرالحاضربسبب

االداري،حيثاصبحتوزيعاالختصاصاتداخلالجهازاالداريفيالدولةالتزايدالنشاط

.مفرمنه،ومنهناكانتالصورةالمعتدلةللنظامالمركزي  



 
 

 8 – المركزية المعتدلة او عدم التركيز االداري 

لوتعنيهذهالطريقةعدمتركيزالوظيفةاالداريةبيدرئاسةالسلطةالمركزيةفيالعاصمة،ب

عن بعيدا  االدارية بعضاالمور في بالبت واالقاليم العاصمة في السلطة هذه لفروع يحق

هذه على اطلق لذلك ، العاصمة في المركزية السلطة رئاسة الى الرجوع دون ، الوزراء

.تميزا لهاعنالوزارية"بالالوزارية"المركزية  

فيالعاصمةوفروعهافياالقليمقدتحددولكنتوزيعهذهاالختصاصاتبينالسلطةالرئاسية

تفويض طريق عن العاصمة في الرئاسية السلطة بها تقوم قد او ، نفسه المشرع قبل من

.سلطاتهمالىمرؤوسيهم  

ولكنهذهالطريقةالتخرجباالسلوباالداريعندائرةالنظامالمركزي،وبالرغممنهذا

:منهافأنهذهالطريقةفيهافوائدكثيرة  

اتساع - بعد خصوصا  ، العاصمة في المركزية السلطة رئاسة كاهل عن العبء تخفيف

هيئات بين االدارية اختصاصاتالوظيفة توزيع تؤديالى حيثانها االداري، النشاط

 .الدولة

وباالضافةالىذلكفأنفوائدالمركزيةالمعتدلةالتقتصرعلىالجانباالداريبلتمتد -

يةالسياسية،حيثانهاتعتبرتمهيدا وخطوةنحواالخذبديمقراطيةاالدارة،حيثالىالناح

 .انهاتنقلاختصاصاترئاسةالسلطةالمركزيةالىالمجالسالمحلية

 

  

 المطلب الثاني

 الدولةالموحدةاوالبسيطةذاتالالمركزيةاالدارية

 تمهيد :

االد الالمركزي بالنظام الدول معظم فياخذت االدارية الوظيفة اختصاصات ان وذلك ، اري

الدولةتتوزعبموجبهبينالسلطةالمركزيةمنجانبوبينهيئاتمنتخبةمحليةمنجانبآخر،

تباشراختصاصاتمحددةمستقلةعنالسلطةالمركزية،وانكانتتخضعلنوعمنالرقابةاو

.االشرافمنجانباالخيرة  

فأنالالمركزي اسلوبادارييقتصرعلىتوزيعاالختصاصاتفيهوعليه ةاالداريةهيمجرد

فأننظاماالدارة علىالوظيفةالتنفيذية،وعلىذلكفهيتتصلبمشكلةالتنظيماالداري،وهنا

الالمركزيةهومجرداسلوبادارة،وبالتاليفأنالنظامالالمركزياالدارييستندالىعنصرين

:اساسيينهما  

.وحداتاقليميةمستقلةتمثلهامجالسمحليةمنتخبة–5  

.عدمخضوعالوحداتاالقليميةالمستقلةلرئاسةالدولةخضوعا تاما –9  



 
 

 

:وحدات اقليمية مستقلة تمثلها مجالس محلية منتخبة : اوالً   

ا بين الدولة في اإلدارية الوظيفة ممارسة توزيع أي االدارية الالمركزية يعني ةلسلطوهذا

المركزيةفيالعاصمةوبينهيئاتمستقلةمحليةتتمتعبالشخصيةالمعنوية،كالمحافظاتوالمدن

تحترقابةواشراف اليها والموكولة االدارية الهيئاتاختصاصاتها بحيثتباشرهذه والقرى،

 القانونية ويعنيمنحالشخصية ، فيالعاصمة المركزية –السلطة ال-المعنوية وحداتانلهذه

تكونصاحبةحق،واهاللاللتزام،بحيثيحقلهاانتمتلكوتنسباليهاالتصرفات،علىان

لضماناستقاللحقيقيلهذهاألشخاصبذاتهمنحهذهالوحداتالمحليةالشخصيةالمعنويةاليكفي

طةالحصولعلىبليلزمفوقذلكاالعترافلهاباالستقاللالمالي،بحيثتكونلهاسلالمعنوية

.المواردالالزمةللنهوضبماعهدإليهامنمصالح  

الالمركزيةو شروط من كشرط ذلك فوق يلزم بل ، المقصود االستقالل لتحقيق هذا يكفي ال

االداريةانيكوناختيارأعضاءالمجالسالتيتمثلهذهاألشخاصعنطريقاالنتخاب،ذلك

.لالهيئاتالمحليةفيمواجهةالسلطةالمركزيةالناالنتخابضروريلضماناستقال  

بيد المحلية المصالح أدارة جعل الى تهدف المنتخبة االدارية الالمركزية الهيئات ألن ذلك

األشخاصالذينيهمهمهذهالمصالحمباشرةوالذينهماكثردرايةومعرفةبحاجاتاقليمهمواكثر

.بانتخابأعضاءالمجالسالمحليةبينابناءاالقليمحرصاعلىنجاحادارتها،وهومايتحقق  

ولذلكفأنالنظامالالمركزياالدارياليمسوحدةالدولةالسياسية،التيتعتبرالركيزةاالساسية

للدولةاالتحادية،حيثيظلفيالدولةدستورواحدوهيئاتمركزيةواحدةتشريعيةأوتنفيذيةأو

.قضائية  

 

يقضيشرط المركزيةوهذا الهيئاتبالسلطة الالمركزيةباالترتبطهذه استقاللهيئاتاالدارة

للحكومة فروع مجرد الى تحولت واال ، الرئاسية للسلطة يخضع وأال ، ادارية تبعية ارتباط

.المركزية،ولكنهاتخضعلنوعمنالرقابة  

قفيالحلولمحلالهيئاتالمحليةواالصلفيالرقابةاالداريةانهاالتخولالسلطةالمركزيةالح

فيممارسةاعمالها،ذلكانمقتضىاالستقاللالالمركزيانيكونلهذهالهيئاتاختصاصات

اصيلةتمارسهاابتداءا ،علىانيكونلسلطةالرقابة،حفاظا علىوحدةالدولة،وحرصا على

.هذهاالختصاصاتتنسيقنشاطها،حقالتعقيبعلىاالعمالالتيتمارسبها  

،وفيحاالتمحددهوضيقة،وذلكخشيةانيؤدي الحلولاستثناءا  علىانالقانونيجيزهذه

امتناعالهيئاتالمحليةعناداءواجبها،اواهمالهاألداءهالىتعريضالمصلحةالعامةللخطراو

.شلحركةالجهازاالداري  

تملكهالسلطةالمركزيةمنحقحلالمجالسالالمركزيةاوكمايتمثلهذاالنوعمنالرقابةفيما

.تعطيلها  



 
 

الشخص الى يمتد ال فهو مجموعها في المجالس الى يمتد كان وان هنا االجراء ان ويالحظ

المعنوية النذلكيعنيسحبالشخصية ، ذاتها الالمركزية االدارية ايالىالوحدة المعنوي،

.ادامتالشخصيةالقانونيةقدمنحتبقانونوهواليجوزاالبقانون،م  

كماانهالتفرضالرقابةوالتقرراالفيماوردفيهنصصريح،الناالستثناءاليقاسعليه،

مظاهر جميع المركزيه السلطة تخول ال االدارية الرقابة فأن ذلك وعلى ، تفسيره يتوسع وال

تمت ال الرقابة ومعنىذلكانسلطة ، بنصصريحوفيالرقابة يتقرر ما اال مظاهرها لكمن

.االحوالالتييعينهاالنص،ووفقا لمايبينهمنحدودوضوابط  

 

 

 المبحث الثاني

 الدولةالمركبةاوالمتحدة

متعددة تتألفالدولةالمركبةببساطةمناتحاددولتيناواكثر،وقدتتخذالدولةالمركبةاشكاال 

:بينالدولالداخلةفيها،حيثقديتخذاالتحاداحداالشكالاالتيةتبعا لنوعاالتحاد  

 .االتحادالشخصي -

 .االتحاداالستقاللياوالتعاهدياوالكونفدرالي -

 .االتحادالحقيقياوالفعلي -

 .االتحادالمركزياوالفيدرالي -

نالدوليالعام،فأنوعلىالرغممنانهذهاالنواعتمثلموضوعاتاساسيةفيدراسةالقانو

االتحادالمركزييحظىباهتمامالدارسينفيالقانونالدستوريبشكليفوقفيهاالنواعاالخرى،

اذالتخرجاالنواعالثالثةاالولى،وهياالتحادالشخصيواالتحاداالستقالليواالتحادالفعلي،

السياداتالداخليةلهذهالدولفيالمجالعنكونهااتحاداتبينالدولاليظهرلهاتأثيريذكرفي

الدستوريومنثمفهيالتثيراهتماماتالفقهالدستوريبقدرماتثيراهتماماتفقهالقانونالدولي

.العام  

والواقعاناالتحادالمركزييحولالدولةالعضومندولةالىدويلةومنثمفهويحدثتغييرات

خليةللدولاالعضاء،وفيتنظيماتهاالدستورية،وهومايجعلهجذريةوعميقةفيالسياداتالدا

موضعاهتمامشراحالقانونالدستوري،بنفسالقدرالذيهوفيهموضعاهتمامشراحالقانون

.الدوليالعام  

وعلىالرغممناهميةاالتحادالمركزيفأننالننغضالنظرعناالنواعاالخرى،لذاسنتناول

.يمطلبخاصكال منهاف  

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 االتحادالشخصي
يعداالتحادالشخصياضعفصوراالتحاد،وهويقومعلىاتحاددولتيناواكثرتحتسلطة

حاكمواحد،معاالحتفاظكلمنالدولالداخلةفياالتحادباستقاللهاالخارجيوالداخلي،فيكون

صيتهاالدولية،ويكونلكلمنهاسيادتهاالداخلية،لكلمنهاسيادتهاالخارجية،حيثتحتفظبشخ

.ودستورهاالخاصبها،وهيئاتهاالعامةالمستقلةمنتشريعيةوتنفيذيةوقضائية  

وعلىهذاالتولدمنهذهاالتحاداتدولةجديدة،بلتبقىالدولالمكونةمتمتعةبكاملشخصيتها

.وسيادتهافيالمجالينالخارجيوالداخلي  

.والمظهرالوحيدالمميزلالتحادالشخصيهووحدةرئيسالدولة  

 

 

 المطلب الثاني

 االتحاداالستقاللياوالتعاهدياوالكونفدرالي

 تمهيد 

او السياسية الجهود توحيد بقصد ، اتفاق في معا  تدخل اكثر او دولتين ان االتحاد هذا يعني

بينهااالقتصاديةاواالجتماعيةاوالعسكرية،ت حقيقا للمصالحالمشتركة،وبقصدالتعاونفيما

للمحافظةعلىاستقاللها،ولمنعالحروببينها،ولتنسيقخططالدفاععنمصالحهاالمشتركة

.فيالمجالالدولي  

فيشكلمؤتمراوجمعيةعمومية،او االتحاذفيالغالببأنشاءهيئةسياسيةعليا ويتميزهذا

.لىتنفيذاألهدافالمشتركةبينالدولاألعضاءمجلسيشرفع  

ويالحظانالجمعيةاوالمؤتمرالذييمثلاالتحاداليعتبردولةفوقالدولاالعضاء،وانماهو

مجردمؤتمرسياسياوهيئةاستشاريةتنحصرمهمتهافيرسمسياسةمشتركةتسيرعليهاالدول

المعا التيتضع تلكالسياسة ، علىاالعضاء منعرضقراراتالمؤتمر والبد ، اساسها هدة

.الدولاالعضاءلتقرربشأنهاماتراهمحققا لمصالحها  

وليسللمؤتمرانيفرضالقراراتالتييصدرهاعلىالدولبالقوة،اذليسلههيئةتنفيذيةتنفذ

الدولاالعض فقراراتالمؤتمرالتلزم ، الجميععلىاحترامها وترغم وافقتارادته االاذا اء

.حكومتهاووضعتهاموضعالتنفيذ  

وعليهفأنهذاالمؤتمراليرقىالىمرتبةالدولةاالعلىفوقالدولالمتحدة،كماانهذاالتنظيم

في بلهووسيلةمشتركةلتعبرالدولالمتحدةعنارادتها دوليا عناالتحاد، اليعتبرمسؤوال 

.عضاءامورمحددةيتفقعليهااال  

،حثيشترطان مجلسا مشتركا للدولالمتفقة يمكناعتبارالمجلسالممثللدولاالتحاد ولهذا

.تصدرالقراراتذاتاالهميةالخاصةبأجماعالدول  



 
 

ولذلكفأناالتحاداالستقاللييبقيعلىشخصيةالدولاالعضاءواستقاللهافيالمجالينالخارجي

.والداخلي  

اظالدولاالعضاءبكاملشخصيتهاالدولية،فأنمايربطبينهانزولكلمنهاعناحتفمعولكن

جزءمناختصاصاتهاالخارجيةلصالحهيئةاتحاديةمشتركةتسمىالجمعيةاوالمؤتمر،وعليه

.فأنهذااالتحادليساكثرمنتحالفعاديبينمجموعةالدولالداخلةفيه  

 

 المطلب الثالث

 االتحادالحقيقياوالفعلي

 تمهيد 

ينشأاالتحادالحقيقياوالفعليعنطريقاندماجدولتيناواكثرفياتحاددائمالمؤقت،بحيث

تفنىمعقيامهذااالتحادالشخصيةالدوليةلكلدولةمنالدولالمتحدةوتندمجفيشخصيةدولية

مظاهرالسيادة بمباشرة التيتنفرد هيدولةاالتحاد الخارجيةلجميعالدولاالعضاءفيجديدة

.االتحاد  

:ولهذايتميزاالتحادالحقيقياوالفعليبسمتيناساسيتينهما  

.خلقشخصيةقانونيةجديدةهيدولةاالتحاد،وفناءالشخصيةالدوليةللدولالداخلةفيه–5  

.دولةاالتحادوحدةرئيسالدولةحيثتخضعجميعالدولالداخلةفياالتحادلرئيس–9  

ولذلكيوصفهذااالتحادبأنهاتحادحقيقي،النهيمتدالىممارسةالسلطةالخارجية،فتختص

الحكومةاالتحاديةبالعالقاتمعالدولاالجنبية،ومسائلالدفاعالوطني،والمسائلالمالية،بينما

حتفظكلمنهابمجلسهاالتشريعيلحكوماتالدولالمتحدةمستقلةفيالمسائلاألخرى،كمايظت

.وهيئتهاالتنفيذية  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المطلب الرابع

 االتحادالمركزياوالفيدرالي

 تمهيد 

بمقتضىالدستوراالتحاديعنبعضمن دولتتنازلكلمنها المركزيبينعدة االتحاد يقوم

.بالدولةاالتحاديةسلطاتهاالداخلية،وعنسيادتهاالخارجية،للكيانالقانونيالجديدالمسمى  

.ولهذاتفقدالدولاالعضاءشخصيتهاالدوليةوتصبحمجرداقسامدستوريةداخلاالتحاد  

.ويخولالدستوراالتحاديالدولةاالتحاديةسلطةمباشرةعلىمواطنيالدويالتاالعضاء  

نظرا لفقدانهاالسيادةوهنايالحظانالدويالتالتيتدخلفيتكويناالتحاداليمكنتسميتهادوال 

.الخارجيةوجزءا منالسيادةالداخلية  

ولذلكفأناالتحادالمركزيليساتحادا مثلاالتحاداتالسابقةيخضعفقطلالتفاقاتالمعقودةبين

.الدولالمتفقة،بلانهيخضعللقانونالدستوريايضا   

لدستوراالتحادي،ايالىعملقانونيداخليولهذافمنالطبيعيانيستنداالتحادالمركزيالىا

،ومنثمانتكونالعالقاتبينالدولةالمركزيةمنجهةوالدويالتاالعضاءمنجهةاخرىهي

.عالقاتقانونداخليتخضعللدستور  

وبالرغممنكلهذايقوماالتحادالمركزيعلىاساستوزيعمظاهرالسلطةالداخليةبينالحكومة

.ديةالمركزيةمنناحيةوحكوماتالدويالتالمتحدةمنناحيةاخرىاالتحا  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصلالسادس
 تأريخحقوقاإلنسان

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 تمهيد 

وجود االمبراطورية ، فأن جميع الثقافات متشابكة الواحدة مع االخرى ، وال وجود من بسبب ))

((الى حد بعيد ومجزأةلثقافة منفردة ومصفاة جميعها هجينة ومغايرة الخواص ومتباعدة   

(إدوارد سعيد )   

المخلوقالعظيمحقوق،وماداماالنسانالمخلوقالوحيدالقادرعلى هناكانسانفأنلهذا طالما

التفكيرواالبداع،فالحقوقظهرتبوجوده،وتطورتبتطورعقلهوتفكيره،وهذهالحقوقبدأت

يرفتطورتفيمابعدالىاحالمومساعيتمنىانبمراحلهااالولىبشكلعشوائيمبهمليسلهاتفس

تلك فباتت ، اليحققها لتتحول وتفكير معاناة واستحقاقاتفكريةىالحقوق طروحاتحضارية

 روحية وقيم وفلسفاتجماعية بأحالمفردية تأريخيمبتدئا  وتطور تسلسل عبر ومادية سماوية

تفاقياتانسانيةومنثمالىقواعدقانونيةلتستقرعلىشكلاعالناتومعاهداتواغيبيةروحية

.ووطنيةواقليميةدولية  

 

 

 المبحث االول

 حقوقاالنسانفيالعصورالقديمة

كل  )                                                                                                                  

(ما وراء أثينا بربر   

                                                                                                                        

( ارسطو )          

كانالتاريخاالنسانيعبرتسلسلهالزمنيمحطةلعديدمنالحضاراتالبشريةفيمختلفبقاع

بظروفمتطلباتوجودهاوديمومتها،وكانلكلمنهاالعالم،وكانتهذهالحضاراتمحكومة

ورفضا  خصوصيةذاتيةتركتبصماتهاعلىمختلفنواحيالحياةومنهااالنسانوحقوقهقبوال 

.سلبا وايجابا   

وفيخضمهذااالختالففيالدوافعواالسبابكانتالحضارةالبابليةرائدةفيهذاالمجالدون

االخرىمننسياندورالحضارات ورومانيةوفارسية) فيمجالحقوق(يونانية واسهاماتها

.االنسان  

 

 



 
 

 

 

 المطلب األول

 حقوقاالنسانفيالحضاراتالعراقية

بابلية أو اشورية / كان العراقيون خالل اطوارهم الحضارية سواء كانت سومرية أو اكدية )) 

بوضع قوانين وقواعد وتطبيق اجراءات تكفل للجميع يطالبون عاهلهم دوماً باعتباره نائباً لأللهة 

(( .الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة   

من حضارة )                                                                                                        

(وادي الرافدين   

انيقودنابالضرورةللحديثعنالحضاراتالعراقيةالحديثعنالجذورالتاريخيةلحقوقاالنس

.القديمةالتيعرفهاواديالرافدينمناالكديةواالشوريةوالبابلية  

فقدكانلهاالسبقوالريادةبمسألةالحقوقوالحرياتوطلبالمساواة،وأنهألمرمدهشانيكون

فقدمرتالبشرية(م.ق111)حدودفي(حمورابي)البدءالتاريخيلهذهالحقوقهوفيشريعة

فأحدثنقلةنوعيةالسابقلها(حمورابي)بدهورطويلةاليحكمهاغيرشريعةالغابحتىاتي

،وعلىنحويدخلالجماعةالبشريةفينمطجديدمنالعالقاتتحددبهالحقوقوالواجباتعلى

دوثهذاالشيءفيتلكالفترةالموغلةفينحودقيق،وملزملالفراد،والجهةالحاكمة،ولعلح

كانت سواء الحضارية اطوارهم خالل العراقيون كان واالعجاب، الدهشة يثير امر هو القدم

نائبا لأللهةبوضعقوانين بابليةأواشورية،يطالبونعاهلهمدوما باعتباره سومريةاماكدية،

و الحرية للجميع اجراءاتتكفل وتطبيق رائعوقواعد امر وهو ، والمساواة االجتماعية العدالة

في فعال  حصل ما وهذا يستجيب، شعبيطالبوحاكم السحيقة تلكاالزمنة في وغريبحقا 

!!!.العراقالقديم  

حقوق الىاهمية تشيرصراحة تاريخية وثيقة اقدم يمكناعتباره فينصسومريما ورد لقد

تمالعثورفي(5717)كلمايناقضذلك،ففيعاماالنسانوالتأكيدعلىحريتهورفض

جنوبالعراقعلىلوحسومرييضمعددا مناالصالحاتاالجتماعيةالتي(الشطرة)مدينة

حاكملكش،للقضاءعلىالتمايزاالجتماعيبينالفقراء(أوركاجينا)وضعهاالعاهلالسومري

يعان كان التي والمساويء واالغنياء الدولة سكان منها المظالم–ي وازالة ، آنذاك المدنية

:واالستغاللالواقععلىالفقراءمنقبلاالغنياءوالمتنفذينورجالالمعبد،حيثوردنصيقول

المدينة–بيتالفقيرصاربجواربيتالغني،رغبةفيتحقيقالمساواةبينالناسفيمجتمعدولة

 .

لحاكمبوضعالقوانينالتيتوفرالشعبالحريةوالعدالةاالجتماعيةوالمساواة،وقدقامبالفعلذلكا

عندهذاالحدبلتعدتهبأنكانلهاالسبقبالحديثعنوالريادةلحضارةواديالرافدينلمتتوقف

فيجميعهاحيثوضعتاإلصالحاتاالجتماعيةواعقبتهاقوانينوشرائعالمطالبةبحقالمرأة،

،كان هناكعددمن(م.ق٢٠٠٠-٢١١٣()أورنمو)ففيشريعةللمرأةنصيبكبيرفيها



 
 

 المتزوجة والمرأة المتزوجة غير المرأة حقوق تعالج والقوانين والمتتبع ، المطلقة لهذهالمرأة

 سوفيدهشالحضارة باالنسانوحقوقه الحضارة هذه أخرىالهتمام المرأةمرة وبالذاتحق

ثلميعرفهذاالحقحدا يتوقفعندهعلىيدهذاالحاكماوذاك،ولربمايعودجزءا منهذابحي

االهتمامبالمرأةوحقوقهاالىالمرأةذاتهاكونهاكانتسابقةوسباقةعلىبعضالنسوةالمعاصرات

. 

صريففقدشاركتنساءسومرياتأزواجهماالمراءوالحكامفياالشرافعلىشؤونالدولةوت

االمورالماليةوجمعالضرائبوتوزيعاالرزاقوترؤسالحفالتوكانمنهنكاهناتفيالمعبد

نبوخذ)،وانماعرفهعصر(نفر)ومساهماتفيهيئةالمحلفيناماممجلسللقضاءفيمدينة

الثاني نصر ) .ق611-5111( م تلكالقوانينوالشرائعمنحقو( حوته لما عديدة قمنامثلة

.للمرأةواالمتيازاتمتقدمةفيحينهاكحقالتعليموإدارةامالكهاالخاصةبنفسها  

 

اشهرالقوانينالتياهتمتبحقوقاالنسانفقد(م.ق5129-5111)وقدضمتشريعةحمورابي

 احتوتعلىاكثرمن 21) والسرقة( والشهود تتعلقبالقضاء منقضايا مختلفة قانونية مادة

عالجتشؤونالعائلةمنزواجوطالقوالنصب انها والقروضكما وشؤونالجيشوالزراعة

.وأرثوتبنيوتربيةوكلمالهعالقةبحياةوشؤوناالسرة  

 األساسي حرصحمورابي كان فقد ورفاهيته اللي الباب المجتمع سيادة القانونعلى وسيادة

الضع وحماية المظلوم إنصاف على والتأكيد والنظام واألرامل واأليتام اإلجراءيف ورعاية

هذامافيالجيش،منالموظفينوالجباةواالمريينوالضربعلىإيديالمستغلينوالمرتشين

تجاهوعلىالعكسهناكمنيرىأنالفرديلميتمتعبأيحقوقوحرياتجاءفيمقدمةشريعته،

 الدولة سلطة ، المجتمعاتالعبودية خضعفي العراقإذ في اإلمبراطورياتالشرقية في الفرد

 للدولة تاما  خضوعا  أكثرومصر ليشمل الخضوع هذا امتد بل ، والدنيوية الدينية النواحي في

ورغمذلكوحتىلواقررنابهذهالحقيقةوسلمنابهااألمورخصوصيةكالزواجوالطالقالعائلة،

واالهتماموالمعرفةتيتلتهالمترتقيإلىمستوىألرقيفأنتالحضاراتاألخرىالقريبةمنهاوال

لمتعرفهذهالحقوقالىأنمصرالفرعونيةحضارةواديالرافدين،فيكفياننشيرالتيبلغة

إذاكانالفرعونقبلذلك(القرنالخامسقبلالميالد)والممارساتاإلنسانيةحتىمنتصف

.فيالحكموهووحدهمصدرالتشريعوالعدالةمطلقا يعدنفسهإلها   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المطلب الثاني

 حقوقاالنسانفيالحضارةاليونانية

كثيرة هي المعجزات في الدنيا ولكن االنسان )) 

(( اعظمها   

نوفر كليس اليوناني )                                                                                             

 ) 

فقطبالحق(المواطنيناالحرار)كانالوضعفيالمدناليونانيةالقديمةمختلفا ،اذاعترفلطبقة

.فياالسهامفيتسييرالدولة  

ينتم كانوا أنهجميعسكانها كانيجمعدولالمدناليونانيةكلها ونإلىثالثطبقاتتختلفوما

ويمكنتصورهذهالطبقاتعلىشكلمنالناحيتينالسياسيةوالقانونية،الوحدةمنهاعناألخرى

وهيالطبقةالتيتشكلالدعامةاالقتصاديةالتييقومعليهاهرمتستقرفيقاعدتهطبقةالعبيد،

.النظامفيدويالتالمدناليونانية  

ويذهب ) ارسطو يقولف( عندما االتجاه )يهذا للرئاسةهناكمن: يعززنشأته ،الكائناتما

ماتفرضهعلىالنقيضالسيادةفيالحقوقأوتولياللخضوعوإذاتساويانشأتهوهناكمنتعززه

 وتظهرالطبيعة بالضرر، ذلكعليها عاد بجالءأنالبعضأحراربالطبعوإنالبعضالطبيعة

(.بالطبعارقاء  

فيإلىالوقوعضحيةبالقتلمنقبلالمواطنينالعاملينبمراكزمتقدمةحتىوصلاألمربالعبيد

وباختصارشديدأنادميةالشرطةلإليقاعبهمولوبمجرداالشتباه،المجتمعمنخاللتحريض

خلقالناسمن(زيوس)همنأناإللوكانهذااألمريبدودينياكانتمسحوقةتماما،اإلنسان

معادنمختلفة،طبقةالمواطنينمنالذهبالخالص،واالجانبمنالفضةوالعبيدمنالحديد،

لذلككانمنالصعبجداتغييراوإقتالعذلكاألمانالربانيمنعقليةالمواطناليونانيسواء

.كانعاديااوفيلسوفا   

ولكنبدرجةاقلوطأةحيثلمتكنمكانتهممتميزةعنومااصابالعبيداصاباالجانبكذلك

مكانةالعبيداالمنحيثالتمتعبالحقوقالمدنيةفقطدونالحقوقالسياسية،وحتىالديمقراطية

 مصطلح عليها اطلق اذ التمييز لهذا كانتضحية فقد االغريق بها يفتخر التي الديمقراطية)

لدونالنساءوالمواطنيندونالعبيدواالجانبالذينشكلواكونهااقتصرتعلىالرجا(العرجاء

.االغلبيةمنالسكان  

ولكنالحذارةاليونانيةعرفتانعطافةكبرىازاءحقوقاالنسانوآدميتهفيتاكيدهاعلىانسانية

(.االنسانمقياسكلشيء)االنسانوآدميته،حيثبات  

 كانذلكليحدثلوالظهورجماعة السفسطائيون)وما فقط( ليستجديدة مفاهيم الذيناثاروا

من الفرد تمكن الطروحاتفقد لهذه وكنتيجة الدينيواالجتماعي، هزتااليمان خطيرة وانما

السعيلتحقيقذاتهمتخطيا بذلكقوانينوقيمالمجتمعالسائدة،فقدكانوابحقالرواداالوائلمن

اشكالية ناقوساالغريقفيبحثومناقشة بمثابة الجماعة وكانتهذه ، االنسانوحقوقه آدمية



 
 

ايقضالكثيرمنالجماعاتاالخرىمنفالسفةوكتاب،وافسحتالمجاللظهورمدارسعديدة

داعيةالى(الكلبية)كانلهادورفيطرحومناقشةآدميةاالنسانووجوده،فقدجاءتالمدرسة

القائمةعلىالزهدفيخيراتالدنياالتيمنشأنهاانتؤديالىالمساواةبينالبشر،تلكالدعوة

ان وبذلكيمكن ، واالستبداد الىالظلم الجانحة واضعافرغباتاالنسان ، اسبابالقوة ازالة

جاءت وقد ، والعبيد بينالناسفالاغنياءوالفقراءوالسادة تتحققالمساواة ) (األبقيورية

انباالنسانيوذلكبمناداتهابالمساواةبينالناسواشاعةروحاالخاءبينهملتضيفبعدا آخرللج

المدرسة ظهور مع المناداة ترافقتتلك وقد واحد قانون يسوده واحد عالم اقامة الى ومناداتها

 بزعامة الرواقية زينون) االجتماعي،( كانوضعهم بينالبشرمهما االخوة التينادتبمبدأ

اعراقهم،مادامواجميعا يتبعونقانونا واحدا هوالقانونالطبيعي،وانتماثلهمفيومهماكانت

السماتاالساسيةالتيتحكمالبشريجعلهميتمتعونبحقوقمتساويةتضمهمكمواطنينجميعا في

.جمهوريةعالميةواحدة  

جاءتعلىيد حقوقاالنسانقد باتجاه اليونانية الحضارة وكانتخاتمة سولون) فيتأطير(

ادميةاالنسانتأطيرقانونيفقدجاءعبردستورهوالذيوضعهموضعالتطبيقالعملي،وأهمما

جاءبهانهاعطىالشعبالحقدونتمييزبينغنيوفقيرفيالمساهمةفيانتخابقضائه،كما

محاكمشعبية)يالشعبوسعمننظامالديمقراطيةاالثنية،وذلكبموجبمحكمةمكونةمنممثل

 (.

فأنهذااليعنيإناثيناوبعدهاروماقدشهدتاعصرا تمتعفيهالفردبكاملحقوقهوحرياتهتجاه

الدولة،فهذاالقدرالضيقمنالحقوقالذيتمتعبهالفردكمواطنلميكنيحولدونهيمنةالدولة

فأنالدولةهيالتيتتمتعبالوجودالحقيقي)(افالطون)علىشؤونالدينوالدنيا،وكمايؤكد

(.وليسللفردمكانفيهااالكآلةلخدمتها  

ورغمهذاالتقدمالذييبدوكبيرا فأنالحضارةاليونانيةكانتتجهلمعنىالحريةالفرديةالمستندة

لها وخادمة الدولة من جزءا  بوصفها علىالخطابة حيثاقتصرتالحرية ، القانون اماالى ،

وممارسة الفرد ايمان في حتى الدولة سلطات عن تخرج لم فهي لالفراد الشخصية الحريات

.طقوسهالدينية  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المطلب الثالث

 حقوقاالنسانفيالحضارةالرومانية

اننا اذا لم نستطيع تحقيق المساواة للمواطنين ألنها مستحيلة في الثروة والمواهب النظرية فال ) 

( تكون الحقوق القانونية للمواطنين في الجمهورية الواحدة متساوية  اقل من ان  

                                                                                                                        

( شيشرون )                

فهياهتمامهابالقانونوبالذاتالقانونالدولياذاكانتهناكسمةانفردتبهاالحضارةالرومانية

(شيشرون)،الذيتضمنافكارا انسانيةمتعلقةبالسلمالعلمي،وأفضلمنجسدهذااالهتمامهو

االانافعالهم(.يجبانتكونالحقوقالقانونيةللمواطنينفيالجمهوريةالواحدةمتساوية:)...

ب (جيستنيان)نظامالرقبشكلاوسعمنتسليماالغريقبه،حتىانناقضتاقوالهمإذسلموا

.المسيحيسلمبهكقدرواقع  

الريادةفيطرحفكرةالقانونوالمناداةبالمساواةفقدابدىآخرونمن(شيشرون)فأذاكانتلـ

بوليب)ويأتيبعدهوربماتأثرا بهالىطرحمباديءوأفكارتبعثاالملفيتحقيقأدميةاالنسان

الذييرىماآلتاليهمركزيةالسيادةوحقوقاالفرادمنفسادوتدهورالىضرورةاالخذبفكرة(

الدستورالمختلطالذييقومعلىاساستوازنوتعادلالطبقاتاالجتماعية،بحيثتصبحالحرية

ذهب وبنفساالتجاه ، فوضى حرية او جماعة او الفرد الحرية الجميع حرية ) سينكا الى(

.ضرورةمساواةاالفرادجميعا كونهماخوةينتمونالىدولةواحدةهيالدولةالعالمية  

انهؤالءالفالسفةوغيرهمكانواسببا بدفعالحضارةنحواالمامصوبتأكيدادميةاالنسان،وأقل

منخاللمامايمكنانتوصفطروحاتهمبانهاطروحاتجريئةوواضحة،ويظهرذلكجليا 

ذهبتاليههذهالقوانينكونهاقيدتسلطةالحكامالمطلقةالشديدةبالنفي،واالعدام،وأمنتسالمة

االحكام تلك استئناف في الحق اعطائه خالل من الدستوري وحقه ، الروماني المواطن حياة

.الشديدةأوجعلالرأيالنهائيفيتلكاالحكاممنحقجميعالشعب  

نالتقييدقدامتدليشملالقواعدالخاصةبالعقوباتالمتعلقةبجرائمالقتلوالسرقةوتدبيرالفتنكماا

الرومانيةالتي وفقا للقاعدة تمتقييدالحقوقبناياتها والمؤامراتواالعتداءعلىالغير،حيثقد

(.يكلذيحقحقهاناحكامالقانونهوانيحياالفردامينا واليؤذيأحدا وأنيؤد)تقرر  

انالحديثعنحقوقاالنسانكما(اليونانيةوالرومانية)وخالصةالقولفيهاتينالحضارتين

االبوابامام فتح في تتمثل كانتاسهاماتهم انما االطالق على فيها واردا  يكن لم اليوم نعرفه

بشكلمعاهداتواع االفكاروتطويرهاوصياغتها الناتدوليةواقليميةتهتماالخرينلتناولهذه

.بموضوعحقوقاالنسان  

 

 

 



 
 

 

 المطلب الرابع

 حقوقاالنسانفيالحضارةالفارسية

ادمية االنسان ليست مسحوقة وأنما غير موجودة )                                                       

(أساساً   

( من التأريخ الفارسي القديم )                                                                                  

على عنها التعبير وتم وحريته حقوقاالنسان اسهاماتفيمجال كانتللحضاراتالسابقة اذا

كانلهالريادةولالخرىاضافات،وتطورتهذه شكلافكاروطروحاتوفلسفات،وقسممنها

قا الىقواعد لتتحول حيثاالفكار فأناالمرمختلفتماما  الفارسية بشأنالحضارة اما ، نونية

المجتمع من جدا  قليلة لفئة اال اساسا  موجودة غير وأنما مسحوقة ليست االنسان ادمية كانت

الفارسيالذيقسمالىطبقةالملوكوهمالحكامواالمراءولهمحقالطاعةوالتقدير،ولقدوصل

ةواالنسانيةفيالحضارةالفارسيةالقديمةحدأمنالترديحتىطالالملوكالحالبالقيماالخالقي

احدملوكهمالمصلحين بالكذبوالغدر،وهذا )الذيناتصفوا مبررا حروبهضدالملوك(دارا

االقاليم شعوب ثورة وراء كان هذا وكذبهم ، يكذبون بأنهم ، االيرانية المقاطعات في التسعة

.الفارسية  

اطبقةرجالالدينالذينيأتونبعدالملوكمنناحيةالشرفوالرفعةوالمركزاالجتماعي،وأم

وتأتيطبقةاالشرافالمتكونةمنكبارالتجاروالقادةالعسكريينوكبارموظفيالدولةوالجيش،

منزلة على تعتمد متداخلة وعالقات مشتركة قواسم فهناك الطبقات هذه واختالف تعدد ورغم

شخصوقدرتهالذاتيةوالماديةومكانتهاالجتماعية،فيحينانعدموجودايةرابطةتربطهذهال

الطبقاتمعالطبقةاالكثرعددا وهيالطبقةالعامة،وهيالطبقةاالقلمنزلةوشرفا ورفعة،وال

.يجوزمساواتهمبغيرهممنالطبقاتاالخرىوالىجوارهمطبقةاألرقاء  

ضطهادامتدليشملالمرأةالتيابيحاستغاللهاللدعارةحتىداخلمعابدهم،فقدكانوافالظلمواال

مناهضينلمبدأالمساواهبينالناسحيثكانالنظاماالقطاعيهوالسائداجتماعيا بكلمافيهمن

.قسوةوظلم  

بظلماالنسانورغمهذهالصورةالمأساويةفأنالحضارةالفارسيةانجبتملوكعظاملميرضوا

الملك كان فقد ، اليومية ومفرداتحياته وحقوقه باالنسان كثيرا  اهتموا فقد ، االنسان )الخيه

يثنتاسب)مثال محمودا عنداهلمملكته،شديدالتفقدألصحابه،بعيدالبهجة،أماابنه(لهراسب

فكرناوعلمناالىكلماينالبهنحنصارفون:)ليسبأقلشأنمنابيه،فقدقالعندتتويجه(

التي(الزرادشتية)،كماالننسىبهذاالصدداالسهاماتالكبيرةالتياسهمتبهاالديانة(الخير

تلك كل ورغم ، البشرية بالروح والسمو االنسانية بالمساواة منادية الفارسية االقاليم اجتاحت

.ةاالرتقاءباالنسانوحقوقهاالبعددخولهااالسالمقوالوقائعنقوللمتستطيعهذهالحضارئالحقا  

 

 



 
 

 

 

 المبحث الثاني

 حقوقاالنسانفيالشرائعالسماوية

كانتاالديانالسماويةمنيهوديةومسيحيةواسالميةافضلمنافصحوحددوبينتلكالحقوق

تلكاالديانواحدوهوووضعالضماناتلممارستهاوالتمتهبمضامينها،ومعاقرارنابأنمصدر

.لاالسالمدونسواهاألوسعواألكثراحاطةباالنسانوحقوقهظهللاسبحانهوتعالى،ولكني  

 

 

 المطلب األول

 حقوقاالنسانفيالديانةاليهودية

ابتداءا يجبالتمييزبوضوحاليقبلالشكبيناليهوديةكديانةسماويةأخالقيةساميةوبينماهو

عتقداتوقيموعاداتاجتسائدمنم   ولكنمع(عليهالسالم)ماعيةقبلظهورالنبيموسى

االسفانتلكالقيمضلتموجودةحتىبعدظهوره،وعادبنواسرائيليعملونالشرفيعيني

.الرببعدموتهود  

ا طبيعيا وذاحيثكاننظامالرقمنتشرا ومعروفا منذالقدمعنداليهودوكانينظراليهكونهامر

بالحرباو ذلك كان سواء استرقاقه الجائز وحده اليهوديهو غير فالغريبان ، ديني غطاء

.بالشراءويعاملبعنفواليجوزتحريرهاوافتداءه،ويبقىرقيقا ابدالدهر  

عامااليهوديفهواليسترقألناليهودهمعبيدهللاالذينخرجهممنارضمصرفاليباعونبي

.العبيد  

 تفلحدعاوياالنبياءالمتتالية فيعدملهمولم اسوأصورة التيكانتتعد الصورة فيمنعهذه

(.وكيفاحملوحديثقلكموظلمكموخصومتكم)المساواةبينبنيالبشر،  

االشياء ثمن يتعدى ال الرقيق سعر وكان لصاحبها وخاصة خالصة ثروة يعتبر الرقيق وكان

.والمتاع  

انهمكانوايتمتعونبميزةواحدةعناالممالمجاورةاالخرىوهيانهمكانوايتمتعونبالراحةاال

منعناءالعمللمدةسنةاسابيعفيالعام،واليجوزللسيدانيضربعبيدهضربا مبرحا ،وحتى

اليهوديألسبابثالثةوهيعدمالو بينهماتاحتنظمهمانيستعبداليهودياخاه فاءبالدينفيما

.والسرقةفالسارقالذياليردماسرقهيسرقهصاحبالشيءالمسروقتعويضا له  

جاء وعندما ، الشراءمنسوقالنخاسة االنتصارفيالحروباو االجانبنتيجة استعبدوا كما

)موسى)النبي ( السالم عليه العبودية( ذل والتحررمن والمحبة الىالوفاء دعاهم ، برسالته

سيدنا دعوة تجد ولم الناس، بين والتعاون والمحبة السالم على وحثهم اعدائهم الى واالحسان



 
 

اذانا صاغيةعنداليهودلماهوموجودفينفوسهممنحبالذاتوكراهية(عليهالسالم)موسى

عغيرهمبقيةاالجناسفلمتتحققالمساواةوهيعمادالحقوقفيهذاالمجتمعسواءفيهابينهماوم

.منبقيةاالجناس  

 النبيعيسى مجيء بعد وحتى ) السالم عليه والتعاون( واالخوة المحبة على القائمة برسالته

الحقوقومنحالحريات وتأكيد المساواة تفلحفياقامة لم التعاليم كلهذه بينالناس، والمساواة

يرتكزالعالمعلى:)لمودالتيتقوللبنيالبشرجميعا ،علىالرغممنالنصوصالواضحةفيالت

(.ثالثةاعمدة،الحقيقة،العدالة،السالم  

انالثالثةفيحقيقتهاامرواحدفاذاتحققتالعدالة:)وقدجاءتشروحاتالحقةتؤكدذلكبالقول

(.ظهرتالحقيقةوعمالسالم  

 المطلب الثاني

 حقوقاالنسانفيالديانةالمسيحية

طوبى لمن جعل البصيرة في قلبه ولم يجعل قلبه في ) 

( بصيرته   

( السيد المسيح عليه السالم )                                                                                    

الديانةالسماويةمنقيماخالقةوتعاليمروحيةلتحدثلقدجاءتالديانةالمسيحيةبكلماتحملههذه

هزةعنيفةفياواسطالمجتمعاليهوديوالديانةاليهودية،فقدرفضتقيما للرقواستعباداالنسان

الخيهاالنسان،ولطفتالقسماالخروأتتبتعاليمجديدةتؤكدادميةاالنسانوسموهالروحي،فقد

المحبة الى تدعوا ،كانت الناس بين والمساواه المادية عن واالبتعاد الروحانية والى واالخاء

الىااليمانباهللومحبةاالنسانألخيهاالنسانوالىالتسامحوعدممقابلةاالساءة وكانتتدعوا

.بمثلها،والىالتمسكباالحتراموالفضيلة  

اعدالتعاونفيمابينهمعلىاساسوهيتدعواالىالغاءالعنصريةوالتباغضبينالناسوبناءقو

والتسامح واالخاء المحبة االنسان. كرامة الىزرعروحالتسامحوتاكيد فالدعوة تلك. تلغ لم

الديانة فيه ظهرت الذي الروماني المجنمع تحكم كانت التي السيئى العادات الجديدة التعاليم

الملوكوا بحيثاصبحنظامالرقالذيالباطرةالمسيحيةولجوءبعضرجالالدينالىمحاكاة

.تشمئزمنهالبشريةحقيقةثابتهلترضيةالحكامواستمالتهم  

 اليوناني القانون رسمها التي واالسس القواعد ظل في تعيش كانت الحقبة تلك في اوربا _ا

تطلباتلهذاانساقبعضفالسفتهموراءم.الرومانيوليسوفقتعاليمالديانةالمسيحيةالسمحاء

السلطةالزمنيةوليسالسلطةالروحيةداقروانظامالرقكماهومورورثمناالنظمةالسابقة

وكانتبريرهمهوانالخطيئةالتيوقعتفيهااالنسانيةهيالتياولدتنظامالرقواقتضتبقاءه

وعبدا)الذييفصلبينالبشر سيدا عادالوفقرايهمالنهجاءنتيجة( تلكالخطيئةوكاننظاما

التيادتالىافسادالطبيعةالبشرية ذمةمالية. انالمرأةكانتخاضعةللرجلوليستلها كما

 وانالرجلمسؤولعنها القانونية فيالشخصية  عنه مستقلة هيسبب. انالمرأة كذلكقالوا

ليمهاووعظهامنالجنةولذلكيجبوضعهابينالوحوشواليجوزتع(عليهالسالم)اخراجادم

والتعميدهاوانالتدنوامنالهيكلحتىوانتساءلوااذاكانلهاروحامانهامنالكائناتالمفكرة

فهوامريتناقضتمامامعتعاليم,عمااذاكانهذاماهوسائدفياوربافيالمراحلالسابقة...؟



 
 

انهللالميخلقالمرأةمن:ااالمرالذيعظمومجدالمرأةوقالفيهذ(عليهالسالم)السيدالمسيح

منعظمرأسالرجلكيالتدوسعليه يخلقها ولم الرجلكياليدوسعليها منقدم بلخلقها

وتساويه قلبالرجلكيتحبه عظم بقول المسيحية الحقوقفيالديانة ويمكنتلخيصفلسفة ،

وحيثالتجدعدالةفال((جلالعدالةاذااردتالسالمفأعملمنأ())بولسالثاني)البابا

.تجدحقوق  

 

 

 المطلب الثالث

 حقوقاالنسانفياالسالم

َنفِٓىأَْحَسِنتَْقِويم ٱلَقَْدَخلَْقنَا نَسَٰ إْلِ ۢ   

النسانهواناالسالمبوصفهاناولمايمكنمالحظتهعنالديناالسالميوموقفهمنحقوقا

قبلغيرهمنالنظمواالتجاهاتالفكريةالحديثةوهذاقداقرهذهالحقوقوكانسباقا عالميا دينا 

لكيفيةتعاملاالنسانمعالحياةومعمستقبلهاالخرويوهياذهوالنصالقرآنياالقرارمصدره

االخرين االنسانيلتقيمع مع تولد هناكحقوقا شخصيبان مكمالمع جزءا اليمكنتوتعتبر ة

االنسانيفياالرض الوجود فلسفة التيتقومعليها احدىالركائزاالساسية بوصفها .تجاوزها

االسالمدينالبشريةفأنخاتمالنبيين(ملسو هيلع هللا ىلص)ولماكاناالسالماخراالديانالسماويةوكانالنبيدمحم

اولحقبةزمنيةمعينةجمعاءدوناقتصارهعلى لقدوضعشعبدوناخراوبقعةدونغيرها

واعتبرهذهالحقوقهبهالهيةترتكزعلى االسالمحقوقاالنسانمنذاكثرمناربعةعشرقرنا

التيهيضمانضد القدسية الحقوق علىهذه يضفي مما االسالمية والعقيدة الشريعة مبادىء

وعضميتوقفعندهذاالحدفقدنبذاالسالمفكرةالسيطرةوفكرةالخاعتداءالسلطةعليهاواالمرل

معا بينفيالشؤونالدينيةوفيالشؤونالدنيوية سلطةوسيطة يقم لم الدينية ففينطاقالعقيدة

.بخالقهمباشرةفليسفياالسالمكنيسةوقاذيتصلالمخل.الخالقوالمخلوق  

ال الحقوق بتلك االسالم ارتقى مرتبةوقد فيه تجاوز الذي الحد والتقديسالى السمو مستوى ى

معتبرا (الحقوق) (ضرورات)انها اطار في ادخلها والمسكن(الواجبات)ثم والملبس فالمأكل

والتعليم والتعبيروالعلم فيالفكرواالعتقاد العامواالمنوالحرية النظام فيصياغة والمشاركة

والثورةلتغييرنظمالظلموالجوروالفسقوالفساد...الولياءاالمورللمجتمعوالمراقبةوالمحاسبة

 االمورفينظراالسالمهيليستفقطالخ... لالنسانمنحقهانيطالببها(حقوقا)كلهذه

 ويحرمصدهعنطلبها ، ويتمسكبالحصولعليها ويسعىفيسبيلها هي... ضرورات)وانما

منحقالفرد(حقوق)انهاليستمجرد!!عليهايضا (واجبات)انهابل...لهذااالنسان(واجبة

وانماهيضروراتانسانيةفرديةكانتأوجماعية...اوالجماعةانيتنازلعنهااوعنبعضها

(...الحياة)االنسانبدونها،حياةتستحقمعنى(حياة)والسبيلالى...  

...عليهايضا (واجب)لالنسانبلهو(حق)ومنثمفليسالحفاظعليهامجرد  



 
 

اذاهوفرطفيها،فضال عناالثمالذييلحقكلمنيحول–فردكاناوجماعة–هوذاتهيأثم

 بيناالنسانوبينتحقيقهذه الضرورات) ... ! ( انها وتمتع(ضرورات) البدمنوجودها

،كييتحققا ،وممارستهلها االنسانبها  كانالعدوانعلى(للحياة)لمعنىالحقيقي ،واذا

 منصاحبها الحياة االنتحارب) مناآلخرين( أو ، بالقتل) فكذلك( ، ومؤثمة كاملة جريمة ،

.الالزمةلتحقيقجوهرهذهالحياة(الضرورات)العدوانعلىايمن  

الىالحدالذييراهااالساس(الواجبةالضروراتاالنسانية)بلاناالسالمليبلغفيتقديسهذه

التدين)ومنثم(االيمان)فعليهايتوقف...بدونتوفرهالالنسان(الدين)الذييستحيلقيام

!....بالدين(  

ويظهراالمرجليا عندمايبيناالسالمالقواعدالضامنلحفظاالنسانوحقوقه،ويأتيحقالحياة

...لكالحقوقفيسلماولوياتت  

{5–حقالحياة:االنسانهواعظمماخلقههللا: .فعليه}لَقَْدَخلَْقنَااإلْنَساَنِفيأَْحَسِنتَْقِويم 

فأستحق الحياة هللاله اراد حيا  كائنا  منهللالالنسانبوصفه هبة النها مقدسة االنسان حياة تعد

:تكريمالخالقسبحانهوتعالىبقوله } ْمَنابَنِيآدَم ََۢولَقَْدَكرَّ { (.منسورةاالسراء11االية)

الناساجمعو وأنما فقط علىالمسلم ليسحكرا  الحياة حق فياستحقاقوأن متساوون الحياةن

.وحرمةالدم  

{تأكيدا لقولهتعالى  بِاْلَحِقّ ُإاِلَّ َمَّللاَّ ۢ َواَلتَْقتُلُواالنَّْفَسالَّتِيَحرَّ { (.منسورةاالسراء22االية)  

وتأسيسا علىذلكالمبدأاعتبراالسالمانازهاقالروحجريمةقتللالنسانيةجمعاء،تأكيدا لقوله

:تعالى } فِياأْلَْرِضفََكأَنََّماقَتََلالنَّاَسَجِميع ا أَْوفََساد  َمنَقتََلنَْفس اِبغَْيِرنَْفس  { من29االية)

وعليهوضعتقيودعلىالدولةواالفرادفياستخدامهذاالحقبوصفهليسحقا (.ورةالمائدةس

.انسانيا بلحقهللتعالىوهوالذييقدرمصيرهذاالحقومدته  

المساواةوجعلهدعامةوأساسا لكلالنظم 9–حقاالنسانفيالمساواة:أكداالسالمعلىمبدأ

عال لحكم المجاالتالتيتقتضيهاالتيسنها وفيجميع بالدولة اوعالقتهم ببعضهم قاتاالفراد

.كرامةاالنسانوالعدالةاالجتماعية  

{فليسهناكابلغفيبيانالمساواةبصفةعامةلمصلحةالبشرجميعا منقولهتعالى يَاأَيَُّهاالنَّاُس

َوأُْنثَىَوَجعَلْ ِأَتْقَاُكْمإِنَّاَخلَْقنَاُكْمِمْنذََكر  أَْكَرَمُكْمِعْندََّللاَّ نَاُكْمُشعُوب اَوقَبَاِئَلِلتَعَاَرفُواإِنَّ { 52االية)

الحجرات منسورة . على( االنسان بني بين المساواة مبدأ فياعالن السبق فضل ولالسالم

والواجباتواماماختالفاصولهمواجناسهموالوانهموقبائلهموشعوبهم،فهمجميعا فيالحقوق

يا)تأكيدالمبدأالمساواةالمطلقةبينالبشر(النبويالشريف)وقدجاءالحديث.القانونسواء

يهاالناسانربكمواحدوأناباكمواحد،كلكمآلدموأدممنتراب،إناكرمكمعندهللااتقاكم،أ

احمرعلىابيض،والابيضعلىعجمي،والأعجميعلىعربي،والأوالفضللعربيعلى

(.البالتقوىإاحمر  

وأنطبيعةالمساواةالتيكاناالسالميقصدهاتشملمجموعةالقواعدالمنظمةلحياةاالنسانفي

الكونكلهوفيكلزمانومكان،باعتبارانكلانسانأهللتقبلالحقوقوتحملااللتزامات،



 
 

الوضعيالذييتضمنسلوكاالفرادفيالمجتمعفيزمانوبذلكفهوأوسعوأشملمنالقانون

.معينوبقواعدعامةملزمة  

ومصدرهاالحقيقيهوهللا،وجعلمنمهامالحاكمهوتنفيذشريعةهللابمانصتعليهقطعيا او

فرضتهمناصولومباديءكليهقابلةللتفضيلوالتطبيقفيضوءاحتياجاتالبشرفيكل بما

.انزمانومك  

امام الناسكافة بين المساواة مبدأ قواعد االسالم وضع : القانون أمام المساواة في الحق – 2

القانون،حيثيطبقهذاالمبدأعلىجميعالناسواليستثنيمنذلكأحدحتىلوكانالخليفةنفسه

ااالسالمعنغيره،بحيثاليحقللحاكمانيمتنععنالقضاءوهذاضمانللعدالةالتييمتازبه

:منالنظم،كونالهدفمنالمساواةهوتحقيقالعدالةبينالناس،وفيقولهتعالى } َوإِذَاَحَكْمتُم

بَْيَنالنَّاِسأَنتَْحُكُموابِاْلعَْدِل اَيِعُظُكمبِِهۢ  َنِِعمَّ َّللاَّ ۢ إِنَّ { (.منسورةالنساء17االية)  

في االسالميةعلىتقريرالمساواة لقدحرصتالشريعة : 4–الحقفيتوليالوظائفالعامة

فالوظائفتسندالىذويالكفاءةواالمانة،والوظيفةفياالسالمواجب توليالوظائفالعامة،

.كلمسلمقادرفرضكفاية  

ألحدفقدكفلاالسالمللفردوالحقفيالعملوتوليالوظائفألنالناسسواسيةوالتوجدافضلية

علىاحدوأناكرمهمافضلهمبالتقوىوالصالحية،وقداعتبراالسالمالعملفرضا وواجبا وهو

مقياسنجاحاالنسانفيالدنياواالخرة،فيجبانيتولىمهامالعملوالوظيفةمنيتمتعباالمانة

نيولىشخصمنأ(ملسو هيلع هللا ىلص)والكفاءةفيقيامةبمتطلباتالعملالموكلاليه،فقدنهىالرسولدمحم

.ناكمنهواصلحمنه،وجعلهامنقبيلخيانةهللاوالرسولهلعملاولوظيفةو  

تتعلق وظائف تولي من هؤالء يمنع ولكن ، الوظائف تولي المسلمين لغير االسالم اجاز وقد

الفقهاءبجوازتولياهلالكتابالوظائفالع اخذمعظم ولقد ، مثلبالعقيدة مثلهم امةفيالدولة

.المسلمين  

رضيهللا()االمامعلي)و(عثمان)و(عمربنالخطاب)ليهاثناءخالفةعوهذاماجرى

.الوظائفالكتابية(غيرالمسلمين)ا،فقدولو(عنهم  

االنسانية والرجلمنالناحية بينالمرأة ساوىاالسالم والرجل: بينالمرأة 1–حقالمساواة

.المساواةالفضلألحدهماعلىاالخراالبالتقوىرفهمابشر،وجعلهاعلىقد  

} أَكْ إِنَّ ِلتَعَاَرفُوا َوَقبَائَِل ُشعُوب ا َوَجعَْلنَاُكْم َوأُْنثَى ذََكر  ِمْن َخلَْقنَاُكْم النَّاُسِإنَّا أَيَُّها يَا ِ َّللاَّ ِعْندَ َرَمُكْم

}أَتْقَاُكْم (.42الحجرات،االيةسورة)  

،واالسالم(انماالنساءشقائقالرجال)تأكيدا لماوردفيالقرانالكريم(ملسو هيلع هللا ىلص)وحديثالرسول

المجتمع مثلالرجلتماما ووفقا لمنفعة المستقلة القانونية بالشخصية هوأولمناعترفللمرأة

المجتم والرجللتشملالجزاءوعلىاساسالتضامنبيناعضاء بينالمرأة المساواة وتمتد ، ع

سواءكانثوابا امعقابا ،واعطىالمرأةاالهليةاالقتصاديةالكاملةكالرجلدونوصايةمنأحد،

العامةمعبقاء منالمشاركةفيالحياة بالرجلوقدرا  اسوة الحقفيالتعليم عناعطائها فضال 

.لرجلالقيادةفياالسرةبيدا  



 
 

6–حقاالنسانفيالحرية:اناهتماماالسالمبحريةاالنسانكانعظيما ،فاهللسبحانهوتعالى

لميكتفبخلقاالنسانوحسنتقويمهوتفضيلهعلىالخلقاجمعينووهبهحقوقا ارادلهايضا ان

يدهللا،بقولهيكونحرا منخاللاطالقالحرياتورفضالخضوعألنساناخرالنالجميععب

{تعالى ُۢإِيَّاَكنَْعبُد { يةالتنقلمنوألىايمكانيختارهرومنالحرياتالتياقرهااالسالمح.

دونقيدوقديكونهذااالنتقالاضطراريا اوواجبا لحمايةالحياةاوالديناوالعرضاوالمال،

ا كوناالنسانمتمتعا بحريتهوأمنياماحريةالمسكنفقداصبحللمسكنحريةوحصانةخاصةكي

فيمسكنهمنخاللعدمالسماحبدخولمسكنهاوتفتيشهاالعندالضرورةوحسبقواعدمتبعة،

{وبأذنساكنيها،تمثال لقولهتعالى تَْستَأْنُِسوا يَاأَيَُّهاالَِّذيَنآَمنُوااَلتَْدُخلُوابُيُوت اَغْيَربُيُوتُِكْمَحتَّىَٰ

أَْهِلَهاوَ تَُسِلُّمواَعلَىَٰ ۢ  { (.منسورةالنور91االية)  

عا متقدما فيسلمالحرياتالتياقرهااالسالممعلنا لهاقامابخصوصحريةالفكرفقداحتلتمو

ومحررا للعقولمناالوهاموالخرافاتداعيا الىنبذكلمااليقبلهالعقل،وتأسيسا علىذلكفأن

تسع)وعنالعقلفي...منآياته(تسععشر)في(الحكمة)لكريمقدتحدثعنالقرانا

اللب)آيةاخرى،وعن(وأربعين –ايالعقل( باعتباره -(جوهراالنسانوحقيقته) في...

العقل،بلفظ(ستةعشر) (التفكير)فأنهقدتحدثعن...فيآيتين(النهي)آية،وعنهذا

!...فرضيةواجبةافرضهاهللاسبحانهوتعالىعلىاالنسانك  

} َكذَِلَكيُبِيُّنَّللّاُلَُكُماآليَاِتلَعَلَُّكْمتَتََفكَُّروَن { ،(منسورةالبقرة952االية) } أََولَْميَتََفكَُّروافِي

ُۢ أَنفُِسِهم اَخَلَقَّللاَّ مَّ { ،(منسورةالروم7االية) } نفيخلقالسماواتواألرضواختالفإ

}الليلوالنهارآلياتألولياأللباب ،(منسورةالعمران521االية) } فَاْقُصِصاْلقََصَص

}لَعَلَُّهْميَتََفكَُّروَن وليستمجرد(فريضة)،فالتفكير(منسورةاالعراف516االية)

اناال(حق) كما فاعطىللفردالحريةالكاملةفيمنالحقوق، سالمتطرقالىحريةالعقيدة

اختيارعقيدته،والعملعلىحمايتهاوالدفاععنهاواليجوزاجبارشخصعلىعقيدةدينيةدون

{اقتناعوباالكراهوفقا لقولهتعالى  ِّ ْشدُِمَناْلغَي الإِْكَراهَفِيالِدّيِنقَْدتَبَيََّنالرُّ { من916االية)

،وجعلاالسالملحريةالرايمنزلةخاصةعندماجعلهاحقا وواجبا فيآنواحد(سورةالبقرة

فضال عنتحقيقالحمايةلتلكالحريةفيالواقعالعملي،ولكنهذهالحريةليستمطلقةبلمقيدة

.بالصالحالعاموبعدماالساءهالىاالسالموالمسلمين  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

السابعالفصل  
 ضماناتواحتراموحمايةحقوقاإلنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وهم قد وهبوا العقل والوجدان ، " 

" عضهم بعضاً بروح االخاءبوعليهم ان يعاملوا   

حماية وضمان حقوق االنسان امر اساسي إذا اريد للبشر اال يضطروا آخر االمر الى اللياذ 

.تمرد على الطغيان واالضطهاد بال  

االعالن العالمي )                                                                                                

( لحقوق االنسان   

حقوقاالنسانالتحترموالتصانوالتضمنوطنيا والدوليا بمجردالنصعليهافياعالناو

ت او مندستور سنوا وما عليه تعاهدوا ما واحترام التطبيق في العبرة وانما ، قانون في ثبيتها

.قوانينوماوضعوامندساتير  

وعطفا لماذهبنااليهفأنالتقاريرالدوريةالصادرةعنالمنظماتالوطنيةوالدوليةالمعنيةبحقوق

بذكرهذهالحقوقوالحريات،كانتاالنسانتشيرالىانالعديدمنالدولالتيحفلتدساتيرها

اولالدولالمدانةبتعذيبالموقوفينوالمعارضينالسياسيين،وأولمناستخفبالمحرموانتهك

.المحرومات  

السلوكالتختصبهدولالعالمالثالث،بليصدرايضا عنبعض والجديربالمالحظةانهذا

المشهورةبانهاموطنالحريةومالذالمظلومين،لنأخذالدولالكبرىالمنعوتةبالرقيوالتقدم،و

ظللن النسوة ان المعلوم من اذ الحصر وليس المثال سبيل على الدول هذه في المرأة واقع

الىعهد الغربية بعضالدول في السياسية الحياة في االنتخابوالمشاركة حق محروماتمن

.فيبريطانيا5292قريب،فلميعترفلهنبهذاالحقاالفيعام  

فيسويسرا،واليزالعددمنالوالياتالمتحدةاالمريكيةال5215فيفرنساوعام5241وعام

.يقرللمواطنينالسودبالمساواةامامالقانونوفيالحقوقمعالمواطنينالبيض  

اال الدولية واالجهزة الدولي القانون ألهتمام موضوعا  اضحت االنسان حقوق ان انورغم

عملت فقد لذلك ، وطنية صفة ذا موضوعا  تبقى حمايتها ووسائل القانوني واساسها جذورها

الىتعزيزوتشجيعالتنفيذ بها المعنية الدولية وتأسيسا علىذلكجاءهذااالجهزة ، الوطنيلها

وليا ،وعبرالدستوريوالقانوني،وطنيا واقليميا ودالفصلمعالجا لتلكالضماناتعلىالصعيد

.منظماتوطنيةحكوميةوغيرحكومية  

 

 المبحث االول

 الضماناتالدستوريةوالقانونيةلمنظومةحقوقاالنسان

الصعيد على االنسان حقوق وحماية واحترام ضمانات عن نتحدث ونحن القول المفيد من

الثالثعامةواالقطارالعربيةخاصةا لتيتمساالنسانفيالدستوريوالقانونيفيدولالعالم

االنسان علىعقل التبرير لالستغرابوصعبة مثيرة ووقائع هناكقضايا ان ، وحرياته حقوقه

واجحافا  تمييزا  الوطنيمثال  علىالصعيد فنجد ، وحرياته باالنسانوحقوقه المهتم ، المتحضر



 
 

بوااعماال اجراميةبحقبحقالعدالةالتيهياساسالحق،وعندمانجدعتاةالمجرمينممنارتك

و وأهدروا والذينسرقوا يحضونويتمتعونداالخرينوحتىبحقاالنسانية ، المالالعام مروا

بكافةالضماناتالتيتنصعليهاالقوانينالداخليةواالعالناتالعالمية،وعلىالضدمنذلكال

جرمونالعادون،انسلوكالسلطاتيتمتعالمشتبهالسياسيبأيمنتلكالحقوقالتييتمتعبهاالم

والمواثيق ذهبتاليهاالعالناتالعالمية بلمناقضتماما لما الرسميةليسغيرمتحضرفقط،

الدوليةلحقوقاالنسان،حيثيحقلكلشخصبمفردهاوباالشتراكمعغيرهانيتمتعفيضل

ب ، معارضته او مقاومته لدى فعالة بحماية الوطني واالفعالالقانون لالنشطة سلمية وسائل

تلكالتيتعزىالىاالمتناععنافعالتؤديالىانتهاكاتلحقوق فيها الىالدولبما المنسوبة

الوطني الحديثعنضماناتلحقوقاالنسانعلىالصعيد وعند ، االنسانوالحرياتاالساسية

 فيضمان االسبقية لها اساسية اشتراطاتوموجباتاولية واحترامهافهناك الحقوقوصيانتها

 بـ االشتراطات تلك على يطلق بعضهم ) الشكلية وهي( اال واساسية ضرورية نعدها ونحن

االعالنعنتلكالحقوقوالنصعلىضماناتهافيالدستوركخطوةاولىحيثاليمكنالحديث

.عنضماناتوحتىعنوجودحقوقاذالمتثبتفيالدستور  

ذلك على لتلكوتأسيسا  ومحترما  وحاميا  ضامنا  الوطني الصعيد على والقانون الدستور فأن

قد حمايته او حقوقه ان شخصيدعي كل بمقدور يكون كي ، حمايتها اليات ومحددا  الحقوق

الحقامابنفسهاوعنطريقتمثيلمعتمدقانونا ،فيتقديمشكوىالىهيئةقضائيةاو.انتهكت

علىانتنظرهذهالهيئةفيالشكوى.ونزيههومختصةمنشأةبموجبقانونهيئةاخرىمستقلة

علىوجهالسرعةفيجلسةعلنيةوالحصولمنتلكالهيئةوفقا للقانونعلىقرارالجبر،بمافي

.حيثماكانهناكانتهاكلحقوقذلكالشخصاوحرياته.ذلكتعويضمستحق  

االرتقاءبها،االمنخاللسيادةمبدأالقانون،حيثالحكموانتلكالحقوقاليمكنادراكهاو

معترضا  رقيبا  الدستورية الرقابة تاتي االمر لهذا وتعزيزا  ، ومحكوما  حاكما  له خاضعا  له اال

وحاميا لحقوقاالنسانعلىكلقانوناوقرارصادرعنسلطةعامةيفهممنهانهيحملفيطياته

.النساناومقيدا لحرياتهاومعرقال للعدالةانتهاكا لحقوقا  

وتاتيالصحافةالحرةوالرايالعامالمنشورمثقفا وناشرا وموعيا لتلكالحقوقومدافعا عنهافي

الحارساالمينلتلكالحقوق فهما اخرى، اوايجهة منقبلالسلطة اوخرقها انتهاكها حالة

هانامتالكهماالحقوالحريةالتيينصعليهاالدستورويصووالمتصدياالوللمنيخرقهاشريطة

.القانون  

 

 

 

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 الضماناتالدستوريةلحقوقاالنسان

انعمليةنشأةالدساتيروصياغتهاهيبحدذاتهاضمانةلالنسانوحقوقه،وصورةالضمانةهذه

مليةصياغةقانونيةلفكرةسياسيةتتضحاكثراذاماعرفنااننشأةالدساتيرتاريخيا ماهياالع

استطاعتفيصراعهامعاالفكاراالخرىانتؤكدانتصارهاوانتصعدالىالسلطةوانتعرض

اتجاهاتهاوفلسفتهابصيغةقواعدقانونيةعلياملزمة،وتاسيسا علىذلكفأننشأةالدستورتحمل

انالخالصةالتينستطيعاننستنتجهامنمدلوال سياسيا وانتضمنقواعدذاتطبيعةقانونية،

نشأةالدساتير،هوذلكاالنتقالمننظامالسيادةالمطلقةالىنظامالسيادةالمقيدة،كانذلكبفضل

لكفاحها الدافع هي حقوقها حركة وكانت ، وحرياتها حقوقها تحقيق سبيل في الشعوب كفاح

أالقانونيللدستور،وعليهاصبحالدستوريعبرالدستوريواصبحتبنهايةهذاالمسارهيالمنش

وانالدستور(.سيادةاالمةاوسيادةالشعب)عنارادتهابفعلاالنتقالالتدريجي،للسيادةاليها

اال الحقفيصلبالدستور النصعلى وما ، وحرياتها لحقوقها الضماناتاالساسية باتمن

.فيعةوعاليةبدرجةتتناسبوكرامةاالنسانالعطاءتلكالحقوقاالنسانيةمكانةر  

وعليهفأنالتاكيدعلىوجودالدستوركاساسلضمانحقوقاالنسان،فألنالدستوريقيمنظاما 

فيالدولةيوسسالوجودالقانونيللهيئاتالحاكمةفيالجماعةمحددا منيكونلهحقالتصرف

سلطة،كمايبينطريقةاختيارالحاكموحدودسلطتهبأسمالدولةومحددا ايضا وسائلممارسةال

من واحدة ذاته بحد وهذا الحاكم من اسمى هو اذ الشرعية الصفة ويمنحه ، واختصاصاته

الضماناتالتييقدمهاالدستور،وعلىذلكتكونالسلطةالتيمصدرهاالدستورمقيدةبالضرورة

قانو بسياج الحاكمة الهيئات يحيط الدستور فقدتصفتهاكون واال عليه الخروج يمكنها ال ني

.القانونيةوفقدتتصرفاتهالصفةالشرعيةواستحالتالىاجراءاتغيرقانونية  

وعليهفوجودالدستوريعنيتقييدجميعالسلطاتالمنشأةفيالدولةايالسلطةالتشريعيةوالسلطة

اونظمهاوبيناختصاصاتهاوالنهاسلطاتالتنفيذيةوالسلطةالقضائيةالنالدستورهوالذيانشأه

اشتراطات هي اوردناها التي الدستورية والمفردات العناوين وهذه ، التاسيسية للسلطة تابعة

االنسان حقوق لضمان اليات تكون قانونية قواعد لمجموعة وتأسس اساسية اولية قانونية

.واحترامها  

القانونيا نستدلعلىانالدستورهو لشكلالدولةومنهذا االساسية القواعد العلىالذييحدد

ونظامالحكمفيها،وينظمالسلطاتالعامةمنحيثالتكوينواالختصاص،والعالقاتبينهذه

السلطاتوحدودكلسلطة،والواجباتوالحقوقاالساسيةلالفرادوالجماعات،ويضعالضمانات

قيدةبدستورومؤسساتهيسلطةمطلقةتملكالقدرةلهاتجاهالسلطة،والسلطةالتيتكونغيرم

.علىاهدارحقوقاالنسانوحرياته  

وعلىالرغممناقرارناباهميةالدستوروضرورته،فأنمجردوجودمسألةغيركافيةلضمان

.ومتضمنا لتلكالحقوق(مكتوبا )حقوقاالنسانمالميكندستورا مدونا   

 لضماناناالصرارعلىفكرة الناجحة منالوسائل وسيلة الىاعتباره المدونترجع الدستور

حقوقاالنسانوحرياته،وذلكبتضمينهاحكاما واضحةومحددةخاصةبتلكالحقوق،سواءاكان



 
 

 الدستوراوبتخصيصفصلمستقلخاصبها ذلكفيمقدمة فأنوجوددستورمدون. وهكذا

.يعنيوجودحقوقمدونة  

تدوينالدستوروتضمينهالحقوقكضمانلحقوقاالنسانترجعالىنهايةالقرنالثامنانفكرة

وتقيد ، حقوقهم بها تصان دستورية وثائق باصدار الشعوبحكامها بدأتمطالبة عندما عشر

سلطاتحكامهم،وكانالمحفزلذلكماجاءفياعالنحقوقاالنسانوالمواطنالفرنسيالصادر

كلمجتمعالتكونفيهالحقوقمصونة،وال)علىان(56)حيثنصتالمادة(5172)عام

علما بانذكربعض(.يؤمنبفصلالسلطاتالعامةبعضهاعنبعضيعتبرمجتمعا بالدستور

.الحقوقاليعنيعدموجودحقوقخارجة  

نتج ال ان ، المدونة الدساتير نتحدثعن ونحن االشارة المفيد من غيرلعله الدساتير دور اهل

فيضمانالحقوقحقوقاالنسانوحرياته،ويأتيدورالنموذجالبريطاني(العرفية)المدونة

مثاال رائعا علىذلك،فالبريطانيونيعتقدوناناينظامللحرياتوالحقوقاليمكنانيستمراذا

افأنالدفاععنالحقوقوالحرياتلمتكنغالبيةافرادالمجتمعحريصةعلىالحفاظعليه،وهكذ

ونظامهاليسبسببوجودنصوصدستوريةبلعنترسخعاداتوتقاليدثابتةتمسكبهاالشعب

ونصوص وهيتحترمدونانتكونمصاغةفيوثائققانونية،  اليومية البريطانيفيسلوكه

.دستورية  

قوقهيمباديءدستوريةوطنيةيجبانالنصعلىحقوقاالنسانفيالدساتيريعنيانهذهالح

.اتباعهاواحترامهامنقبلالسلطاتالمختصةبالتشريعوالتنفيذوالقضاء  

لكناثبتتالتجاربهنااوفيايمكاناخرفيالمنطقةانمجردالنصعلىالحقوقوالحريات

،كماانكيفيةتطبيقفيدستورالدولةاليضمندائما تمتعاالنسانفعال بتلكالحقوقوالحريات

الدستورالتقلاهميةعننصوصالدستورذاتهللحكمعلىنوعيةالنظامالذييتبناه،فالتطبيق

قديكونبالدستورمنشوائب قديغطيعلىما الفاسدقديذهببأرقىالدساتيروالتطبيقالجيد

صعلىالحقوقفيهوحتىونقصوعيوب،وعليهفأنالعبرةليستبوجودالدستوروالحتىبالن

.وانماالعبرةفينتائجذلكالتطبيق.التطبيق  

 

 

 المطلب الثاني

 ضماناتحقوقاالنسانفيمبدأسيادةالقانون

،ويعدانالدولةالبدانتخضعللقانونعندمانتحدثعنالضماناتفيمبدأسيادةالقانون،نعني

اهرالدولةظةلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسيةمنمهذاالخضوعللقانونبمايؤدياليهمنحماي

.المتحضرة  

فالدولةالتكونقانونيةاالحينماتخضعجميعالهيئاتالحاكمةفيهالقواعدتقيدهاوتسموعليها،

ومبدأالمشروعيةيهدفالىجعلالسلطاتالحاكمةفيالدولة)ايانمبدأخضوعالدولةللقانون

،وتأسيسا علىذلكيعدمبدأسيادة(ةلهاكماهيملزمةبالنسبةللمحكومينتخضعلقواعدملزم



 
 

 من الدولة في السلطات كل بخضوع ويتجسد ، القانونية الدولة عناصر من عنصر )القانون

لمباديءالقانون،ويمتدهذاالخضوعاليشملالتزاماالفرادبحدود(تشريعيةوتنفيذيةوقضائية

نونية،حيثاليجوزممارسةايعملاالوفقا لحكمالقانونويترتبعلىذلكالتزامالقواعدالقا

القانونوحقوق سيادة العالقةبينمبدأ انجدلية حقوقاالخرين، فيالمجتمعبمراعاة كلفرد

االنسان،توجبانيكونالقانونذاتهيهدفالىاحترامتلكالحقوقوضمانها،بمعنىاخرانال

.يمةفعليةلمبدأسيادةالقانوناذاكانالقانوننفسهاليحترمحقوقاالنسانق  

الحاكم بارادة القانون فيها يختلط التي االستبدادية الدولة تعد لم المعاصرة الدولة فأن ، عليه

.ومشيئتهدونانتخضعهذهاالرادةاوالمشيئةلقيودمحدودةمعلومة  

مبحكمهفيكلاانونيةتحكمهاقاعدةخضوعالحكامللقانون،وااللتزانالدولةالمعاصرةدولةق

منهذانستنتجانمقوماتالدولةالقانونيةهيفي.مايقومبينالدولةوالمحكومينمنعالقات

وجوددستوروفصلبينالسلطاتوخضوعالحكامللقانون،وانفصالالدولةعنشخصحكامها

القانون القواعد وتدرج ،، التشريعية السلطات على الرقابة وتنظيم الفردية الحقوق واقرار ية

ومستلزمات شروط بمثابة هي اليه ذهبنا ما ان ، القضاء باستقالل او والقضائية والتنفيذية

االرتقاءباالنسانوحقوقهوحمايتها اريد اذا القانوني، علىالصعيد ضروريةالبدمنتوفرها

 وجود عن الحديث وحرياتهفأما االنسان لحقوق وكضامن القانونية للدولة كأساس الدستور

عداهمنقوانينواعمال علىكلما فيعلوا فأنالدستورالقانوناالعلىفيالدولة، االساسية،

وهوالضامناالوللممارسةالسلطةممارسةقانونيةممارسةمقيدةخاضعةلحدودسلطاته،وهو

الم مبدأ بتطبيق ،الكفيل الدولة سلطة مواجهة في وحرياتهم حقوقهم وحماية االفراد بين ساواة

 دستور ضماناتوحتىحقوقبدونوجود االساسيتعذروجود وعلىهذا الدستور. كان فاذا

فأنمبدأسيادةالقانونيمثلالمرتبةالثانيةفي(والحريات)يتصدراولىالياتضمانالحقوق

يهدفالى المجالفهو فيبعضالسلطاتالعامةواعتدائهاهذا االفراد حمايةوضمانواحترام

علىحقوقهمفهويفترضوجودحقوقلالفرادوفيمواجهةالدولةألنالمبدأماوجدااللضمان

ومتىاختفتالحقوقوالحرياتالفرديةاوانعدمت.تمتعاالفرادبحرياتهمالعامةوحقوقهمالفردية

ناامامدولةبوليسيةومتىوجدتولكنكانمنحقالحاكمانيعبثبهاويستبدفيالنظامالقائمك

.بأموراالفرادكناامامدولةاستبدادية،وفيالحالتينالوجودلمبدأسيادةالقانون  

وعندالحديثعنالدولةالقانونيةالمتمثلةبمبدأسيادةالقانونالمفضيالىضمانواحترامحقوق

قوقهالفرديةوحرياتهاالساسيةيجرناالحديثالىضماناتاخرىتتعلقبتنظيماجهزةاالنسانوح

وتتمثلهذه حقوقاالفراد ويحولدونالطغيانويصبفيحماية يمنعاالستبداد تنظيما  الدولة

:الضماناتفي  

.الفصلبينالسلطات–5  

.تنظيمرقابةقضائيةواستقاللالقضاء–9  

.نظامالديمقراطيتطبيقال–2  

أ– فمبدأ الفصل بين السلطاتيشكلضمانةلخضوعالدولةللقانونبمايؤدياليهمن)

تخصيصعضومستقللكلوظيفةمنوظائفالدولةفيكونهناكجهازخاصللتشريعوجهاز

يمكنهخاصللتنفيذوجهازثالثللقضاء،ومتىتحققذلكاصبحلكلعضواختصاصمحددال

بين الفصل ان في شك وال ، االخرين اختصاصاالعضاء على االعتداء دون عنه الخروج

وذلكحسبماقررهمونتسيكو(السلطاتيمنعذلكاالعتداءألنكلمنهاسيوقفعدواناالخرى

(.السلطةتحدالسلطة)من  



 
 

اتهاالساسيةتأتيمناندخولمبدأالفصلبينالسلطات،كضامنوحاميلحقوقاالنسانوحري

كونهذاالمبدأيقومعلىتوزيعاالختصاصاتبينسلطاتالدولةالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية

استجابةلمقتضياتادارةالدولةومرافقها،وحمايةلحقوقاالنسان،معاالخذبعيناالعتباران

تد لوجود مرن توزيع هو السلطات، تلك بين االختصاصات االختصاصاتتوزيع اخالتفي

سلطة كل تمارس بحيث ، السلطة الستعمال واالساءة للتعسف منعا  النطاق محدد المشتركة

.االختصاصالمخوللهافيحدودهمعاحترامالتداخلالمشتركمعايسلطةاخرى  

للقانوناالانعدم فيخضوعالدولة وفعالة مهمة الفصلبينالسلطاتيشكلضمانة انمبدأ

خضوعالدولةللقانونيتمبمجرد)الخذبالمبدأاليعنيعدمقيامالدولةالقانونيةاوانهيارمعناهاا

احترامالهيئاتالحاكمةلقواعداختصاصهاوعدمخروجهاعنحدودسلطاتها،االمرالذييمكن

نةمنبينوماالفصلبينالسلطاتاالضما(.انيحدثدوناالخذبمبدأالفصلبينالسلطات

 ويتمخض.ضماناتاخرىالجبارالسلطةعلىاحترامقواعداختصاصهاوعدمالخروجعليها

:بدأفصلالسلطاتالنتائجالتاليةعنتطبيقم  

اليجوزأليسلطةمنسلطاتالدولةانتصدرقرارا فرديا االفيحدودقرارعامسواءأكان*

ادرا منسلطةتنفيذية،وبهذاتتحققالمساواةبينافرادالجماعةقانونا امالئحةايقرارا عاما ص

.حرياتمصانةأوقائمةفيالمجتمع،وبأنتفائهااليمكنالقولبانالحقوقاوال  

انكلقاعدةعامةسواءأكانتتشريعا أوالئحةواجبةاالحترامحتىمنالسلطةالتياصدرتها*

لنصالتشريعيوالسلطةالتنفيذيةيتعينانتحترمالالئحةاوالقرار،فالبرلمانيتعينانيحترما

 قائما  مادام ، عنها الصادر العام في. باالجراءاتالواردة تعديله او النصالعام الغاء ويتعين

المشروعيةيمكنالطعنفيه الدستوراوالقانون،ألنايخروجعليهوهوقائمهوخرقلمبدأ

 فعليوخطيرلضماناتحقوقاالنسانوحرياتهبالطرقالقضائية وفيالوقتنفسههوتهديد ،

وأنكلقيديفرضعلىالحقوقالفرديةوالحرياتالعامةيتعينانيصدرتشريعاي.االساسية

والوقوفعند يتطلبممارسةكلسلطةلصالحيتها ممثلواألمة،وختاما هذا قانونوافقعليه

خوفا منالسلط الديني،وحمايةلحقوقدورها وتطبيقا للدستوربمعزلعنالبعد اتاالخرى،

االنسانفيهذاالمجالتكوناستجابةلمقتضىاالختصاصالباعتبارالسلطةنائبةعناالمةاو

وعلىالعكسفقدثبتت.نائبةعنهللاسبحانهوتعالىممايجعلهذاالمبدأعرضةلمضاهرالتغيير

الخذبمبدأالفصلبينالسلطاتيسهمفيخضوعالدولةللقانونويشكلضمانةفعالةتاريخيا انا

.لحمايةحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية  

 

 ب – الرقابة القضائية واستقالل القضاء :

لو قدر لقبس العدالة ان ينطفيء في الظالم فيا له من ظالم )                                         

(  خطير  

(برايس )                                                                                             

اقوىهذهالضماناتجميعا )تاتيالرقابةالقضائيةكضمانةاخرىلخضوعالدولةللقانونبلهي

تنظيمالرقابةالقضائيةعلىوذلكبماتقدمةالنظمالقانونيةالمعاصرةمنحلولمختلفةفيشأن.



 
 

اعمالالهيئاتالعامةاذالشكفيانمخاصمةالهيئاتالعامةامامقاضمتخصصيملكالقدرة

علىانيناقشهاويناقشتصرفاتهاوانيراجعهاالحسابفيمشروعيةهذهالتصرفاتسيكونمن

لرقابةالقضائيةتحققلهم،فا(اهمعواملارساءمبدأالمشروعيةوفرضاحترامهعلىالجميع

اعلىمنالرقابةالبرلمانيةوالرقابةاالداريةخضوعالدولةللقانونبماالتعطيهلالفرادمنسالح

يستطيعونبمقتضاهااللتجاءالىجهةمستقلةتتمتعبضماناتحصينةمناجلالغاءاوالتعديلاو

.لمخالفةللقواعدالقانونيةالمقررةالتعويضعناالجراءاتالتيتتخذهاالسلطةالعامةبا  

لحماية القضائية الرقابة ممارسة في والفعالة القوية الضمانة القضاء استقالل ياتي علية وبناءا 

السلطات تجاه االفراد التييمتلكها الحقيقية الوسيلة وذلككونها ، حقوقاالنسانشرعا وقانونا 

وحمايةحقوقهمالمقررةفيالقانونبوصفهاجهةمستقلةالعامةوهيئاتها،وتمكنهممنمقاضاتها

جعلها ،مما تتمتعبحصانةاالستقاللالموضوعيوالشخصي،ومحميةمنالتدخلفيشؤونها

وتحديد للقانون واخضاعها ، واشخاصها العامة الدولة سلطات على قوية رقابة بتحقيق كفيلة

لقضاة،ومتابعةشؤونهمومنقبلمجلسقضائيمنسلطاتها،وتيسيرمرافقه،ومراقبةسلوكا

في القضاة على سلطات وال سلطان ال ان شريطة وكذلك ، والشخصية الموضوعية الناحية

قضائهماالللقانونوالقضاةمستقلون،وضرورةالنصعلىحمايتهمدستوريا وجزائيا واحاطة

تم مشددة باجراءات شؤونهم وكافة وعزلهم تعينهم لحمايةامر القضائية مهمتهم اداء من كنهم

حقوقاالنسان،وممارسةالرقابةالقضائيةعلىاعمالالسلطاتالتنفيذيةوالتشريعيةوالقضائية،

.وقدروعيتهذهاالحكامفيالقوانينالوطنيةوالشرعيةالدولية  

 

 

 ج – تطبيق النظام الديمقراطي :

مفهو على يحتوي الديمقراطية تعبير ان مين وحرياته) االنسان وحقوق السياسية المشاركة

 واالساسية يقول( كما فالديمقراطية ، ) بــوردو في( الحرية يهدفالىادخال حكم هينظام

كرامة لصيانة السياسي للنظام كمرتكز تقترح التي الوحيدة الصيغة وهي ، السياسية العالقات

ىالتوافقبينترتيبالسلطةوحقوقاالنسانوحرياتهاالنسانالحر،ايانالديمقراطيةتهدفال

فياطارالدولة االساسية،وتحقيقمشاركةبينهما وتأسيسا علىذلكياتيتطبيقالديمقراطية.

نسانوتجسيدا حقيقيا لمايتمتعبهالفردمناحترامويتمالتعبيرعنهاضمانةفعالةلحمايةحقوقاال

وماينطويعليهكذلك.بيقالمتمثلينبحقوحريةالترشيحوالتصويتمنخاللالممارسةوالتط

منحقوقاخرىكحقالمحكومينفياختيارالحاكموالمشاركةفيالسلطةومراقبتهاوعزلها،ان

النظام يتحول ولكي ، احكامه على ونزولهم للقانون الحكام خضوع في فعال اثر ذلك في

ققنتائجفعليةفيضمانواحترامحقوقاالنسانالبدمناتباععدةالديمقراطيالىاداةفعالةويح

:اجراءاتوهي  

الخاصة- الحكومة قرارات مراقبة حق المنتخبين المسؤولين تخويل على ينصالدستور ان

.بالسياسات  

انيتماختيارالمسؤولينالمنتخبينعنطريقانتخاباتدوريةتجرىبنزاهةواليكونللقسر-

.ادوركبيرفيه  



 
 

.البدمنانيكونلكلالبالغينالحقفيالتصويتالنتخابالمسؤولين-  

البدمنانيكونلكلالبالغينالحقفيالترشيحللمناصبالتييتمشغلهاباالنتخابفيالحكومة-

. 

علىعالمواطنونلهمحقالت- بفرضعقوباتشديدة بيرعنانفسهمدونانيكونهناكتهديد

.القضاياالسياسيةالتيتمتعريضهاعلىنطاقواسع  

البديلة- المصادر هذه ان بل ، للمعلومات بديلة مصادر البحثعن في الحق لهم المواطنون

.للمعلوماتالبدانتكونموجودةوتتمتعبحمايةالقانون  

بمافيذلكاالحزابالمواطنونلهمايضا الحقفيتشكيلاتحاداتاومنظماتمستقلةنسبيا ،-

.السياسيةومجموعاتالمصالح  

كلهذهالشروطيمكنتجاوزهاوتعطيلهافعليا ،اذالميكونالمسؤولونالمنتخبونقادرينعلى

، المنتخبين غير المسؤولين جانب من معارضة يلقوا ان دون الدستورية سلطاتهم ممارسة

الجي ضباط لدى كان اذا للخطر مديريوتتعرضالحقوق او المحصنين الدولة موظفي شاو

علىالتصرفباستقاللعنالمدنيينالمنتخبين،وحتىاستعمالحقالنقض القدرة االدارات،

.ضدالقراراتالتييتخذهاممثلوالشعب  

هذههيالشروطالموضوعيةواالشتراطاتالفعليةالتييجبتوفيرهافيالممارسةالديمقراطية

 صحيحة حقوقبطريقة وحماية واحترام ضمان في تسهم ان فعال  قادرة تكون بحيث وناجحة

ونخلصبالحديثعنالديمقراطيةكضمانةلحقوقاالنسانبالقول،اذاكانتالممارسة.االنسان

تهاوفعاليتهااالديمقراطيةفعليةوحقيقيةوعادلة،فأنهاوالحالهذاسوفتحولالناسمنخاللالي

قهمبانفسهم،شريطةانيكونواقادرينعلىاختيارجميعمسؤوليالدولةابتداءا منضامنينلحقو

التي تصبحالعبارة وعندها والرئاسية، الدستورية مديرالمدرسةالىمسؤوليمؤسساتالدولة

 تقول الشعب) كل تمثل والحكومة ، الشعبيصبححكومة كل ان يمكن( وعندها ، صحيحة

.حقوقواقعيةوضماناتفعليةالحديثعنوجود  

 

 

 المطلب الثالث

 ضماناتحقوقاالنسانفيالرقابةالدستورية

تشريعا وضعيا على أكانتشريعا سماويا ام سواء ، التشريعالسائد حقوقاالنسانهو انمنشأ

بمعنىانمصادرالتشريعهيمصدرلتقرير ، الحقوقوضماناتممارستها تقريرهذه صعيد

.حقوقوضماناتممارستها،وليساالنسانذاتهال  

ومنبينهذهالحقوقالتييصدقعليهاهذاالمبدأ،حقاالنسانباللجوءالىالقضاء،وضمانات

ممارستهلهذاالحق،يتمتقريرهاسلفا امابنصشرعياوقانونيوهذايعنيحقاالنساناللجوء



 
 

مناالفراداوالسلطة،وضماناتالممارسةلحقالتقاضيللقضاءلرداياعتداءيقععلىحقوقه

هيالرقابةالقضائية،التيبموجبهايكونللقضاءالسلطةفيمقاضاةالهيئاتالعامةواشخاصها،

.واخضاعهمالحكامالقانون  

فيكفالةحقالتقاضيوهيمسؤولية الدولة تعبرعنمسؤولية الشأن، بهذا القضائية فالرقابة

يجابية،منخاللتقريرهذاالحقنصا تشريعيا وتوفيرضماناتالممارسة،بتحديداالختصاصا

.،وتدرجالقواعدالقانونية،واستقاللالقضاء  

وعليهفالقيمةلحقاذالمتتوفرالىجانبهوسائلاقرارهاوال ثماجبارالغير.كماذهبنااليهسابقا 

ناتلممارسته،وتاتيالرقابةالدستوريةكضمانةرئيسيةلحمايةحقوقعلىاحترامهوايجادضما

االنسانوحرياتهاالساسيةوبموجبهايتمكناالنسانمنردعكلاعتداءيقععلىحقوقهويرفض

وبهاتظهردولةالقانونويستقرنظامها،حيثيحترممبدأ.كلحكميصدرضدهمخالفا للقانون

.العمالالتشريعيةوالتنفيذيةالغاءا وتعويضا وتاديبا شريطةاستقاللالقضاءالمشروعيةوتراقبا  

وتظهرضماناتحقوقاالنسانجليةعندماتمارسالرقابةالدستورية،بمظاهرهاالمختلفةمنها

او ، قراراتاالدارة منحيثالغاء التنفيذية السلطة تراقباعمال قضائية لجهة االفراد لجوء

،الزام التشريعية السلطة اعمال ومراقبة التاديب او تصرفاتها عن نجم بالتعويضلضرر ها

بصيانةمبدأالمشروعية،ومراجعةاعمالالسلطةالقضائيةبنقضاحكامها،اذالميكنفيمحلها

شريطةتعددجهاتالقضاءبينالقضاءالنظاميوالشرعيوالخاص،واستثناءبعضاالشخاص

.للقانونونطاقالرقابةكونهممصانينمنكلتبعةومسؤوليةمنالخضوع  

وعليهيكونمدلولمصطلحالرقابةالقضائيةيعنيالسلطةالتييتمتعبهاالقضاءفيالحكمعلى

التشريع اطار في االفراد مواجهة في والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطة تصرفات قانونية

.الساريالمفعول  

اوتعويضا اووتمارس الغاءا  التنفيذيةمنخاللمراقبةاعمالاالدارة الرقابةعلىالسلطة هذه

تاديبا ،وعلىالسلطةالتشريعيةبتطبيقمبدأمشروعيةالقوانيندستوريا وعلىالسلطةالقضائية

اسوعلىهذااالس.بمراجعةاحكامالقضاءمنخاللطرقالطعنباالحكامالصادرةعنالقضاة

الهيئات تلك خضوع تكفل التي والسياسية القانونية الضمانات ترتيب الى الدول معظم ذهبت

ومنخالل(تشريعيةوتنفيذيةوقضائية)للتشريعوالدستور،فقدباتمحتمال انتلكالهيئاتمن

على الرقابة موضوع يجعل مما ، العامة وحرياته االنسان حقوق على تتعدى ان عملها اداء

دستوريةالقوانيناهميةخاصةبنصالدستورفرضعليهالصلتهابالوثيقةبضمانحقوقاالنسان

:وعلىهذااالساسهناكوسيلتانلتحقيقالرقابةالدستورية،هما.وحريتهاالساسية  

 

 

 

 

 



 
 

 0 – الرقابة السياسية :

تحولدونصدوره القانونومنثم تسبقصدور قانونية وقائية خالفنصا فيوهيرقابة اذا

او التشريعية السلطة بواسطة اعضائها اختيار يتم سياسية لجنة الرقابة بهذه وتقوم ، الدستور

انرقابةااللغاءنجدهافيبعضالدساتيريمارسهارئيسالدولة.باالشتراكمعالسلطةالتنفيذية

الدستور،الحقفياحالةمشروع اوايجهةاخرىينصعليها القانونالىالمحكمةقبلمثال 

.اصدارهللبحثفيمدىمطابقتهالحكامالدستور  

تميل النوعمنالرقابةانالهيئةالمنوطةبهاهذهالمهمةوبسببطبيعةتكوينها ويؤخذعلىهذا

 القانونية علىالمباديء الىتغليباالعتباراتالسياسية ان. منذكره الذيالبد المهم والشيء

الدساتير الرقابةالتيتمنحلالفرادحقرفعدعوىااللغاء هذه بحيثتحصرممارسة قليلجدا 

بالهيئاتالعامةفقط،وفيالوقتالذيتنصفيهبعضالدساتيرعلىمنحاالفرادالحقفيرفع

وبالوقتنفسهنجدهاتصدرقوانينتسلباالفرادهذاالحقفالتبيحلهمحقرفعدعوىاإللغاء،

وبفعلهاهذافهيالتعطلالضماناتالممنوحةلالفرادفقط.الدعوىامامالمحكمةالدستوريةهذه

.بلتصادرحقوقهمباسمالقانون  

 

 8 – الرقابة القضائية :

هيرقابةالحقةالصدارالقانونوالعملبه،تمارسهاجهاتقضائيةمختصةبأحدىالطريقتين،

االصلية الدعوة القانونعنطريقمحكمةاالولىبطريقة دستورية بعدم الدفع بطريقة والثانية

وتتجسدهذهالرقابةفيالتخويلالممنوحمنالمشرعالدستوريللهيئاتالعامةواالفراد.مختصة

المخالف القانون بالغاء يطالبحينها معينة لشروط ووفقا  مختصة محكمة دعوىامام فيرفع

للدستور النوع. منالرقابةضمانةحقيقيةوحمايةقانونيةللحقوقوالحرياتالفرديةويوفرهذا

ضدكلتعسفمنجهةاالدارةسواءبالغاءالقراراتاالداريةاوالتعويضعماسببتهمناضرار

للمتقاضين هذا. مثل االدارية الرقابة او السياسية كالرقابة االخرى الرقابة انواع التوفر بينما

الضم من المستوى والحريات الحقوق لتلك ان القضاء. بتمتع مشروطة الرقابة هذه واهمية

.باالستقاللوالحيادواتصافهبالموضوعيةفيمايصدرمناحكامقانونية  

انالنتيجةالمترتبةعلىممارسةدعوىااللغاء،تتطلبمنحاالفراددورا مباشرا فيممارسةتلك

الدستورية حقوقهم لحماية معالوسيلة يتعارض الحق ذلك ممارسة من حرمانهم ان ذلك ،

للجميع النصوصالدستوريةالتيتجعلحقالتقاضيمكفوال  وعليهيجبانتتضمنالدساتير.

انمنحاالفرادمثل.نصوصا تمنحاالفرادالحقفيرفعالدعوىضدالقوانينالمخالفةللدستور

الحقينسجممعمانصتعليهالمادة )مناالعالنالعالميلحقوقاالنسانلعام(الثامنة)هذا

لكلشخصالحقفيانيلجأالىالمحاكمالوطنيةالنصافهمن:)التينصتعلىان(5247

لكلانسانالحق،على)وأن(.اعمالفيهااعتداءعلىالحقوقاالساسيةالتييمنحهالهالقانون

،فيانتنظرقضيهاماممحكمةمستقلةنزيههنظرا عادال عليناقدمالمساواةالتامةمعاالخرين

.مناالعالن(المادةالعاشرة()للفصلفيحقوقهوالتزاماتهوايهتهمةقضائيهتوجهاليه  



 
 

، يجيزها نصدستوري وجود ممارستها اجل من يشترط االلغاء رقابة ان بالذكر الجديد من

الر عنطريقاخرهوطريقالدفعوبعكسهفاليمكنممارسة انما ، القضائيةعنطريقها قابة

.بعدمدستوريةالقانون  

االنسان حقوق واحترام وضمان صيانة في اخر ضمان القانون دستورية بعدم الرقابة وتاتي

وحرياتهاالساسية،حيثيحقالحداالفرادتقديمالشكوىامامالمحاكمالعاديةبوصفهطرفا في

،يطلبفيهاعدمتطبيققانونمعينعلىالنزاعالمعروضامامهالكونهغيردستوريالخصومة

،وعندماتقتنعالمحكمةبصحةالدفعالمذكورتمتنععنتطبيقالقانونعلىالواقعةمحلالنزاع

.ولكنهاالتتعرضللقانوننفسهبااللغاء  

الياتاوسعبغيةاالرتقاءبحقوقهناكمنيذهبابعدمنذلكفيتوفيرضماناتاكثروايج اد

يعتبر قانون استصدار البعضضرورة فيقترح مثال  العربي وطننا ففي االفضل نحو االنسان

جناية(فيايمكانتابعلهذهالسلطة)تعذيبايشخصبمعرفةالسلطةالعامةاواحداعوانها

تنصبعل)تسمىجريمةالخيانةالعظمىضداالنسانية ايا كان(ىجسماالنسانوآدميتهالنها

وتكونالعقوبةالمقررةلهذهالجريمةاالعداماواالشغالالشاقة(ماديا اومعنويا )نوعالتعذيب

المؤبدة،والبدانيتضمنالقانوناحكاما يحاسبفيهارئيسالدولةوالوزراءعناالعتداءعلى

، الدستوريةالدستوروحقوقاالنسانوالحرياتالعامة المحكمة امام المحاكمة وانتجريهذه

ويكونهذااختصاصا جديدا (وتنشأاذالميكنقداعترفبعدبوجودها)العليااذاكانتموجودة

كمايحاكمكذلك.يضافالىاختصاصاتهاعلىغرارمايجريفيالمحكمةالدستوريةبالمانيا

المحك مةعناشتراكهمعلىاينحوفياصدارقوانينمعتديةاعضاءالمجلسالنيابيامامهذه

باعتبارانالعملالتشريعيالذييستهدفهذااالعتداءجريمةسياسية.علىالحرياتوالحقوق

.كبرى،تفقدمرتكبهاالثقةواالعتبارالواجبينفيعضوممثلالشعب  

االنسانمنالناحيتينالنظريةوالعمليةاخيرا يمكنناالقولانممارسةالرقابةيشكلحمايةلحقوق

في التفسيرالخاطيء آثار دونتفاقم وذلكيمنعتجاوزاالختصاصاتوالحيلوله سواء علىحد

تطبيقالقانون،ومنعسوءاستعمالالسلطةومنعالخطأاالجرائيومنعآثاره،االمرالذييشكل

.حمايةلحقوقاالنسانومنعاالعتداءعليها  

 

 

 المطلب الرابع

 الضماناتفيحريةالصحافةوالرايالعام

حقوق لضمان وضرورية فعالة كآليات عامة واالعالم خاصة العام والرأي الصحافة تقديم ان

االنساناالساسيةوحرياتهالعامة،هيقضيةمنتهيةوأمرمفروغمنهفيالدولالمتقدمةوبالذات

يهذهالدولتمثلحلقةالوصلبينالرأيالعاموصانعيالقرار،الناالعالمف.الديمقراطيةمنها

 بين الطبيعي التفاعل تخلق ان شأنها من العملية وهذه ) وقضاياه اهتماماتالرأيالعام ( )و

وباستمرارعملهذاالتفاعلبصورتهالطبيعيةااليجابية،يشكلواحدا (قراراتالسلطةالسياسية

وعلىالعكسنجدالصحافةفيدولالعالم.لحقوقاالنسانوحرياتهاالساسيةمنالروافدالضامنة



 
 

انتنشرثقافةاالنسانوالتبشيربهاوخلقوعيباهميتها الثالثتتحملعبءا اضافيا ،اذعليها

الدورال انهذا ، لها وسائلوالياتضمانة تشكلبمجموعها والحفاظعليها حمايتها وضرورة

ال به الخصوصتقوم وعلىوجه منها وبالذاتالمرئية االعالم كلاجهزة وانما لوحدها صحافة

.القنواتالفضائيةالتيتستقطبالماليينمنالناسوبالذاتفيمجتمعتسودفيهاالمية  

فأذامااقرينابأهميةاالعالمعلىصعيدحقوقاالنسانودورهالمتميزفيعمليةالتعبئةوالتوعية

هذاوالتثقيف والحال فاالمر ، والحرياتوحمايتها الحقوق فيضمان امينا  حارسا  كونه ومن

.يتطلبعدةشروطيجبانتتوافرليؤدياالعالمدورهالمطلوبانسانيا   

حيثتأتي ) الحرية يتحول( فبدونها الشروطكشرطموضوعيلحسناالداء، هذه فيمقدمة

عمنانواعالدعايةالسياسية،التيتجهضكلمحاولةجادةاالعالمعامةوالصحافةخاصةالىنو

صوبتعزيزوضمانوحمايةحقوقاالنسانوذلكبتزييفالحقائقاواالمتناععننشرها،مما

يحولدونتفاعلاالفرادوتبادلاالراءفيمابينهمليشكلوارأيا عاما ضاغطا علىالسلطاتالعامة

.بنودالدستوروالحفاظعلىحقوقاالفرادبغيةدفعهاالىااللتزامب  

مناالعالمالعالميلحقوقاالنسان،مؤكدةعلى(التاسعةعشر)وتأسيسا علىذلكجاءتالمادة

الحق)شرطالحرية،وذلكبالقول لكلشخصحقالتمتعبحريةالرأيوالتعبير،ويشملهذا

ماساالنباءواالفكاروتلقيهاونقلهاالىاالخرين،حريتهفياعتناقاالراءدونمضايقة،وفيالت

،وعليهتضلالحريةهدفا انسانيا تنشدهالمجتمعاتوالشعوب(بأيةوسيلةدونمااعتبارللحدود

حياتيةلالنسانوتعنيانيشعراالنسانبكرامتهوحقهفي فهيليستحقا فقطبلهيضرورة

.الحياة  

ةفعالةورأيعاممؤثر،وقادرعلىضمانحقوقاالفرادوحرياتهماماالشروطاالخرىلصحاف

وارتفاع ، االقتصادي الوضع وتحسين االمية نسبة وانخفاض المتعلمين نسبة ارتفاع فهي ،

.المستوىالمعاشيالذييليقبآدميةاالنسان  

 االنسان حقوق واحترام فيضمان متميز دور من الصحافة به تقوم لما فيوتعبيرا  هي ها ،

وسميتبهذهاالسماءتكريما (سلطةالشعب)وكذلكتسمىبـ(السلطةالرابعة)الغربتسمى

وتعظيما للدورالذيتقومبهفيحمايةوضمانحقوقاالفرادوالدفاععنمصالحهم،والكشف

)او(الرقيب)بـعنكلزيفأوتجاوزتقدمعليهالسلطاتالعامة،وعلىهذااالساسنعتت

فهيتعبرعنالرأيالعام،وتدافععنحقوقاالفرادوالجماعاتبكلصدق(.العينالتيالتنام

.وأمانة  

مناقشات محاور طريقنشر عن ، والتنفيذية التشريعية السلطتين اعمال الرقيبعلىكل فهي

االنسانوبذلكتتيحللرايالبرلمانحولمشاريعالقوانيناوايقضيةاوموضوعمتعلقبحقوق

العامفرصةلالطالععلىهذهاالعمالوالضغطعلىالسلطةالتشريعيةاللغاءالنصوصالمخالفة

وكذلكتراقباعمالالسلطةالتنفيذيةوتناقشاعمالهافيادارةالشؤونالعامة.للحقوقوالحريات

المصلحةالعامةوتوجههاالىمافيهضمانالحقوقوالحرياتومافيهتحقيق وبعبارةاخرى،.

فأنالصحافةتمارسعمليةنقدللممارساتالخاطئةلسلطاتالدولةوتأشيرمواطنالخطأفيها،

.وبذلكتشكلعاملضغطعلىتلكالسلطاتوحملهاعلىاحترامالحقوقوالحريات  



 
 

الجهزةالحكومية،وتقديمكماوتتيحالمجالامامالمواطنينكافةلعرضارائهموافكارهم،ونقدا

 والحريات للحقوق المنظمة القوانين مشروعات بشأن المشورة بنشر. الصحافة تقوم واخيرا 

 والدستورية القانونية وحرياتهم حقوقهم على السلطاتالتنفيذية تجاوز من المواطنين .شكاوى

وحر كضمانلحقوقاالفراد الرأيالعام اهمية بالحديثعن بانوباالنتقال القول من البد ياتهم

هناكشبهاجماععلىانفعاليهالضماناتالتيذهبنااليهاسلفا التييوفرهاالدستوروالقانون،

كالهاضماناتعلىجانبكبيرمن الدستورية، الرقابة ترفره وما القانون، سيادة وسمومبدأ

لىمدىايماناالفرادباهميتها،وعلىاالهميةولكنامرفعاليتهاواهميتهايتوقفالىحدكبيرع

 قوةالرايالعامفيالتمسكبهاوضرورةالحفاضعليها االساسجاءاجماعفقهاء. وعلىهذا

...افرادواحزاب،جمعيات،نقابات،)بجميعالهيئاتالمختلفة.القانونعلىاهميةالرايالعام

علىذلكفالرأيالعاميعنيوجهةنظراالغلبيةتجاهوتأسيسا .فيضمانالحقوقوالحريات(الخ

قضيةعامةفيزمنمعينتهمالجماهير،وتكونمطروحةللنقاشوالجدلبحثا عنحليحقق

فيضمانحقوقوحرياتالجماعةالتييعبرعنها.الصالحالعام وكييكونالرايالعامفعاال 

حرا ،وعندمايكونبهذاالمستوىفأنالرأيالعامهوينبغيانيكونمنظما وناضجا ومستنيرا و

هو وانذلكالمستبد ، آخر مستبد فيالسلطة يدانيه الذيال والمستبد ، المشرعينجميعا  سيد

.الضمانةالنهائيةضدكلاستبداد  

 الدساتير في الواردة والحريات بالحقوق االلتزام لقياسمدى مؤشرا  العام الرأي يعد ،وعليه

المجال فيالدولةهوالذييحدد الممنوحةلالفراد ويمكنالقولبأنمقدارالحريةوالديمقراطية

الذييتحركونبموجبهلتشخيصماانتهكمنالحقوقوالحريات،وفيضوءذلكتوصفالدول

الرأ تأييد من مشروعيته يستمد الحكوميالمستقر فالنظام وعليه بخالفه او ديمقراطية يبكونها

.العامورقابتهورضاه  

 

 

 المبحث الثاني

 ضماناتواحتراموحمايةحقوقاالنسانعلىالصعيدالدولي

قلق ، االهتمام رافقهذا بحقوقاالنساندوليا فيبداياتالقرنالعشرين، االهتمام انبدأ منذ

تلكالحقوقواقراره فيقبول وسؤالكبيريدورحولانجحالسبلوافضلها ، واالهمشديد ، ا

ضمانهاوحسنتطبيقهاوتأسيسا علىذلكتمابتكارواقراروانشاءهيئاتومنظماتانسانيةدولية

عديدة،وتاتياالممالمتحدةفيمقدمةتلكالمنظماتباعتبارهاالرائدةفيمجالضمانواحترام

هيئاتومؤسسات من تملكه بما الدولي، حقوقاالنسانعلىالصعيد منوحماية ابتكرته وما

.آلياتمؤثرةوفعالة  

 

 

 



 
 

 المطلب االول

 دورالمنظماتغيرالحكوميةفياحتراموحمايةحقوقاالنسان

حصريا قامتبه خاصة،عمال  يكنتطورواتساعمنظومةحقوقاالنسانعامةوضماناتها لم

هتمامالدوليبقضايافقطمنظماتحكوميةوهيئاتدولية،فلقدشهدتالسنواتاالخيرةتزايداال

حقوقاالنسان،ولقدتجسدذلكتحديدا فيميالدالعديدمنالهيئاتالعالميةوالمنظماتاالنسانية

.ااالساسيهوحمايةحقوقاالنسانغيرالحكوميةالتياعلنتانهدفه  

كب وتزايدا  سريعا  نموا  االنسان بحقوق المهتمة الحكومية غير المنظمات عرفت علىولقد يرا 

بحدود كانتبدايتها في(911)الصعيدالدولي،فأذا منظمةوهيئةاومؤسسةفلقدبلغعددها

امااليومفأنهذاالرقمقد(57111)السنواتاالخيرةمنالقرنالعشرينمايربواعلى

عهدولاورباالشرقيةوم(السابق)تضاعفبالتأكيدعدةمراتمعبدايةانهياراالتحادالسوفيتي

 اطار الثالثفي غزتالعالم عارمة موجة من رافقتها وما العولمة وظهور االنسان) حقوق

فانتشرتهذهالمنظماتعلىاثرهادوليا كانتشارالنارفيالهشيمفباتتموجودة(.والديمقراطية

.فيكلالدول،بلموجودةكذلكفيمدنالدولةالواحدة  

فينشروتعميقوضمانةوهياليو منقبلالحكوماتوالشعوب، بها يعتد جديدة تمثلثورة م

.ثقافةحقوقاالنسان  

فينشروضمانحقوقاالنسانهيالمنظماتوالجمعيات الريادة المنظماتالتيلها ومنهذه

 والهيئاتالخاصةبـ تعميمهافهيلمتكتفبعمليةنشرثقافةحقوقاالنسانو(حقوقاالنسان)

فقطوانمااقامتلهامراكزبحوثومؤسساتبحثتقدمالدراساتالجادةوالرصينةعناوضاع

حقوقاالنسانفيدولهاومناطقهامعززةكلذلكبدراساتميدانيةمشفوعةبوثائقواحصائيات

المهتم الدولية والهيئات والمنظمات المؤسسات استجابة في االثر بالغ له كان مما ةوارقام

االنسان وقفانتهاكاتحقوق بغية التدخل بضرورة طالبتها عندما ، االنسان حقوق بموضوع

.وحمايةارواحمواطنيهم  

 الحكومية غير المنظمات مقدمة في وتاتي القانونية) والتجمعات ، االنسان حقوق جمعيات

 المحامين واتحادات والنقابات والمهنية ( مجال في المنظمات هذه وتنشط حقوق، عن الدفاع

االنسانوحرياتهماالساسية،سواءفيمواجهةاالنتهاكاتاليوميةالتيتحتاجالىالجهدالقانوني

ضددعاويلمؤازرةجهةالدفاعاوتحريكالدعاوىالجنائيةضدتجاوزاتالسلطة،اوفياقامة

.التعذيبوالممارساتغيراالنسانيةوالحاطةبالكرامة  

قداثبتجداوةفيالعديدمنالمجاالتواثمرفيبلدمثلانجهدا م )نهذاالنوعمثال 

عنحلثالثةمنمجالسهاالتمثيليةخاللالسنواتاالخيرة،كانقدجرىتشكيلهاعلى(مصر

اساسقوانينمخالفةللدستور،كماساعدفيتطويرتشريعاتضمانلحقوقاالنسانفيبلدآخر

(.المغرب)مثل  

)فيشهركانوناالول(نيودلهي)وقدوصفالملتقىالعالميلحقوقاالنسانالذيانعقدفي

المنظماتغيرالحكوميةلحقوقاالنسان،بانهاعيونالمجتمعوآذانهوكذلكضميرهفي(5221

المنطلق...جميعانحاءالعالمفيالمسائلالمتعلقةبحقوقاالنسان يمكناعتباررسالةومنهذا



 
 

.هذهالمنظماتبأنهاخطالدفاعاالخيرعنمباديءحقوقاالنسانالمتعلقةباالفرادوالجماعات

وعلىهذااالساسفلقداستحقتبحقانتكونمتميزةفيضمانحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية

 .

 

 

 المطلب الثاني

 ضماناتاحتراموحمايةحقوقاالنسانعلىالصعيدالدولي

يحتاجالىاكثرمنوقفة والحفاظعليها انالحديثعنكفالةحقوقاالنسانوضماناحترامها

وطنيا ودوليا النهاتتعلقبأنسانيةاالنساننفسهوأدميته،وانالضماناتالتيتتحدثعنها،هي

لمتعدامرا داخليا وأنهذهالحقوقوالحرياتالمقررةللفرد(.السلطة)بمثابةحقوقفيمواجهة

بحتا ليخضعلهيمنةكلدولةعلىحدة،وانماصارامرا دوليا يتجاوزالسيادةالقومية،ليجعلمن

والحقوقهذهباتتمنالضرورياتالحيوية.االنسانشخصا دوليا بقدرمايتعرفلهمنحقوق

.قوماتاالنساننفسهفبدونهاالتتحققلالنسانكرامةأوارادةأوفكر،فهيم  

من الحكم نظام به يتحلى ما مدى على يتوقف وحريات حقوق من االنسان به يتمتع ما إن

ديمقراطيةغيرانالمشاهداليوميجدانالدولةالمعاصرةحتىاشدهاديمقراطيةاكثرجنوحا الى

تدخلالسلطةفيكلوهذاامرطبيعي،فيعصرصارفيه–االستبداد،منهاالىالديمقراطية

الشؤونامرا ضروريا ليسحفاظا علىكيانالسلطةوحدها،انماايضا حفاظا علىكيانالفرد

.لهذاالسببصارالضمانالحقيقيللحقوقوالحرياتضمانا دوليا الوطنيا ..وحقوقهوحرياته

منعداداالمورالداخليةالتيوبانتقالالحقوقوضماناتهاالىالمجالالدولي،فقدخرجتبذلك

وانالحقوق ، بأسرها الجماعة يهم دوليا  امرا  لكيتغدوا ، بمطلقسيادتها الدولة تتصرفبها

للفردمجردضماناتقانونيةودستوريةمحليةصارتحقا لالنسان والحرياتالتيكانتتكفلها

ثم.ربمراحلمختلفةتبدأباعالنالحقوحمايةالحقوقتم.كمواطندوليتكفلهالمواثيقالدولية

آليات وتوفير الزاميته وذلكعنطريق–تقرير له جنائية وتنتهيبتقريرحماية تنفيذه لمراقبة

الحق المطلبسوفنتحدثعندوراالممالمتحدةووكاالتها.تحريماالعتداءعلىهذا فيهذا

اتاالقليميةالحكوميةمنهاوغيرالحكوميةكذلكسنتحدثعندورالمنظم.فيتوفيرالضمانات

.فيضمانواحترامحقوقاالنسان  

 5–دوراالممالمتحدةووكاالتهاالمتخصصةفيتوفيرالضماناتفيمجالحقوقاالنسان:

اخذتموضوعةحقوقاالنسانتحظىباهتماماليخفياثرهعلىالمستوىالدولي،فهيلمتعد

علىالدولف اوشراكةبينالدولوالمجتمعالدوليومنظماتهحكرا  قطبلاصبحتاكثرتعاونا 

يعطياالممالمتحدةواجهزتهاالحقفيالتدخلفيشؤوناي الدوليةانصحالتعبير،وهذاما

دولةتنتهكحقوقاالنسان،حيثاصبحباستطاعةالقانونالدوليالتدخلوفرضسلطتهورقابته

عاياهابقصدضمانحدادنىمنالحقوقللفردفيمواجهةالدولةوهذامايؤكدوعالقةالدولةبر

بأمكانالدولاالعتراضعلى يعد بحيثلم ليستمطلقةالتصرفداخلاقليمها علىانالدولة

مثلهذاالتدخلباالستنادالىمبدأعدمالتدخلالذيضاقتحدودهبشكلكبيرعماكانعليهفي



 
 

روتشعبالعالقاتالدوليةالسابقبفعلتطو تقدميستندالتدخلاالنسانيللدفاععنحقوق. وما

يتعهدجميع:)التياكدتعلىان(16)االنسانالىنصوصميثاقاالممالمتحدةوخاصةالمادة

 الهيئة مع بالتعاون عمل من عليهم بما مشتركين او منفردين يقوموا بأن االعضاء ألدراك(

المنص المقاصد المادة في 11)وصعليها . ( بينها التيمن حقوق) احترام العالم في يشع ان

بين تفريق وال الدين أو اللغة أو الجنس بسبب تمييز بال للجميع االساسية والحريات االنسان

(.الرجالوالنساءومراعاةتلكالحقوقوالواجبات  

عامللتدخل،وأنايرادهذهالوسائلفيوبمااناستخدامهذهالوسائليدخلفيصميمالمفهومال

الميثاقهوفيسبيلتحقيقاحداهدافهذهالمنظمةاالوهوحفظاألمنوالسلمالدوليين،وبماان

وقفانتهاكاتحقوقاالنسانتدخلضمنمفهومهدفاالممالمتحدةفيحمايةحقوقاالنسانوان

وتأسيسا علىمسائلحقوقاالنسانهيمسائلخارجةعنصميم االختصاصالداخليللدول،

ذلكيتمالتدخلاالنسانيمنقبلاالممالمتحدةباللجوءالىهذهالوسائلشريطةأنيكونالتدخل

االنسانيمنقبلالمنظمةيعتمدعلىمقاصداألممالمتحدةالتيتتساوىفيهحمايةحقوقاالنسان

هوالجهازالرئيسيلألممالمتحدةوالمسؤول(األمنمجلس)معالمحافظةعلىالسالم،وبماان

األولعناعمالهذهالمنظمةلحفظاألمنوالسلمالدوليينالذياليمكنلهذهالمنظمةانتتخذاي

االبموافقته،وعليهفال(الميثاق)من(الفصلالسابع)مناإلجراءاتوالوسائلالواردةفي

هايتي)ولميأتالتدخلالعسكريفي.الوسائلاالبموافقتهوأشرافهيمكناللجوءالىايمنتلك

الديمقراطية(5224)عام(241)االعلىاثرقرارمجلساألمنالمرقم( والخاصباعادة

.وضمانحقوقاالنساناالساسيةاالمثاال علىذلك  

المتحدة الدوليينهدفرئيسيلألمم ،انمسألةحفظاألمنوالسلم عامةومجلساألمنخاصة

(الميثاق)وفيسبيلتحقيقهذهالغايةتقومالمؤسساتبممارسةوظائفهاوفقا لمبادئهاالمبينةفي

بعدةطرققدتصلالىحدالتدخلفيشؤونالدول،وهوتدخلمشروعفيجميعاألحوال،

ق،حيثوبموجبالنصالواردفيهامنالميثا(السابعة)الفقرة(الثانية)وذلكبموجبالمادة

يجوزلألممالمتحدةالتدخلفيالشؤونالداخليهللدولفيحالوجودمامنشأنهالمساسباألمن

والسلم األمن تهديد مستوى الى يرقى خطرا  االنسان حقوق انتهاك شكل أو ، الدوليين والسلم

 من التدخل الى اللجوء امكانية يستدعي مما ، الدوليين االنتهاك لوقفهذا المتحدة األمم .قبل

)وماحدثفي.وبالتاليتحقيقاهدافهافيحفظاألمنوالسلمالدوليينوصيانةحقوقاالنسان

الجمعيةالعامة)وتأتي.االمثاال علىذلك(البوسنةوالهرسك)السابقبخصوص(يوغسالفيا

 ( بأهمية تتمتع الوكاالتالتي احدى فهيبوصفها ، الرئيسية المتحدة األمم اجهزة بين خاصة

الجهازالوحيدالذيتمثلفيهالدولاألعضاءجميعا ،فلقداضحتتضماكبرتجمعدوليمنظم

وتمتلك.السيمابعدتزايدعددالدولاالعضاءفياألممالمتحدةليشملدولالعالمجميعهاتقريبا 

سواءبالنس يتصلبوظائفالجمعيةاختصاصا شامال  بةلطبيعةالمسائلالتيتطرحعليهااوبما

واالجتماعية االقتصادية الميادين في الدولي التعاون انماء على تعمل فهي ، االخرى الفروع

 فيضمانحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية والمساعدة والثقافيةواالنسانية تسعى. وهيحينما

التمجتمعة،فهيتفعلذلكادراكا منهاألستحالةالفصلبينالىتحقيقالتعاونالدوليفيالحا

االقتصاديةواالجتماعيةواالنسانية واألمنالدوليينوالمشاكلذاتالصبغة مسألتيالسلم وفي.

كافة في الدولي التعاون تعزيز بهدف توصيات وتقديم دراسات باجراء تقوم فهي االطار هذا

والمساعدةفيتمكيناالفرادمنالتمتعبحقوقهموحرياتهماالساسيةالمجاالت،كماوتقدمالعون

دونتمييزبينهمبسببالقوميةاوالديناوالعرقاواللغة ويتمادراجبنودحقوقاالنسانفي.



 
 

واالجتماعي المجلساالقتصادي يقدمها التي التقارير بموجب للجمعية السنوية االعمال جدول

كماوتحيلالجمعيةالعامة.سان،وكيتتخذالجمعيةبدورهاقراراتبشأنهاوالمتصلةبحقوقاالن

معظمالبنودالمتعلقةبحقوقاالنسانالىلجنتهاالثالثةالتيتختصبالمسائلاالجتماعيةواالنسانية

والثقافيةكمايحقللجمعيةالنظرفيبعضالبنودالتيتريدبعضالدولادخالهاالىايلجنةمن

.جانهاالرئيسيةل  

 

 0 – المجلس األقتصادي واالجتماعي . 

ادركواضعوالميثاقاهميةالتعاونالدوليفيالمجاالتاالقتصاديةواالجتماعيةواالنسانيةفي

افشاءالسالموتحقيقمقتضياتاألمنبيناعضاءالمجتمعالدولي،ولهذاعدالتعاونبيناعضاء

من(5)من(2)دا منأهممقاصداألممالمتحدة،حيثنصتالفقرةالهيئةفيهذهالمجاالتواح

ذات الدولية المسائل الدوليعلىحل التعاون تحقيق المتحدة االمم مقاصد من الميثاقعلىان

الصفةاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةواالنسانيةوعلىتعزيزاحترامحقوقاالنسانوالحريات

للناسجمي عا والتشجيععلىذلكاطالقا بالتمييزبسببالجنسواللغةوالتفريقبيناالساسية

الرجالوالنساء . عام لحقوقاالنسانمنذ تبنىالمجلستشكيللجنة اللجنة(5246)ولقد وهذه

تجتمعسنويا ،وكانلهذهاللجنةالفضلالكبيرفياخراجمشروعاالعالنالعالميلحقوقاالنسان

ا حيز والتوصياتالى االقتراحات تقديم مهمة انشائها عند اللجنة هذه المجلس وكلف لوجود

والتقاريرلهفيشأناعدادوثيقةدوليةللحقوقوالحرياتاالساسية،واعداداالتفاقياتوالعهود

الدوليةحولالحقوقالمدنيةوالسياسيةواالجتماعيةوالثقافيةوحمايةاالقلياتوحقوقالمرأةوأي

.مسألةتخصحقوقاألنسان  

 

 

 8 – األمانة العامة 

نصالميثاقعلىانشاءامانةعامةلالممالمتحدةبوصفهاجهازأرئيسيا مناجهزةالمنظمةالى

الخمسةاألخرى جانباألجهزة التقاريرالسنويةعننشاطالمنظمة. اعداد العام ويتولىامينها

.مهاالىالجمعيةالعامةفيدورتهااالعتياديةوالهيئاتواللجانالتابعةلهاويقد  

هدفهاتقديم(جنيف)فيانشاءشعبةخاصةلحقوقاالنسانمقرها(األمانةالعامة)فقدأفلحت

المساعدةفيتطبيقبنودالميثاقالمتصلةبحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية،وتتحملهذهالشعبة

 االقسام نشاطات متابعة الوثائقمسؤولية قسم وهي االنسان بحقوق والخاصة التابعة االخرى

.الدوليةواإلجراءاتوقسمالبحوثوالدراساتوقسمالمطبوعات  

 

 3 – محكمة العدل الدولية 

وانشأتمحكمةالعدل(5252)انشأتالمحكمةالدائمةللعدلالدوليبموجبمعاهدةالسالمعام

وهياحدىالهيئاتالرئيسيةلألممالمتحدة،وهي(.5241)الدوليةفينطاقاألممالمتحدةعام

الفرعالمختصمنبينفروعهابالمنازعاتذاتالطبيعةالقانونية،وهياالداةالقضائيةالرئيسية

.للمنظمة  



 
 

تعرضعلىمحكمةالعدلالدوليةبناءا علىطلبايطرفمناالطرافالمتنازعة،النزاعات

رافالمتعاقدةبشأنتفسيراوتطبيقاوتنفيذهذهاالتفاقية،بمافيذلكالنزاعاتالناشئةبيناالط

 اوعنايمناالفعالاالخرىوما ، جماعية ابادة عن ما دولة بمسؤولية المتصلة المحكمة)

وللمحكمةسلطةمحاكمةاالشخاص.االتعبيرا عنذلك(5222الجنائيةالدوليةفييوغسالفيا

اوالذينيقترفون(.9)يثبتارتكابهمجرائمابادةاالجناسحسبتعريفهاالواردفيالفقرةالذين

وتعنيابادةاالجناسايفعلمناالفعالالتاليةترتكب(.2)االفعالاألخرىالمبينةفيالفقرة

،باعتبارهاجماعةة،اواثنية،اوعرقية،اودينيةبقصدالقضاءكليا اوجزئيا علىجماعةوطني

:لهاهذهالصفة  

.قتلافرادهذهالجماعة–5  

.الحاقضرربدنياوعقليبالغبأفرادالجماعة–9  

الى–2 جزئيا  أو تؤديكليا  ان بها العيشفيظلظروفيقصد على عمدا  الجماعة ارغام

.القضاءعليهاقضاءا ماديا   

.دفيالجماعةفرضتدابيريقصدبهامنعالتوال–4  

.نقلاطفالالجماعةقسرا الىجماعةاخرى–1  

:وتخضع األفعال التالية للعقوبة   

.ابادةاالجناس–5  

.التواطؤعلىابادةاالجناس–9  

.التحريضالمباشروالعلنيعلىارتكابجريمةابادةاالجناس–2  

.الشروعفيارتكابابادةاالجناس–4  

.يجريمةابادةاالجناساالشتراكف–1  

 

للمحكمةالدوليةسلطةمحاكمةاالشخاصالمسؤولينعنالجرائمالتاليةاذاارتكبتفياثناءنزاع

:مسلحسواءكانذاطابعدوليأوداخليوكانتموجهةضدايتجمعمدني  

القتل؟–5  

.االبادة–9  

.االسترقاق–2  

.السجن–4  

.االبعاد–1  

.عذيبالت–6  

.االغتصاب–1  

.االضطهادألسبابسياسيةأوعرقيةأودينية–7  

.سائراألفعالغيراألنسانية–2  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المبحث الثالث

 دورالمنظماتاألقليميةفيضمانواحترامحقوقاإلنسان

االفريقيةالىا مريكاهنالكالعديدمنالمنظماتاالقليميةالتيتعنىبحقوقاالنسان،منالقارة

جميعهاتؤكدالتزامهاوعالقتهاباألعالناتوالمواثيق.الالتينية،ومناورباالىالمنطقةالعربية

 واالتفاقياتالدوليةالمعنيةبحقوقاالنسان،وتأسيسا عليهجاءتالمنظمات

تلك وتحترم تضمن التي واالليات السبل ايجاد على حرصها مع الحقوق لتلك حاوية االقليمية

المنظمات هذه تأكيد ومع الحقوقوالتيبلغتالعشرات، المنظمة) ، الدولاالمريكية منظمة

الدولية،فهي(.األوربيةلحقوقاالنسان،المنظمةالعربيةوالمنظمةاالفريقية علىالتزاماتها

معالدوليترىانتحقيقحمايةفعليةلحقوقاالنسانيجبانتتجاوزالحمايةالتييوفرهاالمجت

المجال في تثار المشكالتالتي لتفادي الدول من اقليمية مجموعة نطاق في اضيق مجال الى

 العالمي واقتصادية. سياسية نظم بين ومشتتة موزعة مثال  المتحدة االمم في االعضاء فالدول

دلمايعدوماالمختلفةاختالفا جوهريا علىنحويباعدكثيرا فيمابينهافياالتفاقعلىفهمواح

واليعنيهذا.يعدحقوقا لألنسان،وتفاوتهافيتفسيرمايجرياالتفاقعلىانهحقوقاالنسان

فعلىالعكسفأنالوقائعتشيرالىان مطلقا االنفصالواالنقطاعبينالعملالدوليواالقليمي،

وفيايجادالسبلوااللياتلضمانهاالجهداالقليميقدرافقالجهدالدوليلألقراربحقوقاالنسان

)فعلىمستوىالقارةاالمريكية،هناكاعالنحقوقوواجباتاالنسانالصادرعام.واحترامها

،فياطارنشاطمنظمةالدولاألمريكيةفيهذاالميدانوقداعقبهذاالنشاطفيمابعد(5247

اماعلىالمستوىاالوربي(.5262)ةعامعقداتفاقيةحقوقاالنسانالخاصةبالقارةاالمريكي

نجحفياقامةنظام(5212)فنجدانالميثاقاالوربيلحقوقاالنسانالذيدخلحيزالتنفيذعام

ترجمة بموجبها تمت التي اقامها التي واالليات المؤسسات خالل من االنسان لحقوق متكامل

المحكمةاالوربيةلحقوقاالنسانالتيتتلقىنصوصالميثاقالىممارساتفعليةمنخاللانشاء

.الشكاوىمنالمواطنينمباشرةفيحالةوجودانتهاكلواحدةمنحقوقهممناالجهزةالحكومية

فلقدصدر الذيصادقتعليه(5275)عام(الميثاقاالفريقيلحقوقاالنسان)امافيافريقيا

فلقداقرانشاءلجنةملحقةبهخاصةبمتابعةالقارة(5276)دولةوتمالعملبهعام(21)اكثرمن

 المذكورة . عام العربية لدول مجلسجامعة اقر فقد عربيا  اما 5267) خاصة( لجنة تشكيل

باقرارميثاقالحقوقالذي(5224)عام(وهللالحمد)بحقوقاالنساناثمرتجهودها

.قلمينفذبعدوبقيحبرا علىور  

 

 المطلب األول

 االتفاقيةاألوربيةلحقوقاألنسانعام5211
بتأريخ اتفاقيةحمايةحقوقاالنسان)قامالمجلساالوربيباصدار(5211تشرينالثاني4)

دخلتاالتفاقيةحيزالتنفيذبعدانصادقتعليها(5212ايلول2)وفي(.والحرياتاالساسية

عشردول،كانالهدف .االساسيمنوراءهذهاالتفاقيةهوضمانحقوقاالنسانواحترامها

وكماجاءفيديباجةاالتفاقيةمنانتحقيقضمانجماعيتقومبهدولالمجلسلبعضالحقوق

بغية.المبينةباالعالنالعالميلحقوقاالنسانهوالذيوعامجلساورباالىعقدهذهاالتفاقية



 
 

)داتالتيتقععلىاالطرافالمتعاهدةالموقعةعلىاالتفاقيةتقررانشاءضمانواحترامالتعه

ان.مناالتفاقية(52)المادة(محكمةاوربيةلحقوقاالنسان)و(لجنةاوربيةلحقوقاالنسان

الميثاقاالقليمي هذا ميثاقحقوقاالنساناالوربي) الياته( واتساع فيجديته فعال  تجاوز قد

االنسانوشدة حقوق ضمان وسبل اليات ايجاد في االنسان لحقوق العالمي االعالن التزامه

الحقوق العدد حيث من تتجاوز ناجمة ملزمة وتدابير يفرضاوامر كونه ، االساسية وحرياته

 الحقوق اعالن في المنصوصعليها التي. الحقوق هذه لمثل تفصيليا  تعريفا  يتضمن انه كما

لكاالستثناءاتوالقيودبالنسبةالىكلحقمنها،ولهذهالغايةفقدتمانشاءلجنةيتضمنها،وكذ

التقاريرعنانتهاكاتحقوقاالنسان لحقوقاالنسانكيتتحرىوتتابعرفع اوربية فيحالة.

مناالتفاقيةعلىمنعاعطاءايدولةاوجماعةاوفردالحقفي(51)وجودهاولقدنصتالمادة

ةاينشاطاوللقيامبأيعمليهدفالىتحطيمايمنالحقوقوالحرياتالمنصوصعليهاممارس

انالجهودالهادفةلالرتقاءبحقوقاالنسانوايجادالسبللضمانهالمتتوقفعلى.فيهذهاالتفاقية

 االوربي الصعيد االنسان. لحقوق خاصة لجنة انشاء في الجهود هذه االوربيون صاغ وقد

.نهاوضما  

.اللجنةاألوربيةلحقوقاالنسان–5  

.المحكمةاالوربيةلحقوقاالنسان–9  

 

 

 المطلب الثاني

 منظمةالدولاالمريكية

)اناهتمامدولامريكاالالتينيةفيمجالحقوقاالنسانواحترامهايعودفيجذورهالىالعام

ولقدصدرعنهذاالمؤتمرقرارا بادانة(.اليم)عندماعقدتدولهامؤتمرهاالثامنفي(5227

وفيالمؤتمر(5247)وفيربيعالعام.اضطهاداالفراداوالجماعاتلبواعثعنصريةاودينية

(االعالناالمريكيلحقوقوواجباتاالنسان)التاسعللدولاالمريكيةتمتبنيقرارينصعلى

عاصمة(سانتياغو)في(5212)يةالذيعقدعامعلىأثراالجتماعاالستشاريلوزراءالخارج

تشيلي) ( انشاء تم وقد اإلنسان" لحقوق الداخلية االمريكية في"اللجنة اساسيا  جهازا  بوصفها

المنظمةوظيفتهاالحتراملحقوقاالنسانالتيتضمنهااالعالناالمريكيلحقوقوواجباتاالنسان

.ىهيالرقابةاليقضةلمراعاةحقوقاالنسانوضمانهاباالضافةالىمهمةاخر(5247)لسنة  

 

 المطلب الثالث

 دورمنظمةالوحدةاالفريقيةفيضمانواحترامحقوقاالنسان

في االفريقية الوحدة انشأتمنظمة 91) 5262مايو في(  ) اديسابابا التيجسدتآمال(

.ستقاللالشعوباالفريقيةفيالحريةوالمساواةبعدنيلهااال  



 
 

)الذيوردفياعالن(المرسومالدستوريلالتحاداالفريقي)تماعتماد(9111)وفيعام

9115آيار96)ولقددخلهذاالمرسومحيزالتنفيذفي(.5222ايلول2)الصادرفي(سرت

.معلنا انشاءاالتحاداالفريقيالذيحلمحلمنظمةالوحدةاالفريقية(  

)اذفيعام.ندالحمايةاالفريقيةلحقوقاالنسانعلىالميثاقاالفريقيلحقوقاالنسانتست

5275 والشعوبلجميع( االنسان لحقوق االفريقي نصالميثاق االفريقية الوحدة تبنتمنظمة

ثالثينبتصديق(5276اكتوبر95)واصبحهذاالميثاقنافذالمفعولفي.دولهاالخمسينآنذاك

الميثاقوملزمة فاصبحتتلكالدولاطرافا فيمعاهدة ، دولةمنالدولاالعضاءفيالمنظمة

بمراعاةاحكامه،وينصالميثاقعلىحمايةحقوقاالنساناالساسية،بمافيذلكالحقفيالحياة

لحقفيحريةوالحقفيعدمالتعرضلالعتقالاوالتوقيفالتعسفي،والحقفيمحاكمةعادلةوا

المعتقدالضميري،وبغيةتجذيرحقوقاالنسانوتفعيلوترصينواحترامضماناتهاقدتمانشاء

النهوضبحقوقاالنسان لجنةفياطارمنظمةالوحدةاالفريقيةلحقوقاالنسانوالشعوبهدفها

.وضمانهاواحترامهافيافريقيا  

 

 المطلب الرابع

 دورجامعةالدولالعربيةفيضمانواحترامحقوقاالنسان

وكانواحدا من(.احترامحقوقاالنسانوالحرياتاالساسية)مناهدافجامعةالدولالعربية

من ان على الديباجة وفي الميثاق ينصفي ان ، التعديل مشاريع اقترحتفي التعديالتالتي

المادةالثالثة)و(ياتاالساسيةتعزيزاحترامحقوقاالنسانوالحر)اهدافجامعةالدولالعربية

.منالمشروع،وقدقبلتلجنةتعديلالميثاقهذااالقتراح(  

وحقوق المدني المجتمع ومنظمات والجمعيات االحزاب جانب من الداخلية الضغوط وتوالت

المتحدة االمم الضغطالدوليالذيتمثله لتتزامنبذلكمع القانونوالصحافة ورجال االنسان،

والمنظماتالدوليةواالقليميةالمهتمةبحقوقاالنسانصوباقرارحقوقاالنسانالعربيوحرياته

.االساسيةوايجادالسبلوااللياتلضمانواحترامتلكالحقوق  

 

 

 المطلب الخامس

دورالمنظماتالوطنيةغيرالحكوميةفياحتراموضمانحمايةحقوق

 االنسان

دالمنظماتالدوليةواالقليميةالحكوميةوغيرالحكوميةوسعةانتشارها،علىالرغممنكثرةاعدا

وعلىالرغممناهميتهاتظلالمنظماتالوطنيةوبالخصوصالفاعلةمنهاتحتلموقعا متقدما في

العيونالساهرةوالمجساتالواعيةلمراقبةانتهاكاتحقوقاالنسان ضمانحقوقاالنسانكونها

واقليم منالمنظماتوطنيا  القبولوالتعاونمعها تجد المنظماتلم كلذلكفأنهذه ورغم يا ،



 
 

وقدظلتعالقةهذهالمنظمات.والهيئاتالدوليةفيمجالحقوقاالنسانوضمانهاوالدفاععنها

المنظمات هذه مشاركة رغم وواهية ضعيفة المتخصصة ووكاالتها المتحدة االمم مع وبالذات

المؤت وحضورها       في المتحدة لألمم التأسيسي مر ) 5241نيسان  باعتماد( واسهامها

منه(المادةاالولى)النصوصالخاصةبحقوقاالنسانالواردةفيميثاقاالممالمتحدةوبالذات

 المتحدة األمم التيتتحدثعنمقاصد ) هوتعزيزاحترامحقوقاالنسانوالحرياتاالساسية:

التشجيععلىذلكاطالقا بالتمييزبسببالجنسأواللغةاوالدينوالتفريقبينللناسجميعا و

الرجالوالنساء لتعزيزحقوقاالنسان(. وبمبادرةمنالمجلساالقتصاديالتابعلألممالمتحدة

مهمتها(.لجنةالمنظماتغيرالحكومية)بانشاء(5246)وضمانهاواحترامهاقامالمجلسعام

لنظرفيقبولعضويةالمنظماتالوطنيةغيرالحكوميةللحصولعلىالصفةاالستشاريةوكانتا

تعقدسنويا بعدتزايدعددالمنظمات(5266)اللجنةتعقددورتهاكلسنتينواصبحتمنذعام

تلفةغيرالحكومية،واعدادالمنتميناليهاوتوسعفروعهالتشملمناطقجغرافيةمتعددةودوال مخ

عنتناميفعالياتهالتشملعقدالمؤتمراتوالندواتاالقليميةوالدوليةواعدادالدراسات ،فضال 

نقاباتالمحامين،)والبحوثوتنظيمالحمالتضدانتهاكاتحقوقاالنسانومنهذهالمنظمات

اقبةحقوقناهيكعنمنظماتالصليباالحمرومر(منظماتحقوقاالنسان،االتحاداتالمهنية

.االنسانومنظماتالعفوالدوليةوالعربيةالتيسبقالتحدثعنها  

 

 0 – نقابات المحامين ودورها في ضمان واحترام حقوق االنسان 

باالحترام،فهيمنالمهنالتيتؤهلالمهنانبلبانهاوصفهايمكنالمحاماةمهنةان واجدرها

الدفاععنالذين لمهمة قانونيا  الىصاحبها المهنهم فاصحابهذه ، وحقوقهم تنتهكحرياتهم

دراسة على قادرة نقاباتالمحامين وان ، القانون سيادة مبدأ احترام على رقباء جانبالقضاة

التقاريرالمقدمةمندولهمالىاللجنةالدوليةلحقوقاالنسان،وتستطيعهذهالنقاباتبعددراسة

وماهو–ها،وخاصةاذاتبينوجودتناقضمابينمضمونهاهذهالتقاريروضعمالحظاتبشأن

 كمايمكنانتقوم.ومنثمارسالهذهالمالحظاتالىالجهاتالحكوميةالمختصة–قائمفعال 

الشأنبهدفتوعيةالمواطنينحولحقوقهموهومايمكنانيكون بهذا النقاباتبنشردراساتها

بشأنضمان.لتقومبتنفيذتعهداتهاالدوليةالتيالتزمتبهاوسيلةمشروعةللضغطعلىالسلطة

واحتراموحمايةحقوقاالنسان،كماويمكنهااعدادسجالتمنظمةعنحاالتانتهاكاتحقوق

مواجهة النقاباتالتدخللدىالسلطاتالمسؤولة وبمقدورهذه ، االنسانالواقعةضمنمناطقها

االنته وقفهذه اجل من للمظلومينوكتابة القانونية الحماية يواكبذلكتوفير علىان اكات،

وأخيرا .بشرطعدمالتمييزفيهذهالحاالتبسببالرأيالسياسيأوالدينأوالعنصرأوالجنس

يمكنناالقولانالمنظماتالدوليةالمعنيةبحقوقاالنسانتعتدكثيرا بتقاريرنقاباتالمحامينبما

.وحرفيةمهنيةتعتمدعليهافيكثيرمنالحاالتلعالجانتهاكاتحقوقاالنسانتملكهمنصدقية  

 

 8 – منظمات حقوق االنسان 

النبالغاذاقلناانعددمنظماتحقوقاالنسانالوطنيةقدبلغتالمئات،بحيثالتخلودولةبل

المنظماتا اضفتعليها واذا المنظمات، هذه من واحدة وجود من شريحةمدينة عن لمدافعة

اجتماعيةمعينةأوجنسمعينأومهنةمعينة،فأنالرقمحينهاقديصلالىاالالف،فهناكمثال 



 
 

 ...منظماتلحقوقاالنسانخاصةبالرجالواخرىللشبابواخرىللنساءوالطلبةوالمعلمين،

أكثرمنغيرهاقادرةوهذهالمنظماتبحكماختصاصهاووضوحالرؤياوالهدفلديهافهي.الخ

،وهيبمثابةالرقيباليوميالذي علىالدفاععنحقوقافرادها وبقدرتها علىايصالصوتها

تجاوزات ضد فعالة مناعة تشكل وهي االنسان لحقوق انتهاك او ويتصدىأليخرق يصطاد

خالل من عمليا  ذلك وتجسد ، االساسية وحرياتهم االفراد حقوق على العامة تنظيمالسلطة

االحتجاجاتوالمسيراتوالمظاهرات،وبماتقومبهمنعقدالندواتواعدادالدراساتومخاطبة

المنظماتوالهيئاتاالنسانيةوالمحافلالدولية،فلوجمعناكلتلكالفعالياتوالنشاطاتمعالعمل

.ةالجادوالواعيفسنكونبحقأمامافضلضمانةلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسي  

 

االتحادات المهنية والوطنية ودورها في ضمان واحترام حقوق االنسان  – 3  

انهذهاالتحاداتهياعضاءفيمنظماتاكبروأوسعوهيالمنظماتاالقليميةوالدولية، بما

واالفراد اعضائها ومصالح حقوق عن الدفاع وهو اال تأسيسها من الهدف لها اضفنا ما واذا

، اليها الوسائلالمنتمين الى تتوصل ان على قادرة وفعالة منظماتمنظمة امام فسوفنكون

يمكنها كما ، المعنية واالجهزة المسؤولين مع الحوار قنوات فتح من تمكنها التي واالساليب

تشكلنوعا منالضغطعلىالنظاموالحكومةلتعديل التوصلالىالوسائلالمناسبةالتيتجعلها

تعزيزوضماناحترامحقوقاالنسان،انالتعدديةفياجراءاتسلوكياتهافيمجال  

ولواحسن ، بها التيتهتم االجهزة اكبرلحقوقاالنساننابعةمنتعدد الىحماية تقود الحماية

انتهاكاتالحقوقبقدراكبر التنسيقبيناجهزةالحمايةوآلياتعملهاألمكنشمولجميعقضايا

تغط بحيث االجراءات جميعمن وتعالج االنسان حقوق مسائل والدولية الوطنية الحماية ي

.انتهاكاتهابأعلىمستوىمناألهتماموالجدية  
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الحقيقة هذه وأن الدولة في االعلى القانون هو الدستور ان ، التشريع عن الكالم فيصدد بينّا

اخذتاشكاال واسماءا متعددة،االانفحواهاواحدعرفتمنذالمجتمعاتالسياسيةالقديمة،وأن

 القدسية. بطابع متسمة والمباديء االحكام من طائفة النافذة القانونية القواعد في بأن فلأليمان

والدوام،أصولتعودالىقديمالفكرالبشري،ومامنمجتمعسياسيفيالتأريخإالوذهببتأثير

االيمانالىالتفريق عبثالسلطاتالزمنيةهذا التياليجوزانيتناولها بينالشرائعاالساسية

وبينالقوانينالوضعيةالقابلةوحدهاللتبديلوالتعديلوالتطويربقدرتطورالمجتمعاتالتيتنبثق

 عنها . مختلفة اليماناشكاال  هذا اخذ وقد في. فجرتاريخها منذ الغربية فيالحضارة متجسدا 

اال االسيويةالدول السياسية المجتمعات وسائر الشرق وفي الطبيعي القانون نظرية في غريقية

احكامها منها وتستوحي اليها تستند ان الدنيوية للقوانين ينبغي التي السماوية الشرائع بهيئة

.وقواعدها  

ستورياالوبقيهذاالتصنيفمنحصرا فيحدودالفقهوالفلسفةالسياسيةولميتخذشكلالمبدأالد

فهو ، السامية مكانته وموضوعا  شكال  للدستور فأعطى الفرنسية والثورة االمريكية الثورة بعد

االساسالضروريلقاعدةالمشروعيةولمبدأخضوعالدولةللقانون،وهذهحقيقةتقتضيهاطبيعة

ونشاطها واختصاصها منحيثوجودها السلطاتفيالدولة ينظم فالدستور ، وليساحكامه ،

لهيئةحاكمةفيالدولةاختصاصاوسلطةاالمنخاللالدستور،فمنالبديهيانيعلوالدستور

 واجبحتىعلىالرئيساالعلىللدولة واحترامه السلطات، جميع صحيحا . المبدا ويظلهذا

نيابةعنحتىفيزمنالغليانوالقالقلوعدماالستقرار،وزعماءالثوراتاذيمارسونالسلطات

لذلكوجبقيامهم.يستمدونشرعيةاعمالهممنرضاهوقوتهمفيالعملمنقوته.أفرادالشعب

 االساسية القواعد بوضع ) الدستور مستقبال ( له الشعبوالذييحقق الذييريده لعادل للنظام

ونقابا السياسية تكتالته في متمثال  ، عليه القواعد عرضهذه ثم ومن ، وفيمراكزهزاهرا  ته

.العلمية،بغيةموافقتهوتأييده،ثمالتقيدالدقيقبأحكامالدستور،اذالشرعيةلحكمهمبدونه  

اوقواعدقانونيةاخرى،_ولوكانتاراداتالحاكمين_ومتىخرقتالدستوراراداتفردية

النظامالقانونيكلهيستند،انالدستورمعيناساسيواصبحوجودالدولةنفسهمحفوفا باالخطار

اليهويستوحيمنمبادئهويصدرعنه،ومادامالدستورمصدركلعملقانونييقومفيالدولة،

وبمجرد ، الشرعية تستمدصفتها وحده ومنه منه االعمالالنها اسمىمنكلهذه هذه والحالة

.مخالفتهاالدستورالتعوداكثرمنتصرفشخصيمحض  

سيادة ومبدأ قواعده احترام ثم الدستور وجود يفترض المتقدم بالمعنة فهالدستور مبدأ، و

حيث ، مقنعة او كانت صريحة الفردية الديكتاتورية النظم في وجوده يتصور وال ديمقراطي

تدنت مهما الوسائل كل استغالل اساس على تقوم ألنها والعنف باالستبداد فيها الحكم يتصف

واالحتفاظبها،وكذلكالفوضوية،فانهاالتقبلسيادةالستور،ألناحتراملالستيالءعلىالسلطة

وتنكرالحق تدينللقوة والفوضوية الحق، الدستورهوالمظهراالساسيلشريعة انالقوانين.

العاديةاليمكنهاانتأتيباحكامتخالفبهامانصعليهالدستوروتجدرقابةدستوريةالقوانين

 الحكوماتسندها من وغيرها القانونية الحكومة بين التفرقة فيصل وهو ، المشروعية مبدأ في

االستبدادية،وأهميةهذهالرقابةتظهرواضحةفيالوقتالحاضرحيثانساقتالدولةالمعاصرة

يفقدازداد،نتيجةلهذهالفلسفةتدخلالدولةف.بدافعالنزعةاالشتراكيةفيتيارسياسةالتدخل



 
 

مختلفاوجهالنشاطاالجتماعيواالقتصاديمماأدىالىوفرةالتشريعات،االمرالذييخشى

.معهانيتعارضبعضهامعالدستور  

ونوداننالحظانهذهالرقابةالتثاراالحيثيكونالدستورجامدا واالحيثيكونالقانونقد

أل الضرورية االجراءاتالشكلية جميع مستوفيا  صدر شكلية شروطأ ثمة الن ذلك ، -صداره

البدانتفرضهاالدساتيرحتىيقومالقانون،ومنهذه–خاصةباالجراءاتالتييجبانتتبع

الشروط،علىاالخص،ماتتضمنهاالحكامالعائدةللتصويتعلىالقانونوالنسبةالمتطلبهفي

ةالمددالمقررةبهذاالشأن،فاالخاللبأيذلك،ومنثمالشروطالمتطلبهألصدارهونشرهومراعا

.شرطمنهذهالشروطأوبالمددالمحددةفيالدستور،يفقدمشروعالقانونصفتهالقانونية  

السلطة تصدره ما القوانيناليشملبحثرقابة دستورية أننشيرالىانبحثرقابة نود كما

.ميممباحثالقانوناالداريالتنفيذيةمنأحكاموقواعدتنظيمية،فذلكمنص  

التشريعي المجال في الدستور بها التيجاء بالحدود التقييد مبدأ هو ، اذن الرقابة وأساسهذه

نطاق وحدد السلطات وزع وهيمنته شموله بحكم الدستور ان نقول الفكرة ولتبسيط ، العادي

ولةاختصاصاتهاخارجالحدودممارستها،فاليمكنبعدذلكانتمارسايةسلطةمنسلطاتالد

اقتضى ، عليها خروجها وعدم الحدود السلطاتبتلك التزام ولتأمين ، الدستور لها التيعينها

االمرفرضرقابةعليها،وفيصددتعيينمنيقومبهذهالرقابةويكونلهحقالحكمبانقانونيا 

الرقيبحكمهفي الشأنلتطبيقفرضالقانون،ماجاءمخالفا للدستورثمكيفيفرضهذا هذا

فمنهامااتبعنظامالرقابةالسياسية،ومنهاما:واختلفتالدساتيرفيماجاءتبهلذلكمنحلول

.اتبعنظامالرقابةالقضائية  

العامةوحقوقهم توصلتبعضالشعوبالىضمانحرياتهم لقد يخصحقوقاالنسان، ما اما

مرحل بعد الضماناتدونتفينصوصمتفرقةفيوثائقتدريجيا ،مرحلة وطائفةمنهذه ة،

متعاقبة،وبعضهااالخراليزلعرفيا غيرمدون،وفيبالداخرى،كانلعدوانالحكاماولجور

االجنبيعلىحقوقاالفرادوحرياتهماالثرالمباشرواالولفيحملهؤالءاالفرادعلىالثورة

.واقامةنظامجديد  

ياناولشيءيفكرفيهاالفرادالذينثاروامناجلحريتهموكرامتهماالنسانيةوحقوقهم،وبديه

ولذلكنراهميدرجونهذهالحرياتوالحقوق.انيحمواهذهالحقوقوالحرياتمناستبدادجديد

ذيوتبينهذهالوثائقالمجالال(اعالنالحقوق)فيوثائقتتمتعبقدسيةخاصةوتسمىعادةبـ

تركلالفرادتنظيمه،اوتضعالضماناتالتيتكفلحقوقهموحرياتهماوتذكراالسسوالحدود

فالسلطةبموجبهذا.التيبموجبهاتتدخلالدولةلتنظيمتلكاالموراستبعادا للتعسفوالفوضى

.االتجاهتنبثقعنالشعبوتعملفيحدودالحقوألجلالخيروالصالحالعام  

ادبأجمعهمخلقوامتساوينوقدمنحهمخالقهمحقوقا معينةغيرقابلةلالنتزاع،ومنهذهواناالفر

الحقوق،الحياةوالحريةوالسعينحوالسعادة،ولصيانةهذهالحقوقتنشأالحكوماتبينالناس،

قاووتستمدسلطاتهامنرضاالمحكومين،وانايةحكومةمهماكانشكلهااذااهدرتهذهالحقو

انهالمتحترمهذهالغاياتحقللشعبانيغيرهااويلغيهااوينشيءمكانهاحكومةجديدة،يضع

اساسهاعلىمايبدولهمنمباديءوينظمسلطاتهاعلىمايترائىلهمناشكالتضمنلهالسالمة

.والسعادة  
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حدةكانتاممركبة،وتحديدنوعالحكومةجمهوريةيجبتحديدطبيعةوشكلالدولةمو–5

.كانتأمملكية،ديمقراطيةأماستبدادية،رئاسيةامبرلمانية  

انيكفلالدستورحريةالرأيوالنشرواالجتماعوالتظاهروتأسيساالحزابالسياسية–9

.والنقاباتوالجمعياتوفقاغراضالدستوروفيحدودالقانون  

:تنظيمالسلطاتالعامةالتيتتكونمنهاالدولةواختصاصاتها،وهيثالثةسلطاتيجب–2

.السلطةالتشريعيةوالسلطةالتنفيذيةوالسلطةالقضائية  

بيانالحقوقالفرديةاالساسالتييتمتعبهااالشخاصفياقليمالدولة،وهومايطلقعليه–4

الحريةالشخصيةوحريةالتملكوحريةالرأيوحريةاسمحرياتاالفراداوالحرياتالعامةك

.العقيدةوحريةاالجتماعوحريةالتنقل  

تشكيلالجهازاالداريمنوزاراتومصالحواداراتواقساموهيئاتاقليميةومؤسسات–1

عامةداخلالدولة،وعملهذهاالجهزةالمختلفةمنموظفينوبيانحقوقهموواجباتهمورواتبهم

.اءخدمتهموتأديبهموفقالقانونوانته  

بيانعالقةالسلطةالمركزيةبالسلطاتالمحلية،فتحددالسلطاتاالداريةداخلالدولةوهي–6

السلطةاالداريةالمركزية،والسلطةاالداريةالمرفقية،والسلطةاالداريةالمحلية:ثالثسلطات
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.يجبانتلعبالنيابةالعموميةدورا هاما فيحمايةالقوانينمنايةتجاوزات–91  
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.الشرعيةفياماكنالحجزيجبمراقبةشرعيةتنفيذاالحكامواتباع–25  

 

 

 

 

 نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرضنا لموضوع األطروحة

.ومن هللا سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح   
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