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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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اإلهداء
إلى أرواح الشهداء و ضحايا اإلرهاب ...
إلى وطني الغالي العراق ...
والى الشموع التي تحترق لتضيء لآلخرين درب النور في
مسيرة بناء عراق الحضارة واالزدهار ...
وإلى أبناء وطني الغالي الغيارى لبناء وطننا لينعم باألمن
واألمان .
أهدي هذا البحث المتواضع راجيا من المولى القدير أن يجد
القبول والنجاح .

شكر وإمتنان
في البدء اتقدم بعظيم الشكر واالمتنان الى هللا (عزوجل
) الذي وفقني إلتمام هذا العمل واجد لزاما علي أن
أتقدم بوافر الشكر وخالص الثناء الى المشرف على
األطروحة الدكتور (نزار كريم جواد) لما بذله من جهود
علمية قيمة تخص البحث مفرداته فقد وجدته مثاال
للتواضع العلمي والخلقي النبيل كما أقدم شكري إلى
أساتذتي األجالء الذين درسوني
فلهم مني كل االحترام والتقدير .
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عرضها على الخبرة المطلوبة لنيل شهادة الدكتوراه في
القانون العام .
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بتقدير().
رئيس اللجنة
األسم :
التوقيع :

عضو اللجنة
األسم :
التوقيع :

عضو اللجنة
األسم :
التوقيع :

عضو اللجنة
األسم :
التوقيع :

عضو اللجنة
األسم :
التوقيع :

عضو اللجنة
األسم :
التوقيع :

تصادق رئاسة الجامعة على قرار لجنة المناقشة

المحتويات
الفصول

االستاذ الدكتور
نزار كريم جواد الربيعي
رئيس الجامعة في جمهورية العراق
العناوين
الصفحة
المقدمة

الفصل

األول

المبحث

األول

المبحث

الثاني

المبحث الثالث

0
مفهوم الدولة
9
تعريف الدولة
01
فكرة الدستور
08
مفهوم الدولة القانونية وأساس خضوعها للقانون
01

المطلب

األول

المطلب الثاني
المبحث

الرابع

الفصل الثاني
المبحث األول
المبحث

الثاني

المطلب األول
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المبحث

الثالث

المطلب

األول

المطلب

الثاني

المطلب

الثالث

الفصل

الثالث

المبحث

األول

المطلب األول
المطلب

الثاني

ال مطلب

الثالث

المبحث

الثاني

المطلب

األول

المطلب

الثاني

مفهوم الدولة القانونية
01
اساس خضوع الدولة للقوانين
01
ضمانات الدولة القانونية
80
نظرية الدولة وأساس نشأة السلطة السياسية فيها
82
النظريات الثيوقراطية ( الدينية )
38
النظريات العقدية
38
نظرية العقد االجتماعي عند هوبز
33
نظرية العقد االجتماعي عند لوك
31
نظرية العقد االجتماعي عند روسو
33
النظريات االجتماعية
32
نظرية التطور األسري
39
نظرية القوة
31
نظرية التطور التأريخي
30
أركان الدولة
33
الشعب
33
الشعب األجتماعي والشعب السياسي
31
الشعب واألمة
32
األمة والدولة
11
األقليم
18
األقليم األرضي
13
األقليم المائي
13

المطلب

الثالث

المبحث

الثالث

المبحث

الرابع

الفصل

الرابع

المبحث

األول

المبحث الثاني
المبحث

الثالث

المبحث الرابع
المبحث

الخامس

المطلب

األول

المطلب

الثاني

المطلب

الثالث

الفصل

الخامس

المبحث األول
المطلب األول
المطلب الثاني
المبحث الثاني
المطلب

األول

المطلب الثاني
المطلب

الثالث

المطلب الرابع

األقليم الجوي
13
السلطة السياسية
11
األعتراف بالدولة
19
سلطة الدولة
30
خصائص سلطة الدولة
38
أساس شرعية سلطة الدولة
31
شرعية سلطة الدولة
13
ضمان شرعية سلطة الدولة
11
هيئات سلطة الدولة
21
الهيئة التشريعية
21
الهيئة التنفيذية
29
الهيئة القضائية
93
الدولة
انواع
93
الدولة الموحدة أو البسيطة
92
الدولة الموحدة ذات المركزية األدارية
92
الدولة الموحدة او البسيطة ذات الالمركزية األدارية
010
الدولة المركبة أو المتحدة
013
األتحاد الشخصي
011
االتحاد االستقاللي او التعاهدي او الكونفدرالي
011
االتحاد الحقيقي او الفعلي
011
االتحاد المركزي او الفيدرالي
012

الفصل

السادس

المبحث األول
المطلب األول
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
المبحث الثاني
المطلب األول
المطلب الثاني
المطلب الثالث
الفصل السابع
المبحث األول
المطلب األول
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
المبحث الثاني
المطلب األول
المطلب الثاني
المبحث الثالث
المطلب األول

تأريخ حقوق األنسان
019
حقوق األنسان في العصور القديمة
000
حقوق األنسان في الحضارات العراقية
008
حقوق االنسان في الحضارات اليونانية
001
حقوق األنسان في الحضارة الرومانية
002
حقوق األنسان في الحضارة الفارسية
081
حقوق االنسان في الشرائع السماوية
088
حقوق األنسان في الديانة اليهودية
088
حقوق األنسان في الديانة المسيحية
083
حقوق األنسان في اإلسالم
083
ضمانات واحترام وحماية حقوق األنسان
038
الضمانات الدستورية والقانونية لمنظومة حقوق األنسان
033
الضمانات الدستورية لحقوق األنسان
033
ضمانات حقوق االنسان في مبدأ سيادة القانون
039
ضمانات حقوق االنسان في الرقابة الدستورية
033
الضمانات في حرية الصحافة والرأي العام
010
ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان على الصعيد الدولي
013
دور المنظمات غير الحكومية في احترام وحماية حقوق االنسان
013
ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان على الصعيد الدولي
013
دور المنظمات االقليمية في ضمان واحترام حقوق االنسان
033
االتفاقية األوربية لحقوق االنسان عام 0911
033

المطلب الثاني

منظمة الدول األمريكية
031
دور منظمة الوحدة االفريقية في ضمان واحترام حقوق االنسان
033
دور جامعة الدول العربية في ضمان واحترام حقوق االنسان
031

المطلب الخامس

دور المنظمات الوطنية غير الحكومية في احترام وضمان حماية حقوق
031
االنسان

المطلب الثالث
المطلب الرابع

المصادر

الخاتمة
010
التوصيات
013
020

المقدمة
غرضينحمايةحرياتاالفرادومصالحهمالخاصةمنجهةوحفظكيان


ونإلىتحقيق
يهدفالقان
المجتمع و كفالة تقدمه من جهة أخرى  .هذا وأن وسيلته لتحقيق الغرضين المذكورين ،تتمثل
كيانالمجتمعويدفعهفيطريق

قبينالحرياتوالمصالحالمتعارضةبالشكلالذييحفظ

بالتواف
االانفكرة

التقدموالتوفيقاليكونإالعلىأساسمنالحريةوالمساواةوتحقيقالصالحالعام ،
كماأنحفظالتوازنبينالمصالحالفرديةوالمصلحةالعامةتتأثربظروف

المصلحةالعامةنسبيه 
المجتمع وأوضاعه حيث عاش اإلنسان في فترة من الزمن ،حرا طليقا متمتعا بحقوقه الطبيعية
اليخضعلنظاميقيدمنفعاليتهاالأحوالالطبيعةوالبيئةالمحيطةبه،وكانتهذهتضعضع


كاملة
جماعاتبغيةالتمكن

تهددحياتهاألمرالذياضطرمعهاإلنسانالفردإلىالتكتلفي

منكيانهو 
فطرييندفعإليهالفردبغريزته


وهذهالحالةالتمثلأكثرمنتجمع

األخطارالتيتهدده

مندرء

فالمجالفيهذاالتجمعللفكرةوعقليةالفردفيهذهالمرحلةلمتكنتدركاال


علىنوعه
 
أبقاء
أالفردنتيجةلتطورفكرةيعملبإرادةواعيةويؤدي

واالاألحكامالعاطفيةالبحته.ثمبد
المحسوس 
دورا إيجابيا في الجماعة التي بدأت تتبلور كظاهرة خارجية تدل عليه وبدا هو يعيها كذلك
علىأرضخضعوابنسبمتفاوته،للبيئةالجغرافيةوتأثروابمعطياتالطبيعة،


وباستقراراالفراد

جتماعيالسدحاجاتالجماعة ،فبداالعملالمنسقنسبياوالقائمعلى

وهذهالحالةاستدعتعمالا


بالتضامنلتحقيقمصلحةالجماعةومصلحةالفرد.

التبصرخلقهذاشعورا

 وهذا التضامن الواعي هو الذي يميز المجتمع عن التجمعات الغريزية البحتة ،فااللتقاء الفكري
الستمرارالمجتمعفيالحياةمنقوةدافعةوهذه


والبد
علىمستوىالغايةالمشتركةيولدالمجتمع.
فالسلطةالسياسيةظاهرةاجتماعيةتنشافيالمجتمعواليمكنتصور

القوةهيالسلطةالسياسية .
وجودهابدونهوهيالتيتعبرعنهبإرادةمتميزةمحسوسةفتجعلمنالمجتمعمجتمعاسياسياوقد

اإلنسانعلىأخيهاإلنسانوفعالسادالقويواستأثربجميع


إعتداء

خطر
جتمعات 

جابهتهذهالم
ادىهذاالتعسفاالجتماعيالىهضمحقوقالفردحتى

وخصالمسودبجميعالواجبات .

الحقوق
بحكموجودهكانسانكحقهفيالحياةأوحقهفياختيارطريقة


الطبيعيةمنهاوالتيهيلصيقةبه
معهذاالوضعكفاحالفردلمقاومةهذهالقوةالغاشمةوتجنبالحياة

عيشالذييرتضيهالنفسه 
بدا

ال
ناظميرتبركائزهذاالبناءاالجتماعيويبينقوامهمنجهةومن

الفوضىركنتالجماعةالى
جهة ثانية ينظم عالقة الفرد ببقية االفراد وعالقته بالجماعة التي ينتمي إليها هذا الناظم هو ما
مايتضمنقواعدوماينظمهمنميدانوتتباينهذهالنواظم


نسميهاليومبالقانونأوالدستوربحسب
فيما بينها تباينا قد يكون كليا في بعض األحيان وذلك الختالف الجماعات السياسية نفسها في
نظمالسياسيةفليستهيإذنمنطبيعةواحدة.

الخلذلكتباينتتبعاال
المزاجوالتقاليدوالعقائد... 
كما أنه مدلول النظام السياسي قد توسع اليوم ولم يعد يقتصر على السلطة في الدولة بمعناها
وأشكالممارستهاكشكلالدولةوشكلالحكومةووسائلإسناد


أيمايتعلقبتحديدالسلطة

العضوي
نطاقالنظامالسياسيليشملاهدافالسلطةونشاطالحكام

السلطةاووظائفهاالقانونيةوإنما 
اتسع
ذلك ألن نشاط الدولة اليوم يهيمن على ميادين كثيره اجتماعية واقتصادية عالوة على الميدان
السياسي فلم يعد التنظيم االجتماعي واالقتصادي مجرد حقيقة على هامش النظام السياسي وإنما
ثمأنالقوىالتيتمارسالسلطةلمتعدمحدودةفيتلكالتيأقامها

منعناصره 


أصبحعنصرا
الدستور فهناك قوة هامة لها أثرها الفعال في تكييف نظام الحكم في التطبيق فالدراسة الوصفيه
المحصورة فيالتحليلالقانونيللنصوصالدستوريةالمجردةالتجدياليومفتيالبليتحتممعها



ومالءمتهاونتائجذلكالتطبيقولذلكوجبدائمادراسةتلك

البحثفيكيفيةتطبيقتلكالنصوص
النواظم مطبقة في مجتمعاتها السياسية وهو ما يعني به علم القانون الدستوري ولتفهم هذا العلم
لنافكرةعامةعنالواقعةالسياسيةسنرىعندمانتقدم


فيالدراسةونكون

يجبعليناأننتدرج
أكثر في دراستنا  القانونية أن هناك بعض المبادئ والقواعد األساسية معترف بها من قبل
المجتمعاتالسياسيةالمتمدنة كلهامنهذهالقواعدقاعدةعدمإمكانالشخصوبمجردإرادتهفقط

خلقالتزاماتقانونيةعلىذمةشخصآخرفمنغيرالممكنأنيصدرفردمنالناسالتربطني

حيثاجدنفسيملتزماقانوناباطاعتهافاألصلفيااللتزامات

تعاقديةاوامرالي ب


بهأيةرابطة
إذنأنهاتترتبعلىتوافقإرادتين
القانونية 

حاكمةوفئةمحكومةوالفئةالحاكمةهيالتيتستطيع

فيكلمجتمعمهماكاندرجةتطورهفئة


بالفعلفرضإرادتهاباالكراه  إذااقتضىاألمرعلىكلأفرادهذاالمجتمعوالطبقةالحاكمةفي
مجتمع ما هي التي تحتكر القوة في ذلك المجتمع هذه القوة قد تكون جسمانيه محضة كما في
المجتمعاتالبدائيةمثالوقدتكونأدبيةتسندها العقائدالدينيةكماكانتفيالعصورالغابرةعند

انتصاراألرستقراطيةالدينية وهيأحياناقوةعسكريةفالحاكم عندهااحدالمغامرينمنضباط
اقتصاديةفاالقوىحينذاكهماالغنىوليستهذه


الجيشوقدتكونكماهوالحالفيالغالبقوة
االعندمايستطيعأفرادهافعالأنيضمنواتحقيقارادتهمواحترامها

الفئةاوتلكفئةحاكمة 
حقيقة
كيمكنناالقولأننابصددواقعة

منقبلبقيةأفرادذلكالمجتمعبايةقوةكانتوعلىذل


وطاعتها

منهميتمتعونبسلطةفرضاألوامر


فيكلمرةنجدفيجماعةمنالناسفرداأوأفرادا
سياسية
نهممناليقبلبهامثل

المولدهلاللتزاماتالقانونيةعلىإعضاءهذهالجماعةكافةحتىلوكانبي

تلكالجماعةتسمىبالجماعةالسياسيةوهيتلكالجماعةالتييستطيعبعضأفرادهاأنيفرضوا
علىاألعضاءكافةحتىالمعارضينمنهمهذهالفئةفيالجماعةتسمىبالطبقةالحاكمةأو


ارادتهم
الحكام وتسمى أيضا بالسلطة العامةإذا كانت منظمة حسب قواعد موضوعه وثابته نسبيا ومن
المسلم به في كل عهد ومكان أن القواعد األمره ال تبرز إلى الوجود اال ضمن نطاق المجتمع
السياسي الذي يسبغ عليها صفتها االمره اإللزاميه فالسلطة السياسية ال تظهر كما أشرنا إال في
لطاتالقائمةفيالمجتمعاتغيرالسياسيةأذ

وهيصورةتختلفعنسائرالس


المجتمعالسياسي
البد لكل مجتمع أيا كان نوعه واية كانت درجة تطوره من سلطة تقوده هذه السلطة قد تكون
فيشخصاوفيهيئةأوفيالمجتمعباسرةونذكرأخيراإنااللتزامالقانونيعلىالفرد


متجسدة
اعةاوامرالسلطةالحاكمةيفسرلناسندالواقعةالسياسية
باعتبارهعضوفيالجماعةالسياسيةباط 

وكيف أن إرادة واحدة في إمكانها الزام شخص آخر بالتزام قانوني دون أي اعتبار إلرادة هذا
ليستإطاعةعمياءلجميع ما يصدرمنهممنأعمالاو

األخير ولكنهذهالطاعةلتلكاالوامر
حدودهذهالسلطةالسياسيةومداهاوكيفيةممارستهاكما بينحقوقاألفراد

أوامرفقدنظمالقانون

لمتعدهذهالدولةاالستبداديةالتييختلط


فالدولةالمعاصرة

وموازين
وحرياتهموضعلذلكحدودا


فيها القانون بارادة الحاكم ومشيئته والدستور حين يحدد اإلطار القانوني لنشاط الدولة ويضع
ضوابط أساسية للحكم وسير السلطات العامة وحقوق المواطنين تجاه سلطان ال شك انه يحتل
الصدارة بالنسبة للقواعد القانونية الوضعية األخرى هذا وقد مرت تلك الجماعات السياسية
السياسيةفيالماضيبعدةاشكالواتخذتعدةأسماءحتىوصلتإلىمانسميهاليوم


ونواظمها
بالدولة.
 هذا ومن المحتمل جدا أن تأخذ في المستقبل شكال جديدا واسما اخر بحيث تصبح فكرة الدولة
بجانبهفكرةقديمةبالية.

ونود في ختام هذه المقدمة ان نالحظ إن لكل دولة قانونا اساسيا يبين شكل الحكم فيها وينظم
ويضمنحرياتالمحكومينوحقوقهم


سلطاتالحاكمين
 وقد تعارف فقهاء القانون العام على تسمية هذا القانون بالدستور وليس الدستور في الدولة إال
مجموعة القواعد الخاصة بطرق تتعيين وتنظيم وكيفية عمل السلطة السياسية فكل وصف إذن
للتنظيمات االساسية في دولة ما وكل تحليل لحياتها االجتماعية وكل دراسة لقواها المتشعبة
ومظاهرنشاطهاالسياسييقودنابصورةأكيدةإلىدراسةدستورهادراسةواسعةولكنيجبأن
دستورجيدأودستوررديء بحدذاتهايمجرد


أبداانليسهناك
نتذكرمناآلنواليغرب 
بالنا

لشعبالذي

عنالظروفالتييوجدويطبقفيهافكلدستوريمكنأنيكونجيداإذاماتكيفوا

ووسائلهاليمكن

يحكمهبمزاياهوعيوبهوعليناأننعرفكذلكأنالدستورفيأيدولةبمناهجه
أنيكونبحدذاتهغايةوإنماهووسيلةلتحقيقغايةاوفكرةقانونيةعملالدستورعلىضوئها

لتثبيتمعالمها.
هذا وأخيرا انه تحقيق ونجاح تطبيق هذه الفكرة القانونية التي انصبت في نصوص الدستور
بروحهاليعتمدبالدرجةاألولىعلىتلكالنصوصنفسهاوإنماعلىالروحالتيتطبق

وإمتزجت
وبصورهخاصةعلىحالةالشعبالنفسيةواستعداده


علىضوئهاالقواعدالتيتضمنهاالدستور
لقبول تلك الفكرة القانونية فهذان العامالن هما اللذان يحددان النتائج فالنظم نفسها يتغير معناها
ويتكيفمحتواهابحسبالمحيطالذيجاءتلتلعبدورهافيه.
نفسالنظامالديمقراطيمثالجاءبنتائجمختلفةجداحسبالبلدالذيطبقفيهفمزاج

وكيفأن 
بولتلكالقواعدواحترامهلها

الشعبتقاليدهوتاريخهظروفهاالجتماعيةواالقتصاديةاستعدادهلق

أيثقافتهونضجهالسياسيهذهالعواملهيالتيتحددنجاحأوفشلنظامالحكمفيالتطبيق.


وتحكمسلوكاإلنسانداخلالمجتمعقواعداجتماعيةكثيرةمنهاقواعدالقانونوالقواعدالقانونية
تختلفبعضهاعنالبعضاآلخرتبعالطبيعةالروابطاالجتماعيةالتيتنظمهاوخصائصالشرائع
التيتنتميإليهااالأنهذااالختالفاليعنيانقطاع الصلةفيمابينهااذأنهناكرابطةتحكم

تتمثلبجملةمناألسسوالمبادئالتيتقومعليهاقواعدالقانونكافة


صلتهابعضهامعالبعض
وهيمااصطلحعلىتسميتهبعلمأصولالقانونأنعلمأصولالقانونيتخذمنالقانونموضوعا
شرائعاألممأن مايتميزبهالعلم

عامهونظرياتمشتركةبين


فيبحثفيمايحكمهمنمبادئ

له
المذكور انه ال يكترث ب األحكام التفصيلية التي تختلف باختالف القوانين و تتاثر بحاجات االمم
المتماثلةفيالقوانينجميعاكحقالملكيةوالحقوق


بحثاالفكارالمشتركة
وظروفهابليتناولبال
العائليةوفكرالعقدكماوأنهاليركزاهتمامهعلىحقلمنحقولالحياةالقانونيةبليشرفعليها
كلها ليتحرى األصول المشتركة و األفكار القانونية التي تسودها كما أنه يعد حلقة الوصل بين
القوانين المختلفة وخير وسيلة لالحاطة بخصائصها والمبادئ الرئيسية التي تستند إليها أن علم
فيحددمعناهويبينخصائصهوطبيعتهواساسه


يتخذمنالقانونبرمتهموضوعله
أصولالقانون
بفروعهوأنواعقواعدهويتتبعهفي حياته وفنائهليسهذاحسب بلانهيرسم


كمايلم

ومصادره
ألنالقانونوهوينظمسلوكاألفرادفإنهيعملأمامتشابكالمصالحوتعارضها

للحقنظريةأيضا
على تغليب البعض منها على البعض  االخر ووضع اصحاب المصالح المغلبة في مركز ممتاز
احترامهاكما

بالنسبةلغيرهمحيثيقررلهمحقوقاتخولهماالسئثاربسلطاتمعينةيلتزمالكافةب
هوالحالفيحقالملكيةوااللتزاماتالتعاقدية.

االانهاليكتفيببيانالحقوقبليبينأيضاوسائلحمايتهاودرء


وهكذاتتفرعالحقوقعنالقانون

إنعلمأصولالقانون يتوزععلىقسميناألوليبحثفيالقانوناأللمامبنظريته


االعتداءعليها
وطرقحمايتهاوتهدفهذه


عنشتىالعالقاتالقانونية

الثانييبحثفيالحقوقالمتولدة
العامو
الدراسة إستجالء أهم المشكالت المختلفة التي تكتنف هذا الموضوع ومحاولة حسمها لتمهيد
الطريقأمامكلمنالتشريعوالقضاءالوطنيفيتطبيقالقانونداخلالدولة.


وفيمايليمالحظاتحولكيفيةتناولموضوعاطروحتنا-:
أوال موضوع الدراسة
ال شك في ان جريمة  عدم تطبيق القانون داخل الدولة من اشد وأقسى الجرائم التي تطول حياة
اإلنسان وحقوق وطموحه في حياة آمنة ضمن حماية الدولة ولهذا فإننا اخترنا هذا الموضوع
دورالسلطاتالثالثةالتشريعيهوالتنفيذيةوالقضائيه

لمعالجتهمنخاللعرض
ثانيا مشكلة الدراسة
أنالمشكلةالتييمكنمالحظتهافيالوقتالحاليهيتهديدحياةاإلنسانوحقهفيالعيشبأمان
واستقرارضمندولتهوطالماأنالمشكلة فيحياةاإلنسانوحقهفهييجبأنتكونشموليهويتم

معالجتهامنخاللتظافرالجهودالوطنية.

ثالثا حدود الدراسة
الطبيعةالواسعةلمفهومتطبيقالقانونداخلالدولةيحتمعليناالبحثالشامللوضعأسسمفيدة

أن
ونافعة وضوابط لخضوع الدولة للقانون وتطبيقه لحماية المواطن الذي يعيش في ظل القانون
تطبيقالقانونومعرفةدوافعهمنكافةالنواحيالسياسيةواالجتماعية

وكيفيةمعالجةأسبابعدم 
هيوضعنظاموطنيرقابيدستوريمن


والثقافيةوالفكرةالتييطمحالباحثإليها
واالقتصادية
شأنه تطبيق القانون داخل الدولة ومتوافق مع القانون الدولي وأفضل من يتولى هذه المهمة هي
السلطات التنفيذية في الدولة كونها تمتلك األجهزة التنفيذية وبإمكانها فرض القانون على اقليم
الدولةكافةوبسطالنفوذعليه.

رابعا فرضيات البحث
نرىأنمنفرضياتالبحثالمهمةهيمايلي-:
١رفضكافةأشكالعدمتطبيقالقانونضمنالدولة
تالثالثةالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائيهلتنفيذوتطبيقالقانون

٢الدعوةالىتظافرالجهودللسلطا
ضمناقليمالدولة.
٣السعيإلىبثروحالمواطنةبينأجهزةالدولةوالمواطنلحمايةالدولةوفرضالقانون.
٤االقرارباهميةالتقيدبمباديءالقانونوسيادتهواحترامحقوقاالنسانضمناقليمالدولة.

الفصلاألول
مفهومالدولة

المبحثاالول
تعريفالدولة
تعرف الدولة بأنها جماعة من الناس تعيش على بقعة محددة من األرض في ظل نظام سياسي
و وجود الدولة ضرورة اجتماعية وسياسية يحتمها السالم االجتماعي للمواطنين وهذا يعني أن
للدولةاهدافوواجباتي نبغيإنجازهاإالأنهذهاالهدافوالواجباتاليمكنأنتكونساكنةاذ
البد لها من مواكبة حركة المجتمع وتطوره وهذا ما ادى الى االبتعاد عن فكرة الدولة الحارسة
فيكثيرمنالنظمالسياسيةبلوأحياناهيمنةتلكالفكرةفي


واإلقترابمنفكرةالدولةالمتدخلة

انالقولبتطورمفهومالدولةيعنيبالضرورة

بعضالنظمكالنظمالتيتعتنقالفكرالماركسياي
تطورمفهومالنظامالسياسيفيهاالنهأي النظامالسياسيركنمنأركانالدولةفاليتصورقيامها
االفرادفي

واليتوقعاستمرارهاعندانعدامهفالنظامالسياسيهوواجهةالدولةامام 

دونوجوده
الداخل وأمام الدول األخرى في الخارج وهو االلة التي تديره جهاز الدولة بغية تحقيق الخطط
والبرامجفي مختلفمجاالتالحياةخدمةللصالحالعامولذلكلمتعدالسلطةأوالحكومةحكرا

المواطنونرعاياالحاكم

علىفردأومجموعةافراديسيرونالناسوفقالمشيئتهموهواهمولميعد
عنالمسائلةالنهفوقالقانوناوالنههوالدولةكما

بلاصبحورعاياالدولةولميعدالحاكمعصيا


قال (لويس الرابع عشر) حينما كانت شخصية الدولة تختلط بشخصية الحاكم وبعد الفصل بين
وتمتعالدولةبالشخصيهالقانونيةاصبحالحكامالموظفونيعملونلدىالدولةشانهم

الشخصيتين
فيذلكشأناألفراداآلخرينوفيالغالبيتماختيارهممنقبلالشعب.
ونتيجةلهذاالتطورظهرتمؤسساتفاعلةومؤثرةفيالنظامالسياسيلميكلهاوجودمنقبل

كاألحزابالسياسية ومنظماتالمجتمعالمدنيوصارتداولالسلطةفيالنظم الديمقراطيةيتمفي

الغالببينأحزابوليسبينافراد.
وهكذا أصبح مفهوم النظام السياسي اكثر شموال واتساعا بحيث يشمل فلسفة النظام السياسية
وايدلوجيته فيالمجاالتالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةولميتمكلذلكصدفةبلكاننتيجة

لجهادونضالشاقينمنلدنالشعوب.

المبحث الثاني
فكرةالدستور
 – 0معنى الدستور
أ – المعنى اللغوي للدستور :
لم تذكر قواميس اللغه العربيه القديمه كلمه دستور ولهذا فقد ارجعها بعض الكتاب الى اصل
فارسيدخلتاللغهالعربيهعنطريقاللغهالتركيهوتعنيكلمهالدستورفياللغهالعربيهاالساس
اوالقاعدهكماتفيدايضامعنىاالذنوالترخيصويقابلكلمهدستورفياللغهالعربيهاصطالح(
القانوناالساسي)الذياستعملهالدستورالعراقياالولالصادرعام5291امافياللغهالفرنسيه
)التأسيساوالتكوين.constitutionفتعنيكلمهدستور(
فالدست وريعنياذنمنالناحيهاللغويهمجموعهالقواعدالتيتحدداالسسالعامهلطريقهتكوين
الجماعه وتنظيمها وعلى هذا االساس يمكن تصور وجود دستور في كل جماعه بشريه منظمه
كاالسرهوالقبيلهوالنقابهوالحزبالسياسيوكذلكيوجددستورفيالدولهباعتبارهامناكبر
الجماعاتالبشريهواكثرهاتنظيما.
ب – المعنى اإلصطالحي للدستور :
اما معنى كلمه دستور من الناحيه االصطالحيه فهو  : مجموعه القواعد المتعلقه بتبيان مصدر
السلطة  و تنظيم ممارستها وانتقالها و العالقه بين القابضين عليها وكذلك تلك المتعلقه بالحقوق
والحرياتالعامهفيالدولةسواءوجدتهذهالقواعدفيصلبالوثيقهالدستوريهامخارجها.
ج – تعريف الدستور :
معنىالدستورهومجموعهقواعدخاصهتصدرهاغالباهيئهتاسيسيةلتنظيمالسلطهفيالدولهفي
سبيل تحقيقهدفمعينهذا واليجبان يؤديهذاالتعريفالىالخلط بينالقانونالدستوري
وبينالدستورفيقصدباالولدراسهالنظامالسياسينظريةوعلمياايدراسهالمبادئالعامهالتي
تحددالنظامالسياسيودراسهالنتائجالتيادىاليهاالتطبيقومدىاختالفهاايالنتائجعنمفهوم
الفكره القانونيه التي عمل على ضوئها الدستور و اسباب ذلك الخالف اذا وجد فهو يتضمن و
الحالههذهمعنىسياسيا.
ثم من شان القانون الدستوري شمولة دراسة  القواعد المستخلصه من التنظيمات السياسيه في
مختلفالدولبظروفهاوزمانهاومكانها.
اماالدستورفمعناهينصرفعادهالىالتنظيمالسياسيفيالدولهفيبينجوهرالحكموفكرتهوسير
االداةالحكوميهفيدولهبالذاتفيقالالدستور(العراقي ،السوري،االنجليزي)ورغمانالقانون
الدستوري يتفق و الدستور في تنظيم بعض المبادئ ويهتمان بتحديد االتجاهات السياسيه
و االجتماعيه و االقتصاديه التي يقوم عليها نظام الدوله السياسي نقول رغم هذا يتميز القانون

الدستوريع لىالدستوربحيادهالكاملبالنسبهلصراعالمذاهبوالنظمالسياسيهالمختلفهومعنى
ذلكانهاليجمدعندمذهبواليؤخذبفلسفهواليقفعندنظامفهوعلمبمافيهذهالكلمهمن
معانوأركانبينماالدستورهووصفأساسيلنظامحكممعينفيالزمانوالمكان.
وفيالواقعالف ائدهترجىمنالكالمعلىمبداسموالدستورانلميكنهناكجزاءيفرضعلى
منيمسهذاالمبداويخالفالقواعدالدستوريه.

د – مبدأ سمو الدستور :
يقصد بمبدا سمو الدستور علو القواعد الدستوريه على غيرها من القواعد القانونيه المطبقه في
الدوله وهذا يعني ان اي قانون تصدر الدوله يجب اال يكون مخالفا للدستور وال فرق في كون
الدستورمكتوبااوعرفيا.
ويرادبسموالدستورايضا انالنظامالقانونيللدولهباكمله يكونمحكوما بالقواعدالدستوريةوان
ايةسلطهمنسلطاتالدولهاليمكنانتمارساالالسلطهالتيخولهااياهاالدستوروبالحدود
التيرسمهاويعتبرمبداالسمومنالمبادئالمسلمبهافيفقهالقانونالدستوريحتىفيحالهعدم
النصعليهفيصلبالوثيقهالدستوريه.
 تجد فكره السمو الدستور ، في الواقع اساسها في كتابات مفكري نظريه العقد االجتماعي في
القرنينالسابععشروالثامنعشراالوروبياالانهالمتتبلوركمبدافيعالمالواقعوالقانوناال
بعدانتصارالثورتيناالمريكيهوالفرنسيه.
وقداعلنالمبدأالولمرهفيالدستوراالمريكيلعام 5171حيثنصتالماده 6منهعلىان
يكون هذا الدستور وقوانين الواليات المتحده التي تصدر بموجبه وجميع المعاهدات المبرمة او
التيستبرمبموجبسلطهالوالياتالمتحدهالقانوناالعلىالبالدويلزمبذلكالقضاهفيكلواليه
بغضالنظرعمايناقضهذافيدستوراوقوانينايةواليه.

المبحث الثالث
مفهوم الدولة القانونية وأساس خضوعها للقانون
المطلب األول
مفهومالدولةالقانونية
يرادبالدولةالقانونيةخضوعجميعسلطاتالدولةألحكامالقانونالقائم،حيثالتوجدسلطةفوق
القانونوهذامايميزالدولةالقانونيةوسلطاتهاعنالحكوماتاالخرى،كالحكومةاالستبداديةاو
البوليسية ،ألن السلطة في تلك النظم ال يحد من سلطانها أي قيد ولها ان تتخذ االجراءات تجاه
االفرادمايتفقورغباتهااونزواتهاحيثيرىمنيباشرونالسلطةفيهاانهمفوقالقانون.
امافيالدولةالقانونيةفالتستطيعالسلطةالتنفيذيةاوالهيئاتاالداريةفيهاانتتعاملمعاالفراد
االبمقتضىالقواعدالقانونيةالتيشرعتسلفاوعلمبهاالكافة،والتيمنخاللهاتمتحديدحقوق
االفرادوبيانالوسائلالقانونيةالتىتعتمدهااالدارةلتحقيقاهدافهافيمجملالمرافقاالدارية،
فضال عنذلكاناالدارةمقيدةفىنشاطهابالسعيلخدمةالصالحالعاملالفرادوذلكبإعتمادها
الوسائلالمشروعة(القانونية)للوصو للتلكالغايةومنثمالتستطيعاالدارةفيالدولةالقانونية
انتخرجعننطاقدائرةالقانونالقائموتلزماالفرادبذريعةتحقيقالصالحالعام.
وهذايعنياناالدارةفىدولةالقانونملزمةانيكونكلتصرفمنتصرفاتهاسندهالقانون،
ومنثموجبعليهاانتكونالقدوةل الخرينفياحترامالقواعدالقانونيةوعدممخالفتهاالنعدم
التزامهابماتقدمسيعرضهاللمسألةالقانونيةفضالعناهتزازصورتهالدىالرأيالعام.
واذا كانت االدارة الواجهة التي تمثل الدولة في تعامله مع االفراد والتي قد تكون اكثر الهيئات
عرضة لإلتهام بمخالفة القو اعد القانونية وانتهاك حقوق وحريات االفراد وذلك لتماسها المباشر
باالفراد اال ان ذلك ال يعنى انها الهيئة الوحيدة التى يطلب منها التقيد بأحكام القانون وانما في
الدولةالقانونيةوكمااسلفنايجبالزامكلالسلطاتالعامةفيالدولةبأحترامأحكامالقانونبما
فيهاا لسلطةالتشريعية،ونعتقدانقيامالدولةالقانونيةفىالنظمغيرالديمقراطيةليسمناليسر
تحقيقهوانادعىحكامهاتقيدهمبأحكامالقانون. اذانالتربةالخصبةالتيتنموفيهابذرةالدولة
القانونيةالتوجداالفيالنظمالديمقراطيةالتييكونفيهاللشعبالكلمةالعليافيميزانالسلطان،
أمااألشخاصالذينيباشرونمظاهرالسيادة،فماهماالوكالءينوبونعنالشعببإدارةشؤون
الدولةولفترةمحددةوهممسؤولونعنكلأعمالهموفقاألحكامالدستور.

المطلب الثاني
أساسخضوعالدولةللقانون
ان تمتع الدولة بالسيادة وتميزها عن االفراد والمنظمات الموجودة في المجتمع ال ينفي وجود
الشخصية القانونية للدولة وفقا للراي السائد في الفقه التقليدي شانها في ذلك شان االشخاص
المعنوية االخرى ويترتب على ذلك ضرورة عدم الخلط بين الدولة و االشخاص الذين يعملون
باسمها (الحكام ) الن هؤالء يباشرون  مظاهر السلطة نيابة عن الدولة واليمكن ان يكونوا هم
الدولة  . والسلطة التي يباشرها الحكام تتميز بعدة خصائص اهمها حيازة الدولة لقوة االرغام
الماديفيالمجتمعممايمكنهامنضمانتنفيذاوامرها.حيثانالدولةهيالتيتملكوحدها
القواتالمسلحةواجهزةاالمنواليمكنانتسمحبوجودقوةمنافسةلها.وكذلكمنخصائص
سلطةالدولةاتسامهابالسيادة.ويرادبذلكانهاسلطةسياسيةعلياتنبعمنذاتالدولةوقادرةعلى
ان تنظم نفسها وتفرض اوامرها والتخضع لغيرها سواء في الداخل او الخارج  .والسلطة عند
قيامهابمختلفنشاطاتهافيالمجتمعتعتمدالقواعدالقانونيةكوسيلةلتنظيمعالقاتاالفرادبعضهم
بالبعض االخر  .وكذلك لتنظيم عالقة الدولة باألفراد  .اضافة الى تنظيم العالقة بين السلطات
الدولةالمتعددة. واذاكانالقانونمنصنعالسلطاتالتيتنوبعنالجماعةفيمباشرةمظاهر
السيادة.فالسؤالا لذييثارهلتخضعالسلطةللقانونعندمباشرتهامظاهرالسيادة؟ايوجوب
التزاممنيباشرونالسلطةاحكامالقواعدالقانونيةالقائمةوالعملفينطاقها.
وهناك شبه اجماع في الوقت الحاضر الى ضرورة ان تكون ممارسة السلطة في اطار القواعد
القانونية النافذة  .وان اية مخالفة لهذا االتجاه تعد خرقا للقواعد القانونية وتشكل انتهاكا لمبدا
المشروعية. وألجدالفيصحةذلكالراياالانالبعضيتسألعناساسصحته،ايالبحث
عنالحجةاوالسندالذييلزمالسلطةالتقيدبالقواعدالقانونيةونعتايعملمنقبلهامخالفلذلك
بالبطالنوعدمالمشروعية.
لقدبذلالمفكرونجهودمضنيةفيالبحثعنهذاالسنداواالساسوتعددتالنظرياتالتيكتبت
في ذلك ومن اهم تلك النظريات التي عالجت هذه المسألة  ،نظرية القانون الطبيعي  ،نظرية
التحديدالذاتيونظريةالتضامناإلجتماعي،وسنشيرلكلمنهابإيجاز:

 - 0نظرية القانون الطبيعي :
تقومهذهالنظريةعلىاساسوجودمبادئساميةمنبثقةعنالعقلالبشريالقويموبمقتضاهانحكم
ان التصرف ظالم او عادل طبقا التفاقه مع المعقول .ولما كانت هذه المبادئ متفقة مع الحقائق
الطبيعيةفهيتسبقوجودالدولةوتعلوعلىالقوانينالوضعية.وعلىالمشرعانيهتديبمبادئ
القانونالطبيعيعندسنهالتشريعات.

وتأسيساعلىماتقدمفأنسلطةالدولةمقيدةوليستمطلقةوالقيديتركزفيقواعدالقانونالطبيعي
التييجبعلىالسلطةمراعاتهافيتصرفاتها.
ولمتسلمهذهالنظريةمنالنقدألنفكرةالقانونالطبيعيفكرةغامضةومنالصعبتحديدنطاقها
وبالتاليفهيغيرصالحةلبيانأساستقييدالسلطة.

 -8نظرية التحديد الذاتي :
يرىانصارهذهالنظريةانالدولةهيالتيتنشئالقواعدالقانونيةولكنعليهاانتلتزموتتصرف
في حدودها  ،الن القانون ملزم لالفراد والدولة على سواء  ،وهي بذلك تحدد سلطانها بارادتها
الذاتية. وهذاالتحديدالذيتقومبهالدولةتحتمهمصلحتهااذبدونهتسودالفوضىويحلاالستبداد
محلحكمالقانونوتفقدالدولةصفتهاالشرعية.
ولقدوجهتلهذهالنظريةانتقاداتعديدةكانأشدهامنالفقيد(ديجي).إذيرىانالخضوع
ألرادةالشخصنفسهاليعتبرخضوعا .وأنالقيدالذييتركأمرهبيدالشخصالمرادتقييدهال
يمكنانيعتبرقيداحقيقيا.
 -3نظرية التضامن االجتماعي :
وضع هذه النظرية الفقيه (ديجي )  وتقوم على ان االنسان اجتماعي بطبعه ومن ثم ال يستطيع
العيش اال في جماعة النه  يشعر بحاجته الى الجماعة ولكن ذلك ال يلغي شعوره بكيانه الذاتي
المستقلفللفردميولومطالبخاصةاليمكنتحقيقهااالعنطريقالحياةالمشتركةمعاالخرين
فهناكروابطتضمافرادالجماعةوتجمعبينهمايهناكتضامناجتماعيقائمبيناالفرادوأساس
وجودهذاالتضامنيعود الىوجودحاجاتمشتركةبيناالفراداليمكنتحقيقهااالفيظلحياة
مشتركةتقومعلىاساسالتعاونبينافرادالمجتمع.
وبصرفالنظرعنالهدفمنهذاالتعاونسواءاتجهلتحقيقمصلحةمشتركةاواتجهكلفرد
للتخصص بانتاج سلعة معينة أو تقديم خدمة وهذا يعني تبادل المنافع والخدمات بين االفراد ،
وأدراك االفراد لهذه الحقيقة يوجد التضامن االجتماعي بينهم وذلك على اساس حاجة البعض
لألخر. وتأسيساعلىهذاالتضامنومناجلهتقومالدولةكحقيقةاجتماعية.وكذلكتوجدالقواعد
القانونيةوالقاعدةالقانونيةوفقالراي (ديجي)تقومعلىصفتينصفةاجتماعيةوصفةفردية،
فهياجتماعيةالنهاوجدتلتنظيمروابطاالنسانفيالمجتمعوهيفرديةالنضميرالفرديشتمل
عليهاويحتويهاوالنهاالتطبقاالعلىاالفراد.
والقاعدةالقانونيةملزمةلالفرادوالدولةعلىالسواءوأساسذلكيعودالىاتفاقهامعمستلزمات
ال تضامناالجتماعيوالعدالة،وليسبسبباصدارهابواسطةسلطةعامة،ألنالقاعدةالقانونية
تنشأبمجردانيستقرفيضميرالجماعةضرورةوجودهادونتدخلمنالدولة.
ويرى(ديجي) انعنصرالجزاءفيالقاعدةالقانونيةاليستمدمنسلطةالدولةالممثلةألرادة
الشعب  ،وأ نما يرجع الجزاء الى احساس الجماعة وشعورها بأن القاعدة ضرورية وواجبة
االحتراملتحقيقمبدأالتضامناالجتماعي.
لقدتعرضتنظرية(ديجي) الىهجومعنيفمنقبلالفقهاءوأخذعليهااسرافهافيالخيالفأذا
كانالنظاماالجتماعييقومعلىاساسالتضامناالجتماعيفيجبانالنغفلوجودحقيقةاخرى
قائمةفيالمجتمعهيالتنافسوالصراعبيناالفرادوالتييكونلهاتأثيركبيرفيالمجتمعيوازي

تأثير التضامن االجتماعي او حتى يفوقه  ،اضافة الى ذلك ان انكار ( ديجي ) لدور الدولة في
وضعالقوانينالوضعيةوالزاماالفرادالتقيدبهابواسطةالجزاءيتنافىمعالواقع،اذكيفتكسب
القاعدةصفةالقانونبمجردايماناالفرادبمضمونهاورسوخهافيضمائرهمكمايرى(ديجي).
انالقاعدةاليمكنانيكونلهاالصفةالقانونيةالملزمةاذالمتحاطبجزاءمنظملحمايتها.اذ(ال
حكمللقانونفيايمكانبغيرسلطةتحميه)كمايقول(هوريو).
هذههياهمالنظرياتالتيحاولتمعالجةتقييدسلطةالدولةفينطاقالقواعدالقانونيةالقائمة
 .والحظناعدموجوداتفاقبينالفقهعلىتأييدهذهالنظريهاوتلكويبدوالناانهذهالمسألةفي
غايةالصعوبةوالتعقيدمعاهميتهاالكبيرةلال فراد،النعدمتقيدالسلطةبالقانونقديؤديالى
هدر حقوق االفراد وحرياتهم  .ولذلك ليس المهم اعتناق هذه النظرية او تلك وأنما المهم لدى
االفرادانتباشرالسلطةفياطارالقواعدالقانونيةوانيخضعالجميعالحكاموالمحكومينالحكام
القانون.وهذااليتماالفيالدولةالقانونية.

المبحث الرابع
ضماناتالدولةالقانونيه
ان وجود النظام الديمقراطي ال يكفي وحده لقيام الدوله القانونيه وانما ال بد من توافر الوسائل
والضماناتالتيترسختطبيقهذاالمفهوموتحافظعلىديمومهومناهمهذهالضماناتمايلي:
أوال وجود دستور:وهوالتشريعالذييضعاالساسالذييقومعليهنظامالدولهويحددطريقه
ممارسه الحكام السلطة فيها و المعروف ان الدستور يتكفل ببيان شكل الدوله و الحكومة
واختصاصالسلطاتفيهاوتنظيمالعالقهبينالسلطاتوكذلكبيانمالالفرادمنحقوقوحريات
وماعليهممنواجباتوي عدالدستورالقانوناالعلىفيالدولةومنثميجبعلىكلالسلطات
التقيدباحكامهوفقالمبداسموالدستورسواءمنالناحيهالموضوعيهاوالشكلية.
ومنماتقدميتضحانوجودالدستوريعتبرضمانةاساسيهلقيامالدولهالقانونيهمنخاللخضوع
كافهالسلطاتللقواعدالقانون يهالنالدستورهوالذيينشئالسلطاتالعامهفيالدولهومنخالله
تكتسبشرعيتهاوبالتالياليجوزلهاانتخالفالقانونالذياقامهاالنهاانفعلتذلكهدمت
اساسشرعيتها.
وانكانالبعضيرىانوجودالدستوراليرتبطبقيامالحكمالديمقراطيالنلكلنظامسياسي
فيالوقتالحاضردستورهالخاص به بصرفالنظرعنشكلذلكالنظاموهذاصحيحولكن
ليسكلدستوريعتبرضمانةمنضماناتالدولهالقانونيهالنالدستورالذييرقىلهذهالصفههو
الدستورالذييكونمصدرهالشعبوليسالحاكموالذيتحدد فيهحقوقوحرياتاالفرادوكذلك
وسائلحمايتها.
ثانيا الفصل بين السلطات  :يراد به مبدا الفصل توزيع وظائف الدوله بين هيئات متعدده حيث
تستقلكلمنهابمباشرهالوظيفهالتيخصصتلهاوالتخرجعنالنطاقالذيحددلهاوتعتدي
علىاختصاصالسلطاتاالخرىوكانالهدفمناعمالهذاالمبدامنعالتعسفواالستبداداذا
ماتركزتجميعالسلطاتفييدهيئهواحدهاوفردواحد.

وتاسيساعلىماتقدموجبانتباشروظائفالدولهمنقبلسلطاتثالثتختصواحدهبتشريع
القوانينواخرىبتنفيذهاوثالثهبتطبيقهاعلىالمنازعاتالتيتثوربيناالفراداوبينالدولهو
االفراد واذا ما حاولت احدى ا لسلطات مخالفه الدستور يجب على السلطات االخرى وقف ذلك
االنحرافالنهيشكلاعتداءعلىالنظامالقانونيللدولهوالذيتستمدكلالسلطاتشرعيتهامنه،
مع االشارة الى ان مبدا الفصل الذي نقصده هو الفصل النسبي و المرن الذي يقوم على اساس
التعاونوالتوازنبينالسلطاتوليسالفصلالمطلقاوشبهالمطلقالنهغيرواقعيويتناقض
معطبيعهالدولهالحديثهولذلكلميلقاستجابةعندالتطبيقاضافهالىذلكاناهتزازااليمان
بمبداالفصلبينالسلطاتواالتجاهنحوتقويهمركزالسلطهالتنفيذيهنتيجهالسبابعديدهسبق
االشاره اليها ال يعني  العوده الى تركيز السلطه في يد فرد واحد او هيئه واحده و انما طبيعه
التطورفرضتانتكونهذهالسلطهاوتلكاكثراهميهمنغيرهافيالميدانالعملي.
ثالثا الرقابه على دستوريه القوانين  :اذا كانت القواعد الدستوريه تتسم بالسمو الموضوعي و
بصرف النظر عن كون  الدستور جامد ام مرن فان السمو الشكلي للدستور ال يظهر اال في
الدساتيرالجامدهالتيتتباينفياسلوبوضعهاوتعديلهاعنالقوانينالعاديهومناجلذلكتظهر
اهميهمراقبهمدىتقيدسلطاتالدولهباحكامالدستوروعدممخالفتها،وهومايطلقعليهبالرقابه
علىدستوريهالقوانينفيحينالاهميهلهذهالرقابهاذاكانتالقواعدالدستوريةمرنةايتوضع
وتعدلبذاتالطريقهالتيتتبععندوضعالقوانينالعاديهكماهوالدستوراالنجليزيحيثتكون
السلطه في البرلمان الذي يعتبر في الوقت الحاضر مصدر القواعد الدستوريه و العاديه حيث
تشرعباجراءات واحده،وللرقابهعلىدستوريةالقوانيناهميهكبيرهفيدولالدساتيرالجامده
حيث استطاعت الجهات القضائيه المختصه بذلك ان تحمي حقوق االفراد وحرياتهم التي نص
عليهاالدستورمنايانتهاكلهامنقبلسلطاتالدولةوهذامايالحظبجالءفيالوالياتالمتحده
اذ لعبت  ال محكمه العليا دورا بارزا في اعلى احكام الدستور االمريكي و الوقوف في وجه اي
خرق لها من قبل السلطه التشريعيه و التنفيذيه وباالخص ما يتعلق من تلك القواعد الدستوريه
بحقوقوحرياتاالفراد.
رابعا استقالل القضاء :تباينتاراءالفقهاءوالمفكرينفيمسالهاستقاللالقضاءوهليشكل
القضاءسلطهثالثهفيالدوله؟امهوتابعالحدىالسلطتينالتشريعيهوالتنفيذيه؟وقدالحظناان
الرايالراجح يتجهالى  اعتبارالقضاءسلطهمستقلهوهذاماتبنتهمعظمالدساتيرالحديثهحيث
تؤكدعلىمبدااستقاللالقضاءولكنماذايقصدباستقاللالقضاء؟.
قديعتقدالبعضانالمقصودبذلكهوانعزالالسلطهالقضائيهعنالسلطاتاالخرىوعدموجود
عالقهبينهاوبينتلكالسلطاتوهذاالفهمغيرسليمواليتفقمعالواقعالنعملالسلطاتيكمل
بعضها البعض االخر فاذا كانت السلطه التشريعيه تسن القوانين و السلطه التنفيذيه تنفذها فال
مناصمنوجودسلطهقضائيهتطبقتلكالتشريعاتعندفضالمنازعاتبيناالفرادواصدار
احكامقضائيهملزمهللجميعويالحظاناعضاءالسلطهالقضائيهقديتولونمراكزهمعنطريق
االنتخاب او يعينون من قبل السلطه التنفيذيه وهو( االتجاه الغالب)  ،وفقا لالجراءات وضوابط
يحددهاالقانونوتاسيساعلىذلكمنالصعبالقولبانعزالالسلطاتعنبعضهاالبعضومنثم
تاسيساستقاللالقضاءعلىذلكونعتقدانالمقصودباستقاللالقضاءمباشرةلوظيفتهدونتدخل
من السلطات االخرى بشكل مباشر او غير مباشر و يتحقق ذلك من خالل قيام القضاء لوحده
الفصل في المنازعات بين االفراد بعضهم مع البعض االخر اوبين االفراد وهيئات الدولة وال

يجوزاليجههفيالدولهانتتت دخلفياعمالالقضاءاوتمارسالضغطعليهمناجلاصدار
قراراتتؤذيالضميراالنسانيوتشوهمبادئالعدالهويرتبطبماتقدماليحاكمالفرداالامام
القضاء الطبيعي( العادي) و االبتعاد عن المحاكم الخاصه واالستثنائيه التي تتناقض مع دوله
القانون والغرض  تعزيز استقالل القضاء يجب ان تكون مساله تاديب القضاه وعزلهم من
اختصاص جهه قضائيه مع منح القاضي ضمانات كافيه للدفاع عن نفسه  ،و نعتقد ان تشكيل
مجلسالقضاءاالعلىمنبينالقضاهفقطوعدماناطهرئاسةهذاالمجلسبرئيسالدولهيعززمن
استقاللالقضاءومناالفضلانتسندمهمهرئاسةهذاالمجلسللقضاءنفسه.
خامسا خضوع اعمال االداره للرقابة القضائية :تقوماالدارةفيالدولةالمعاصرةباعمالمتعدده
ومتشعبهانسجامامعا لتطورالذيلحقوظيفةالدولةحيثكانتمهامالدولهفيالسابقتنحصر
بتوفيراالمنالداخليوالخارجيللمواطنين(الدولهالحارسة)،ولكنتطوردورالدولهالحديثه
حيث يطلب منها اضافه الى ما ذكر ان تقوم بتوفير الخدمات المختلفه للمواطنين و في كافه
مجاالتالحياهواال دارهعندماتقومبذلكقدتتجاوزعلىحقوقاالفرادوحرياتهمومناجلذلك
البد من خضوع انشطتها للقانون فال يجوز لها ان تتخذ قرارا اداريا او تقوم بعمل مادي اال
بمقتضىالقانونوتنفيذلهوهذاهومفهوممبداالمشروعيهايانتكونجميعتصرفاتاالدارةفي
حدودالقانون.
ويترتب على مخالفة االدارة لهذا المبدأ بطالن التصرف الذي خالفت به القانون  .اال انه يجب
اثباتهذاالبطالنبواسطةسلطةمنحهاالقانونهذاالحق.
وفي التطبيق يالحظ وجود صورتين للرقابة  .الرقابة اإلدارية والرقابة القضائية  ،ونظرا
لالنتقاداتالتيوجهتللرقابة  االداريةومنأهمهاانفصلاالدارةفيالنزاعبينهاوبيناالفراد
يضعفالثقةفينفوساالفراد،ألنمنمقتضياتالعدالةأاليكونالحكمخصمافيالنزاع،لذلك
هناكاجماعلدىالفقهبأنالرقابةالقضائيةهيوحدهاالتيتحققضمانةحقيقيةلحمايةاالفراد
من عسف اإلدار ة  ،اذا تحقق للقضاء االستقالل والحصانة تجاه السلطات األخرى وباألخص
السلطةالتنفيذية.
والفرقفيانيقومبهذهالرقابةالقضاءالعاديأوالقضاءالمتخصص(القضاءاإلداري)،ألن
الهدفمنذلكخضوعنشاطالدولةللرقابةالقضائيةمنأجلقيامدولةالقانون.
سادسا ً  :كفالة حق التقاضي:ويرادبهحقاألفرادفياللجوءالىالقضاءفيمايدّعونهمنحقوق
،وهومنالحقوقالعامةالتينصتعليهامعظمالدساتيردونتقييدأوتنظيمومنثماليجوز
للمشرعأنيتناولهبالنتظيمأوالتقييد،إذإنسلطتهفيذلكسلطةمقيدة،فأذاتجاوزاختصاصه
وأصدرتشريعاينظمهذاالحقأويقيدهكانذلكعمالغيردستوري.
وقداتجهتبعضالدساتيرالىالنصصراحة علىحضرالنصفيالقوانينعلىتحصيناي
عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء  ،وهذا ما أخذ به الدستور المصري لسنة  5215حيث
نصت المادة الثامنة والستون منه على ان ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة  ،ولكل
مواطن حق االلتجاء الى قاضيه الطبيعي  ،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين
وسرعةالفصلفيالقضايا،ويحظرالنصفيالقوانينعلىتحصينايعملأوقرارإداريمن
رقابة القضاء )  ،أما في العراق فيالحظ ان دستور  5211الملغي كان ينص على أن ( حق
التقاضيمكفوللجميعالمواطنين)،االانالهيئاتالحاكمةلمتتقيدبأحكامذلكالنصوأصدرت
قوانينوقراراتلهاقوةالقانونتمنعالمحاكممنسماعبعضالدعاوى،ومنثمحرمانالمواطن

منحقالتقاضيالذيكفلهالدستور،وبعداحتالل العراقفي 2/ 4/ 9112صدرقانونادارة
الدولةالعراقيةللمرحلةاالنتقاليةفيآذارسنة9114والذيلمينصعلىكفالةحقالتقاضي،ثم
صدر القانون رقم  51لسنة  9111والذي الغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين
والقراراتالصادرةمنمجلسقيادةالثورة(المنحل)اعتبارامن51/7/5267لغاية2/4/
 9112 والتيتقضيبمنعالمحاكممنسماعالدعاوىالناشئةمنتطبيقالقوانينوقراراتمجلس
قيادةالثورة(المنحل).
االانالمشرعجانبهالصوابعندمانصفيالمادةالثالثةمنهعلىأن(تستثنىقوانينوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي
الدولةمنأحكامهذاالقرار)،ويالحظأناالسبابالموجبةلصدورهذاالقانونذكرتأناألصل
هوالواليةالعامةللقضاءللنظرفيالمنازعات،وأنسلبهذهالواليةغيرجائزإالعلىسبيل
االستثناءوبمااليؤثرعلىحقوقالمواطنيناألساسية.
ويبدوأنالمشرعسهىأوتغافلعنكونحقالتقاضيمنالحقوقاألصيلةوالعامةالتياليجوز
تقييدهاوحتىتنظيمهامنقبلالمشرع،وحسنا فعلدستور 9111عندمانصفيالمادةالتاسعة
عشرالفقرةثالثا علىان(التقاضيحقمصونومكفولللجميع)و(يحضرالنصفيالقوانين
علىتحصينأيعمالوقرارإداريفيالطعن)المادةمائةمنالدستور.
سابعا ً  :الرأي العام  :تبقى الضمانات الوضعية التي سبق االشارة اليها رغم اهميتها ضمانات
نسبيةتتباينفيتأثيرهامنأجلتوفيرالحمايةالكافيةلدولةالقانون.وهذامادفعالبعضللبحث
عن وسيلة أجدة وأقوى  ،فوجد ضالته في الرأي العام بأعتباره من أنجع الوسائل التي تحد من
مخالفةالحكامللقواعدالقانونيةفيالنظمالديمقراطية،ولذلكذهبالكاتبالسياسيالبريطاني(
جيمسبرايس)الىالقول(يقفالرأيالعامفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةشامخا متعاليا فوق
هاماترؤساءالجمهوريةوحكامالوالياتوفوقمجلسالكونجرسوالمجالسالتشريعيةللواليات
،وفوقالمؤتمراتوالجهازالحزبيالواسعالعظيم،إنهيقفباعتبارهالمصدراألعظمللسلطة
والسيدالذييرتجفالخدمأمامهرعبا وهلعا )،وهناكشبهاجماعفيالدولالديمقراطيةعلى
اعتبارالرأيالعامقوةهائلةمنقوىالديمقراطيةولذلكيالحظانالجماعاتالسياسيةفيتلك
الدول تبذل قصارى جهدها وتنفق مئات الماليين من الدوالرات على وسائل اإلعالم من أجل
النجاحفيتوجيهالرأيالعامالىاالتجاهالذيتريده.
ولعلمنأهمالوسائلالتيتعبرعنالرأيالعامالصحافةواإلذاعةوالتلفزيون،وهذهالوسائلال
يمكنانتكونحرةإذاكانتخاضعةألجهزةالسلطةألنهاستكونبوقاللحكاموالتعكستوجهات
الرأيالعامومنثمالتعدقيداعلىمنيباشرالسلطة،وكذلكالتكونهذهالوسائلحرةاذاكانت
خاضعةلمؤسساتاقتصاديةتعبرعنهاوالتعبرعنجماهيرالناس.
ومنأجلذلكيجبتنظيممباشرةهذهالوسائلوجعلهافيمتناولالمنظماتالسياسيةومنظمات
المجتمعالمدنيوابعادهاعناحتكارالدولة،وحينئذسيكونلديناآراءمتعددةتساعدفيتشكيل
الرأي العام وتدفعه الى محاسبة الحكام في حالة عدم إحترامهم للمباديء التي تقوم عليها دولة
القانون.


الفصلالثاني
نظريةالدولةوأساسنشأةالسلطةفيها

تمهيد
لميتفقالفقهاءعلىتعريفواحدللدولهوانمانحاكلواحدمنهممنحىيتمشىمعفكرتهالقانونيه
فيالدولهفقدعرفهابعضهمبانهامجموعهمناالفراديمارسوننشاطهمعلىاقليمجغرافيمحدد
ويخضعونلنظاممعينفيحينعرفهاالبعضبانها"ظاهرهسياسيةوقانونيةوتعنيجماعهمن
الناس يقطنون رقعة جغرافية  معينة بصفه دائمه ومستقره و يخضعون لنظام معين او هي
مجموعهكبيرهمنالناسيقطنعلىوجهالدواماقليممعينويتمتعبالشخصيةالمعنويةوالنظام
واالستقاللالسياسي".
في حين ذهب فريق ثالث  الى انها "الشخص المعنوي الذي يرمز الى شعب مستقر على اقليم
معينحكاماومحكومينبحيثيكونلهذاالشخصسلطهسياسيهذاتسيادة".
ويذهبالعميدديكيالىاطالقاسمالدولهعلىكلتنظيمللجماعةالسياسيةايا كانتصورتهاو
علىذلكفيالدولهتوجدفينظرهحيثتوجدتفرقةبينالحكاموالمحكومينايحيثتقومسلطه
سياسيهتحكمالجماعهفيحينيرىالبعضبانالدولةالتوجداالحيثتكونالجماعالسياسيهقد
وصلتالىدرجهمنالتنظيميجعللهاوجودامستقالعناشخاصالحكامالذينيمارسونالسلطه
فيهااالمرالذياليتحققاالبعدالوصولالىدرجهمعينهمنالمدنية،واينماكاناالمرفيهذا
الخالف فان القدر المتيقن منه في تعريف دوله من حيث هي منظمه اجتماعيه سياسيه قانونيه
ضمناطاراقليميمحددايانهامجموعهمناالفرادتعيشحياهدائمهومستقرهعلىاقليممعين
في ظل تنظيم سياسي معين يسمح لبعض االفراد بحكم االخرين و من هذا يتبين بان الدولة في
اساسهاهيشكلمناشكالالوجوداالجتماعيوذلكانها:هيفياصلهامنظمهاجتماعيهاي
تجمعبشريمناالشخاصالذيناستقروا فيحياهدائمهومتصلهاالجيالويسكنونعلىقطعه
ارضمعلومةالحدودهيوطنهمفهياذان التفهمبغيرالشعبواقليم،ولكنالدولهالتوجداال
منذ اللحظة التي تتخذ فيها هذه المنظمه االجتماعية شكال نظاميا يكفل لها  قدرا من الدوام و
االستمرارويقررفيداخلهانوعامنتقسيمالعمليسمحللبعضبانيقومباالمروالنهيوالتنظيم
لحكماالخرينمستخدماالسلطةالغرضارادتهولضمانتنفيذهذهاالرادةفيهذهاللحظهوحدها
تتحولالمنظمةاالجتماعيةالي منظمةاجتماعيةسياسيةتجد طريقهاالنهائيالىفكرهالدوله و
تدورحولمحورهاالرئيسيوهوظاهرالسلطهالعامة.

نظرية الدولة
وتعددت النظريات التي تعرضت لتفسير نشأة الدولة وسلطتها  ،ويمكن رد هذه النظريات الى
أصولوأسسعامة،فلسفيةودينيةواجتماعيةوتأريخية.
وعلىهذااالساسيمكناننميزمايلي:
اوالً  :النظريات الثيوقراطية :
التيتردنشأةالدولة،ومصدرالسلطةفيهاالىهللا،ونذكرمنهانظريةالطبيعةااللهيةللحاكم،
ونظريةالحقااللهيالمباشرأوالعنايةااللهية.
ثانيا ً  :النظريات التعاقدية :
التيترجعنشأةالدولة،ومصدر السلطةفيهاالىاالرادةالعامةلألمة،ونذكرمنهانظريةالعقد
االجتماعي.
ثالثا ً  :النظريات االجتماعية :
التيتردنشأةالدولةالىفكرةالقوىاالجتماعية،أوالىفكرةتطوراألسرة.
رابعا ً  :النظريات التاريخية :
التيترد نشأةالدولةالىمجموعة منالعواملتتفاعلعلىمرالزمن،ومن ثمرةهذاالتفاعل
تتكونالدولة.
وألهميةكلمنهذهالنظريات،سنتناولهاعلىانفرادفيأربعةمباحث:

المبحث األول
النظرياتالثيوقراطية(الدينية)
يذهب أصحاب هذا االتجاه في نشأة الدولة مذهبا دينيا يقوم على رد كل الظواهر االجتماعية
والسياسيةوالقانونيةالىهللا،فالدولةنظامقدسيفرضههللالتحقيقالغايةمناالجتماعالبشري،
وينتهيأصحابهاالىتقديسالسلطةالعامةمنحيثهيمنحقوقهللاوحدهالذيتأتيمنهالى
الحكام.
وبذلك استخدمت النظريات الثيوقراطية لتوطيد سلطة الملوك واالباطرة لتبرير استبدادهم وعدم
فرض ايه رقابة على اعمالهم وذلك انهم غير محاسبين اال امام هللا  ،ألن طبيعتهم تسمو على
الطبيعةالبشرية،وأرادتهمتعلوعلىارادةالمحكومين.

المبحث الثاني
النظرياتالعقدية
تقيم النظرية العقدية اصل نشأة الدولة على العقد االجتماعي  ،على اساس ان الدولة وسلطتها
مصدرهماالشعب.
ولهذاالتكونالدولةوسلطتهاالحاكمةمشروعتيناالاذاكانتاوليدتياالرادةالحرةللجماعةالتي
تحكمها.
ولذلكتنبذهذهالنظريةفكرةالقوةكأساسلقيامالدولة،وترىاناصلالدولةومصدرالسلطة
هماالشعب.
وهذهالنظريةمعروفةفيالتأريخمنذنادىبهافالسفةاليونان،وكان"ابيقور"اولمندعاالى
هذااالتجاه،تالهبعضرجالالدينفياوربا،كمااستغلتهاالكنيسةفيالقرنالسادسعشرلتقيد
سلطةالملوكالزمنية.
ولقدبرزتهذهالنظريةفيالقرنالسابععشروفيالقرنالثامنعشرووجدتمنيدافععنها
أمثال "هوبز" و "لوك" و "روسو" وقد اتفقت النظريات التي قال بها هؤالء المفكرون على
ارجاع نشأة الدول الى فكرة العقد االجتماعي  ،وأن االفراد قد انتقلوا من الحياة القديمة التي
اليرغبونالعيشفيهاالىحياةالجماعةالسياسيةالمنظمةبموجبالعقد.
وما عدا ذلك اختلف فيما بينهم  ،نظرا الختالف التصورات الخاصة بكل نظرية بشأن األمور
التاليةوهي-:
 حالةالفطرةالسابقةعلىالعقد. اطرافالعقد. النتائجالمترتبةعلىعمليةالتعاقد.وسوف نعرضلوجهة نظركل منالمفكرينالثالثة،وهمكلمنهوبزولوكوروسوبشأن
االصل التعاقدي للدولة  ،لكي تتضح كيفية قيام الدولة على اساس العقد االجتماعي  ،وذلك في
ثالثةمطالبمتتالية،وهيكلمن:
 نظريةالعقداالجتماعيعندهوبز. نظريةالعقداالجتماعيعندلوك. -نظريةالعقداالجتماعيعندروسو.

المطلب االول
نظريةالعقداالجتماعيعندهوبز
يرىهوبزاناصلوجودالجماعةالمنظمةتكمنفيالعقدالذينقلاالفرادمنحالتهمالفطرية
غيرالمنظمةالىمجتمعمنظم،يتكونمنفئةحاكمةواخرىمحكومة،كماكانلهتصورخاص
بالنسبة لحالة االفراد االولى قبل دخولهم في الجماعة المنظمة الطراف العقد الذي تم بمقتضاه
انتقالاالفرادالىذلكالمجتمع،وكذلكلمضمونذلكالعقدثمالثارة.
لقدصورهوبزحالةالفطرةفياطارمنالعنفوالصراعبيناالفراد،فأراداالفرادالخروجمن
هذهالحيا ةالفوضويةواالنتقالالىحياةافضلتتميزباالمنواالستقرار،فاتفقواعلىابرامالعقد
ليعيشوافيسالم.
امابالنسبةالطرافالعقد،فقدقالهوبزبانهذهاالتفاقاوالعقدقدتمبينجميعاالفرادماعدا
شخصا واحدا ،حيث اتفق عليه المتعاقدون على ان يكون هذا الفرد هو صاحب السلطة االمرة
ورئيسها.
اماعنمضمونذلكالعقدفيرى"هوبز"باناالفرادقدتعاقدواعلىانيعيشوامعاتحتامرة
شخصواحد،ينزلونلهعنكلحقوقهمالطبيعية،ويوكلوناليهامورهموالسهرعلىمصالحهم
وصيانةارواحهم وهذاالنزول تم من جانبواحد ،بمعنىانالحاكملم يكنطرفافيالعقد ولم
يلتزممنناحيتهبشيء.
ولهذا تكون سلطة الحاكم مطلقة ،وذلك النه غير مسؤول امام االفراد ومن ثم البد ان تقابل
تصرافاتهبالطاعةوالخضوعمنجانباالفراد،واالعدواخارجينعناالتفاقوكافرينبمبادئه.
وواضحمنهذاان"هوبز"يؤيدالحكمالمطلقللحاكم،حيثجعلهغيرمقيدبالعقد،وكذلك غير
مقيدبايقانون،اذاجعلههوالذييضعالقانونويلغيهحسبهواه،ايانالقانوناصبحاساسه
ارادةالحاكم.
ولقدكانالعقدمنكلهذاتبريرسلطةالحاكمالمطلقفيبريطانيافيذلكالوقت،حيثكانهذا
الفقيهيعيشبيناحضانالعائلةالحاكمة.

المطلب الثاني
نظريةالعقداالجتماعيعندلوك
كان لوك من انصار  الملكية المقيدة ال المطلقة ،وقد ترك هذا طابعه على افكاره في فكرة العقد
االجتماعي.
فقدكانيرىانحالةاالفرادالفطريةالسابقةالنتقالهمالىحياةالمجتمعالمنظمكانتتجريعلى
القانون الطبيعي ،بحكم كونهم جميعا احرار متساويين ،والتزموا تبعا لذلك بان ال يتعدى احدهم
علىحياةاالخراوعلىحريتهاوعلىماله.
لذلكلجأواالىالتعاقد فيمابينهمألقامةسلطةتحكمهموتحافظعلىحقوقهم،وقدصورلوكبأن
طرفيالعقدهماكلمناالفرادوالحاكم،وترتبعلىذلكالتزامالحاكمباقامةالسلطةالتيتحميهم
وتوفرلهمالحايةاالفضلمقابلالقدرالذيتنازلواعنهمنحقوقهم.
فاذاتنصلالحاكممنالتزاماتهوالقيودالمفروضةعليهفيالعقد،وقامباستعمالسلطتهالمطلقة،
فانهيحقلالفرادالذيتعاقدوامعهبالخروجعنطاعته.

ولهذااليرىلوكفيذلكالعقدمبرراالقامةسلطانمطلق.بلعلىالعكسيفرضعلى كلمن
الحاكموالمحكومينالتزاماتمتبادلة،ويعنيللحاكمسلطةمحددةهيالحمايةواالمنوالمحافظة
علىحقوقاالفرادالفيالعبوديةواالستبداد،وذلكالنهيرىبانهتوجدحقوقلالفرادسابقةعلى
التعاقد،وهذهالحقوقاليمكنالتنازلعنها،منثمتتقيدبهاالسلطةحتما.

المطلب الثالث
نظريةالعقداالجتماعيعندروسو
يتفقرورسومعكلمنهوبزولوكبانانتقالاالفرادمنحياةالفطرةالىحياةالجماعةقدتم
بمقتضىعقداجتماعي.
فبالنسبة بحالة االفراد في حياة الفطرة االولى راي روسو ان االنسان يكان يتمتع بحرية كاملة
واستقاللتام ،وانهكانسعيدا فيحياته،وانالذياضطراالفرادالىالتخليعنحالتهماالولى
هو تعدد المصالح الفردية ،وتعارضها مع ازدياد وحدة المنافسة بين االفراد ،ففسدت المساواة
الطبيعيةالتيكانواينعمونبهافيحياةالفطرةاالولى،وشقتحياتهمنتيجةقيامالتنافربينهم.
و لهذا تعاقد االفراد على انشاء مجتمع سياسي جديد يخضع لسلطة عليا ،وبذلك وجدت الدولة
مستندةالىالعقداالجتماعيالذيابرمهاالفراد.
ولكييكوناالتفاقاوالعقداالجتماعيالذيينقلاالفرادالىحياة الجماعةصحيحاومشروعا،
البدانيصدرعلىاجماعاالراداتالحرةوالواعيةلالفرادالمكونينلهذهالجماعة.
امابالنسبةالطرافالعقداالجتماعي،فيرىروسواناالفرادانمايبرمونالعقدمعانفسهمعلى
اساسانلهمص فتيناالولىكونهمافرادمستقلينومنعزلينكلمنهمعناالخر،والثانيةكونهم
اعضاءمتحدينيظهرمنمجموعهمالشخصالجماعيالمستقلالذييمثلمجموعاالفراد.
ولهذا فان الحاكم ليس طرفا في العقد ،وانما هو وكيل عن االرادة العامة ،يحكم وفقا الرادتها،
وليسوفقاالرادتههو،لذلكفانلالرادةالعامةحقعزلهمتىارادت.
امابالنسبةلمضمونالعقدفقدذهبروسوالىاناالفرادقدتنازلوابمقتضىهذاالعقدعنجميع
حقوقهمدونتحفظلصالحالمجموع.
اال ان هذا التنازل تقابله استعادة االفراد حقوق وحريات جديدة تتفق والمجتمع الجديد ،تقررها
االرادة العامة  لالفراد وتعمل على عدم المساس بها  ،بل ان وجود هذه االرادة العامة يفترض
وجود هذه الحقوق والحريات النها ما وجدت اال لحمايتها .وبذلك يسود العدل ،ويتمتتع كل فرد
بحقوقوحرياتمتساوية،ويقفكلمنهمعلىقدمالمساواةمعاالخر.
اماعناثارهذاالعقدفيرىروسوانهلماكاناصلالدولةوالسلطةارادةالجماعةاياالتفاق
الجماعي الذي تم بين جميع االفراد ،ولما كانت السلطة مردها االرادة العامة  ،باعتبارها كائنا
معنويا لذلكوجبقيامشخصآدمييستعملهذهالسلطةبأسماإلرادةالعامةويعبرعنارادتها،
ولذلكليسهذاالحاكماالوكيالعناالرادةالعامة،ومنثميكونلالفرادحقعزله،اذامااستبد
بالسلطةاومسحقامنحقوقاالفراد.

تثمين فكرة العقد االجتماعي
لقدوجهتالىالنظريةالعقداالجتماعيانتقاداتعديدةمنها:
 انفكرةالعقداالجتماعيفكرةخيالية،وغيرصحيحةمنالناحيةالتاريخية،فلميقدملناالتاريخامثلةلدولنشأتعنطريقالعقد.
 ولهذهفانهذهالنظريةتقومعلىافتراضخاطيء،االوهوانالفردكانيحياحياةعزلةقبلقيامالدولة،وهذاغيرصحيح،النالمجتمعحقيقةقائمقبلقيامالدولةبفترةطويلةجدا.
وبالرغممنكلهذافقد لعبتنظريةالعقداالجتماعيدورا هاما فينشأةالمذهبالفردي،واليها
يرجع نظام االستفتاء الشعبي ،ولهذا كان لها الفضل الكبير في ترويج المباديء الديمقراطية،
وتقريرحقوقاالفرادوحرياتهم.
وقدسجلتهذهالمباديءالنظريةفيدساتيرعصرالثورات،فاصبحتنصوصاوضعية،بعدان
اثرتفيالتكوينالفكريلرجالالثورةالفرنسيةواالمريكية.

المبحث الثالث
النظرياتاالجتماعية
يصف بعضالفقهاءالنظرياتاالجتماعيةبالعلمية،علىاساسانهاتخضعللتحقيقالعلمي،كما
انها تتخذ المجتم ع موضوعا لها ،وذلك على عكس النظريات التعاقدية التي بنيت على اساس
افتراضخيالياليقبلالخضوعللتحقيقالعلمي.
ومهماكانالوصفالذيتوصفبههذهالنظريات،فانهاترجعفيحقيقتهاالىعواملاجتماعية
وتاريخية
وتتضمنالنظرياتكالمن:نظريةالتطوراالسري،ونظريةالقوة.ونظريةالتطورالتاريخي،
وسنبحثهافيثالثةمطالبمتتالية:

المطلب االول
نظريةالتطوراالسري
تقومهذهالنظريةعلىاسناداصلالدولةالىاالسرة.ذلكالنسلطةالحاكمفيالدولةترجعالى
سلطةرباالسرة،فالدولةفياصلهاكانتاسرةمتطورة.ثمتطورتفكونتعشيرة،ثمتطورات
هذهاالخيرةالىقبيلة،ثمتطورتالقبيلةبدورهافكانتالمدينة،ثمالدولةفيالنهاية.
ولكنهذهالنظريةقدوجهاليهاالكثيرمناالنتقادات،منها:
• اههاتفترضاناالسرةهيالخليةاالولىفيالمجتمع،وهذاالفرضغيرصحيح،النالجماعة
البشريةوجدتقبلانتوجداالسرةبالمعنىالمعروف،وذلكالنغريزةاالجتماعوالتكاتفضد
مخاطرالطبيعةهيالتيجمعتاالفرادفيبدايةالتاريخالبشري.
• واذانظرناالىالدولالتي ولدتفيالعصرالحديثنجدانهالمتقمعلىهذهالقاعدة،بلخلقت
نتيجة تفاعل عوامل مختلفة فدولة الواليات المتحدة االمريكية مثال قامت نتيجة لظروف سياسية
واقتصاديةمختلفة.ولمتكنوليدةتطوراسرةمعينة.
ولهذافاننظريةالتطورالعائليالتصلحلتفسيراصلالدولةالحديثة.واساسالسلطةالسياسية
الحديثة.

المطلب الثاني
نظريةالقوة
تقضي هذه النظرية بان اصل الدولة نشأت عن طريق القوة والعنف فالدولة كانت في مراحلها
االولى عبارة عن نظام اجتماعي معين فرضه شخص او فريق على بقية افراد الجماعة،
مستخدمينالقوةواالكراهللوصولالىهذهالغاية.
وبذلك فالدولة مجرد واقعة او حادث محدد ،هو الصراع بين الجماعات البشرية المختلفة ،وال
مكانفيهاللتكييفالقانوني.
والواقع انه اذا كان التاريخ يمدنا بامثلة كثيره ،وخاصة بالنسبة للدول القديمة على انتصار مبدأ
الغلبةوالقوةفيمايتعلقباصلنشأةالدولة،فانهاليمكنالتسليمدائما بهذهالنظرية،النهليسمن
سلطة تستطيع ان تحقق لنفسها االستقرار والدوام مستندة على القوة وحدها ،بل يلزم ان تكسب
رضاء االفراد وقبولهم لها ،واال كان من الضروري تخصيص جندي لكل مواطن ووراء كل
جندييجبوضعجندياخرلحراستهوهكذا.

وبالرغممنكلهذافانالسلطةالسياسيةتبقىفيحاجةالىقوةتسندهابحيثتعدالقوةبالنسبةلها
ضرورةاساسيةلبقائها،ولكناليمكنانتستندهذهالسلطةالىالقوةوحدهابليمكنالقولان
السلطة حينما تلجأ الى القوة لتفرض وجودها على افراد الجماعة  ،انما تبرهن على انها غير
مشروعةمناساسها،وأنهافيطريقهاالىالسقوطواالنهيار،وعلىهذافانهذهالنظرية،وان
صلحتلتفسيرنشأةبعضالدول،فأنهاالتصلحلتفسيرنشأةكلالدول.

المطلب الثالث
نظريةالتطورالتاريخي
يتلخص مضمون النظرية بان الدولة قد نتجت عن تفاعل عوامل مختلفة عبر فترات طويلة من
التطورالتاريخيالذيادىالىتجمعاالفرادللتعايشمعا،وتطورتاالحوالبعدذلكبظهورفئة
حاكمة لهذه الجماعة فرضت سيطرتها عليها ،وقبضت على ناصية االمور فيها ،مما ادى في
النهايةالىنشأةالدولة.
ولهذافاليمكنتحديدمولدهابتاريخمعين،كماانهاليمكنانيردنشأتهالعاملمعينبالذاتدون
غيره،كالعاملاالجتماعياواالقتصادياوالسياسياوالدينياوالقوة.
بلاننشأةالدولةتردالىعواملكثيرةتفاعلتفيمابينهاحتىقامتالدولةفيالنهاية.
وتعتبرالنظريةالماركسيةمنابرزاالتجاهاتالتاريخيةالحديثةفيتفسيرنشأةالدولةواساسها،
حيثانتاريخالمجمعاتالبشريةهوتاريخصراعالطبقات،وانالدولةلمتنشأمنذاالزل،فقد
وجدتمجتمعاتكثيرةكانتفيغنىعنها.
ولكنالتطوراالقتصادي– االجتماعيحينبلغدرجةمعينةفرضانقسامالمجتمعالىطبقات،
فاصبحتالدولةبحكمهذااالنقسامامراضروريا.
فالدولةتاريخياليستاالظاهرةطبقيةلمتنشأاالتحتالحاحالحاجةالىلجمصراعالطبقات.
وقد كان للعميد "ديكي"  وجهة نظر تكاد تتفق ونظرية التطور التاريخي ،اذ انه يرى ان الدولة
ليستاالظاهرةاجتماعيةتخضعلفكرةاالختالفالسياسي.
ولهذافالدولةعبارةعنظاهرةتاريخية،نتجتعنقيامطائفةمنالناسبفرضارادتهاعلىبقية
افرادالمجتمعبواسطةالقهرالمادي،ولذلكفالدولةظهرتنتيجةلظاهرةالقوة،بيدانالقوةفي
نظر"ديكي" التتمثلفيالضرورةفيالصراعالماديفقط،ولكنهاتتمثلفيالقوةاالقتصادية
والدينية.
وبذلكتتفقنظرية"ديكي" مننظريةالتطورالتاريخي،ذلكالنهترجعاصلالدولةالىعوامل
متعددة،وليسالىعاملمحددبذاته،كماانهاتتفقمعنظريةالقوةفيارجاعنشأةالدولةالى

قوةالحكاموفرضارادتهمعلىالمحكومين،االانهاتختلفعنهابعدمتفسيرهالهذهالقوةعلى
انهاالقوةالماديةفحسب،وانماقدتكونقوةدينيةأواقتصادية.

تقدير النظريات:
نتيجة لكل ه ذا ،نرى انه ال يصح الوقوف عند احدى هذه النظريات لتبرير اصل نشأة الدولة،
فالدولة ليست في الواقع سوى ظاهرة اجتماعية .وقد اخذت صورتها الحاضرة نتيجة لتطور
تاريخي طويل تحت تاثير عدة مؤثرات متباينة ،سواء اكانت دينية او اقتصادية او اجتماعية او
سياسية.
ولهذايصعبوضعنظريةعامةمحددةلبياناصلنشأةالدولةبصفةعامة.

الفصلالثالث
أركانالدولة

هناكاتفاقتقليديعلىانالدو لةتمثلاعلىالجماعاتاالنسانيةوهيفيذاتالوقتالموضوع
االساسي للقانون الدستوري  ،والدولة بهذا المعنى تعني جماعة المواطنين الذين يشغلون اقليما
محددالمعالمويقومعليهنظامسياسيلهحقالطاعةوالوالءمنقبلالجماعةأوعلىاالقلمن
اغلبهم.
ولهذايلزملق يامالدولةانتتوافرثالثةاركانهامةهيشعبوأقليموتنظيمسياسي،ولذلكفأننا
سنعالجهذهاالركانفيثالثةمباحثونضيفاليهامبحثارابعايتعلقباالعترافبالدولة.

المبحث األول
الشعب
يتجسدالركناالوللقيامالدولةفيوجودشعبيتكونمنمجموعالسكانالذين يعيشونمعا في
ترابطوانسجام،وبدونهماليمكنالقولبوجوددولة.
ومنالبديهيانالدولةاليمكنانتقوممنغيرشعب،ايمنغيرعددقليلاوكثيرمناالفراد
هممواطنوهاالخاضعونلسلطتهاوالمتمتعونبجنسيتها.
واذا كان الشعب كحقيقة اجتماعية  ،يعني مجموع االفراد القاطنين على اقليم الدولة والمتمتعين
بجنسيتها،واذاكانكحقيقةسياسية،يعنيمجموعاالفرادالذينلهمحقالتمتعبالحقوقالسياسية
،ايالناخبينفأنهيقصدبسكانالدولةمجموعاالفرادالمقيمينعلىاقليمبالدولة،سواءكانوامن
شعبهااالجتماعياوالسياسي،اومناالجانبالذينالتربطهمبالدولةرابطةحيثالينتسبون
الىجنسيتها،وانماتربطهمبالدولةمجردرابطةاقامةاوتوطنحسباالحوال.
وتبعالذلكيتضحانمدلولسكانالدولةاوسعمنمدلولالشعباالجتماعي،وهذااالخيراوسع
منمدلولالشعبالسياسي.
فالشعباذن هوالمادةاالوليةللدولة،ووجودهيعدواقعةطبيعيةتنشأخارجالدولة،وسابقةعليها
،وهوالذييفرضوجودالدولة.
ولهذاالتنشأالدولةاالاذااستقرالسكان،وتركواحياةالبداوةوالترحال،وهذااالستقراريطبعها
بطابعخاصويصهرالجماعةويصبهافيقالباألمة.
والستكمالمعرفةهذاالركنالبدمنتناولالمواضيعاالتية-:
الشعباالجتماعي،والشعبالسياسي،والشعباألمة،واألمةوالدولة.

المطلب األول
الشعباالجتماعيوالشعبالسياسي
يتحدد مفهوم الشعب االجتماعي في سكان الدولة الذين يقطنون اقليمها وينتمون اليها ويتمتعون
بجنسيتها.
وعلى هذا يشمل الشعب تبعا لهذا المدلول كل من يتمتع بجنسية الدولة رجاال ونساءا المتمتعين
منهمبالحقوقالسياسيةوالمحرومينمنها.
غيرانهيوجدمفهومآخرللشعببخالفمفهومالشعباالجتماعيوهوالشعبالسياسي،ويقصد
بهاالشخاصالذينيتمتعونبحقممارسةالحقوقالسياسيةوعلىاالخصحقاالنتخاب،وبذلك
يكونالمدلولالسياسيللشعباضيقنطاقامنمدلولهاالجتماعي.
وتبعالذلكمنمدلولالشعبالسياسياالطفالوالمحرومونمنالتمتعبالحقوقالسياسيةبسبب
يتعلقبالناحيةالعقليةكالمجانين،اوبسببيتعلقبالناحيةاالدبية،كمرتكبياحدىالجرائمالمخلة
بالشرف،واذاكانالغالبانالمدلولالسياسيللشعباضيقمنمدلولهاالجتماعي،فأناالمر
يتعلقبالنظامالدستوري،فأنكانهذاالنظامياخذبمبدأاالقتراعالعامالذياليشترطفيالناخبين
شرطالتعليماوشرطالنصابالمالي،وانمايكتفيبالنصعلىتطلببعضالشروطاوالضوابط
التنظيمية كشرط الجنسية او السن او الجنس او عدم صدور احكام مخلة بالكرامة والشرف ،
اقتربالمدلولالسياسيللشعبمنمدلولهاالجتماعي.
امااذاكانالنظامالدستوريياخذبمبدأاالقتراعالمقيدالاالقتراعالعاموالذييشترطفيالناخب
توافرقسطمنالمالاوقسطمنالتعليماواالنتماءالىطبقةمنالطبقاتضاقالمدلولالسياسي
للشعبعنمدلولهاالجتماعي،وبالرغممنكلهذافأنالدولالتتفقجميعهاعلىتحديدمدلول
الشعبفالزالالخالفقائمابينالنظمالسياسيةالمختلفةمنحيثنظرتهاللشعب.
ففي النظم الماركسية تختلط فكرة الشعب بفكرة الطبقة االجتماعية الغالبة اي الطبقة العاملة
وباالحرى البروليتاريا اي المنضمين الى الحزب الشيوعي من الطبقة العاملة  ،اما الطبقة
البرجوازيةفأنهيجبالقضاءعليهابوصفهاطبقةاستغالليةتقومباستغالل شعبالطبقةالحاكمة
ومنثماليمكنعدهاجزءمنالشعبالسياسياواالمة،وهذامااكدهالدستورالسوفيتيلسنة
 5226 فيموادةاالولىوالثانيةوالثالثة،ذلكالنالدولالتيتاخذبالماركسيةتقومعلىاساس
سيادةالبروليتاريافيالمرحلةاالولىمننظامهاالسياسيايقبلتحولهاالىدولةالشعبكله،
ولهذافأنالشعبليسهومجموعالمواطنينبالغيسنالرشدالسياسيوانماالبروليتاريافقط،
اماالطبقاتاالجتماعيةاالخرىكالطبقةالبرجوازيةواالقطاعيينوالمالكينفهماعداءالشعبوال
مكانلهمفيظلالنظامالماركسيوهذامااكدتهالمادةالثانيةفيالدستورالسوفيتي 5226،اما
النظمالبرجوازيةالغربيةفهيوأناخذتحديثا بحقاالقتراعالعاماالانهاتضععلى ممارسة
ذلكالحقبعضالقيودممايجعلجزءا كبيرا منالشعببعيدا عناالشتراكالفعليفيممارسة
السلطة،وهذابالرغممنانهاكانتتاخذسابقابنظريةسيادةاالمة،حيثكانيعتبرالشعبوفق
هذهالنظريةبأنههيأةمجردةمنواقعهاالقتصادي_االجتماعي،ومنثماليحقالفرادالشعب

االدعاءبحقممارسةالسلطة،تلكالسلطةالتيليسلهامنصاحبالكيانالقانونيالمجردمن
واقعهاالقتصادي_االجتماعي ،وهذاالفصلبيناالمةوالعناصرالمكونةلهايمكنانيؤديالى
اشد انواع النظم استبدادا  ،اذ يكفي للحكام الذين يمارسون السلطة ان يظهروا بمظهر الممثلين
الحقيقيينلتلكالوحدةالمجردة،اياألمة.
ان هذه النظرة الى الشعب لم تكن نظرة واقعية وقد استعان بها حكام الماضي في سبيل تدعيم
سلطاتهموبذلكامكنالفصلبينالشعبالحقيقيوبينمنبيدهمالسلطةالفعليةايبينصاحب
السلطةاسماوبينمنيمارسهافعال.

المطلب الثاني
الشعبواألمة
كثيرامايكونالشعبجزءامناالمةموزعابينعددمنالدولمنناحيةوقديكونالشعبخليطا
منعدةقومياتمنناحيةاخرى،وبهذااليشترطفيشعبالدولةانينحدرمنجنسبشري
واحد،اذالتستطيعدولةمنالدولفي الوقتالحاضربأنشعبهاينتميالىساللةواحدةبعدما
حدثمنهجراتطوالتاريخالبشرية،كمااليشترطفيشعبالدولةانيتكلملغةواحدة،اذ
كثيرامايتحدثشعبالدولةاكثرمنلغةولذلكفأنهاليمنعفيبعضاالحيانمناندماجالعناصر
القوميةالمختلفةفيشعبواحدتحتظلدولةذاتكيانثابتومستقر،كماحدثفياالتحاد
السويسريوالوالياتالمتحدةاالمريكيةوعلىهذاالنحوفأناصطالحالشعبيفيدوجودجماعة
من الناس يقطنون اقليما معينا ويخضعون لنظام سياسي معين يستوي ان تكون هذه الجماعة
متجانسةاوغيرمتجانسةمنالجانباالجتماعي،امااصطالحاالمةفقدكانموضوعالخالفات
كثيرةبينعددمنالباحثينوكانمردالخالفاتبينهماختالففيظروفهمواحوالهم،واوضاع
بالدهمالتي نشأوافيها ،فقدذهبفريق منالباحثينااللمانالىتغليبالعناصرالطبيعيةالتي
تربطاالفرادبعضهمببعض،وهميقصدونبذلكاتحاداالفرادفياالصلالبشري،وفياللغة.
وكانتالمانياهيمصدرهذاالتفكير،فقدارادمفكروهاوساستهافياوائلالقرنالتاسععشر
عنطريقايمانهمبالروابطالطبيعيةالقائمةعلىوحدةالجنسواللغة،انيؤكدواوحدةالشعب
االلمانيالممزق.
امافرنسافقدحققتوحدتهاالقوميةمنذعصرالنهضة،ولكنهاكانتتطمعفيالتوسعشماالالى
نهرالراين،لتضمنلنفسهاحدودا طبيعيةقوية،ومنهناجاءتفكيرهاالقوميمطبوعا بطابع
الدولةالتياتمتوحدتها،والتيتبحثعنوسائلالمحافظةعلىممتلكاتها،وطلعتعلىالفكر
القوميبنظريةالمشيئة،اوارادةالعيشمعا ،داخلالحدودالطبيعيةاساسا لتحديداالمةوالدولة
علىالسواء.
غيرانجمهورا منالبا حثيناالمريكيينيذهبونالىتغليبالعناصرالمعنويةبكلمايدخلفيها
من وحدةالعقائد  ،والعادات ،ووحدةفياالحاسيس والشعور،ووحدةفيالتاريخ والمصير ،

ووحدة في الفكر والثقافة  ،ويؤكدون ان الشعور القومي ال يمكن ان يتحقق ما لم تقم بين افراد
المجتمععالقةقرابةمعنوية.
وهذاراجعالىانالشعباالمريكيالينتميالىقوميةواحدة،بلالىقومياتمتعددةالتجمعها
االالمصلحةالمشتركةفيالعيشسويافيهذاالوطن.
وبذلكفأنكلنظريةمنهذهالنظرياتالسابقةتردأصلنشأةاالمةالىعاملمعين.
فالنظرية االلمانية تقيم ا المة على اساس وحدة اللغة  ،والنظرية الفرنسية تعول على نشأة االمة
علىارادةاالفراد،ومشيئتهمالمشتركةفيالعيشمعا.
والنظريةاالمريكيةتستندعلىقياماالمةعلىاساسالعاملالمعنوي.
ومن اجل هذه االعتبارات اتجه المفكرون اتجاهات مختلفة تتناسب مع ظروفهم  ،وتتفق مع
اوضاعهم،وعولوافيتعريفهملالمةعلىالعوامل الظاهرةالبارزةفيتاريخهموحياتهم،حيث
انهم بهذا يخدمون قضية بالدهم  ،ويتأثرون بسياستها وظروفها  ،وأن ابتعدوا في ابحاثهم عن
حقائقاالمور.
وبالرغممنكلهذافأنالنظرياتوانكانتتتضمنجانبا منالصواب،االانكلنظريةعلى
حدهالتعالجبمفردهااساسنشأةاالمم.
ومهمايكنمنأمرفالغالبفيتعريفاالمةيفيدبوجودجماعةمنالناسيستقرونعلىارض
معينة  ،ويرتبطون بمصالح واهداف وغايات مشتركة  ،وتستند على مقومات واحدة من حيث
االصلاواللغةاوالديناوالتاريخاوالثقافة.

المطلب الثالث
األمةوالدولة
اناالمةظاهرةاجتماعيةتتلخصفيوجودجماعةمنالبشرتسودهاروحالترابطواالتحاد،
وتجمعهاالرغبةفيالعيشالمشتركفوقاقليممعيننتيجةلتظافرعددمنالعواملالتيحولتها
الىقوميتميزونعنغيرهممنالجماعاتالبشرية.
وبذلكتوجداالمةقبلقيامالدولةبكاملاركانهاألنالدولةالتوجداالبنشأةالسلطةالسياسية،
فاذاوجدتتحولتالىدولة،وهنااليوجدتالزمحتميبينالدولةواالمة.
فالدولةواالمةشيئانمختلفانألناالمةالتعدواانتكونحقيقةاجتماعيةناتجةمن اجتماععدد
مناالفرادوقيامالرغبةبينهمفيالحياةسويا.

بينماالدولةليستمجردحقيقةاجتماعية،بلهيفوقذلكحقيقةقانونية،اوتنظيمقانونيوهذا
التنظيم القانوني ال يتم بمجرد قيام االمة كظاهرة اجتماعية  ،بل يلزم ايضا تنظيم هذه االمة
واخضاعهالسلطةسياسية...
وهكذا تختلف فكرة الدولة عن فكرة االمة فاذا كانت االمة ظاهرة اجتماعية فأن الدولة ظاهرة
قانونيةسياسية.
وبالرغممنكلهذافأناالمةتشتركمعالدولةفيعنصريالشعبواالقليم،ولكنهاتختلفعنها
فيمايتعلقبالحكومةالتيتعدركنامناركانالدولةوبدونهاليمكنانتوجدالدولة.
امااالمةفاليشترطبنشوئهاتوافرهذاالركن،وعندمايتوافروجودهذاالركنبالنسبةلالمةفانها
تصبحدولة،وهدفكلامةهوالوصولالىخلقدولةمستقلة،وفيسبيلتحقيقهذاالهدففقد
تصلاالمةالىتكويندولةواحدة،وقديتكونمنهاعدةدول.
وقد يدخل جزء من امة اخرى مع جزء من امة اخرى ويتكون منها دولة  .وقد تستمر االمة
موزعةبينعدةدولوالتستطيعالوصولالىتكويندولةمستقلةاالبعدزمنطويل.وقدتلعب
السياسةالدوليةدوراكبيرافيهذاالمجال.
ولهذافأناالمةالتكونمجتمعا سياسيا وليسلهاايتنظيمقانونياالاذاحققتاستقاللهاالقومي
فيشكلدولةقومية،ولذلكفأنهاذاكانتالدولةتعتبرشخصا مناشخاصالقانونالدوليالعام
فأن االمة ومهما كانت تتمتع بقدرة من الذاتية االجتماعية والتاريخية والحضارية فأنها ال تعتبر
شخصاقانونيامستقالعنجماعةاالفرادالمكونينلها.
واالمةواناحتوتاالفرادجميعا وتجاوزتهموامتدتعبراالجيالالمتعاقبةابعدمنحياةكلفرد
فيهمفأنهاالتزالمجردتجمعألفرادمتشابهينفيخصائصانتمائهمالقومي،وأنمجرداالنتماء
القومياليكفيوحدهلجعلاالمةشخصاقانونياوانكانيخلققدراكبيرامنالتضامنالقومياال
انهاليضيفللتجمعالقوميكائنااجتماعياجديدايمكنانتنسحبعليهصفةالشخصالقانونية.

المبحث الثاني
االقليم
اليكفيوجودمجموعةمترابطةمنالناسلقيامدولةمعينة,إذالبدمنوجودبقعةمحددةمن
االرضيستقرونعليها ويمارسون نشاطهم فوقها بشكلدائم حتىيمكنانتتكون تلكالدولة ،
وهذامايطلقعليه"اقليمالدولة"ولذلكفأنوجوداالقليمشرطضروريلقيامالدولة،فهوالذي
يمثلالنطاقاالراضي والحيزالمائي والمجالالجوي الذيتباشرعليه الدولةسيادتها وتفرض
فوقهنظامهاوتطبقعليهقوانينها.

وبذلكالتوجددولةبدونانيكونلهااقليممحددالمعالم،يستوطنهشعبهذهالدولةعلىسبيل
الدوام.
ولذلكالتعدالجماعاتالمترحلةشعبا النهاالتستقرفيأقليممحدد،بالرغممنوجودنوعمن
السلطةفيها،ولهذاتكونالدولةهيمجموعة مناالفراد يعيشونعيشةمستقرةودائمة  ،ولن
يتحققاالستقراروالدوامبغيرتوفراالقليم.
ولهذايوفراالقليمعنصرالدوامواالستقرار،كمايساعدتدريجياعلىنموالضميرالجماعيالذي
يجتمعاالفرادحوله،ممايسهمفيتطويرالجماعةالبشرية،ويساعدعلىاالنتقالبهامنمرحلة
الجماعةالطبيعيةالىمرحلةالمجتمعاتالمنظمة.
وعالوةعلىهذافأنالقليمالدولةاهميةكبرىفيمايتعلقبممارسةسلطةالدولة،وذلكألنه:
 يفيد في تحديد الدولة واكتمال صفاتها  ،ومن هنا فهو يساعد في تحديد نطاق اختصاصالدولةبمايحولدونكثرةالمنازعاتالدولية.
 كماانههوالذييحددالنطاقالمكانيالذييمكنللدولةانتحددشعبهاعلىاساسهتحديدامادياواضحا.
 ولهذافأناالقليمأحدالركائناالساسيةالستقاللالدولة،وشرطاكتمالحقهافيالسيادة،،فكلسلطةعامةالتشعربسيادتهااالحيثتكونفيارضها.
وتأسيساعلىذلكاصبحاالقليماطاراختصاصالدولةالتشريعيواالداريوالقضائي،سواءفي
مواجهةاالجانباوالوطنييناوالحكوماتاالخرى.
ونتيجة لكل هذا فقد ثبت في الفقه الدولي بأن زوال اقليم الدولة يؤدي بالنتيجة الى انقضاء
شخصيتهاالدولية،ولكنزيادةاالقليماوانتقاصهاليؤديالىذاتالنتيجة.
واستكماالللفائدة،فأنهالبدمنمعالجةالمواضيعالتاليةفيثالثةمطالب،وهياالقليماالرضي،
واالقليمالمائي،واالقليمالجوي.

المطلب االول
االقليماالرضي
ويقصد به المساحة االرضية التي تبسط عليها الدولة سلطانها  ،والتي تفصلها عن اقاليم الدول
االخرى المجاورة حدود واضحة المعالم  ،ذلك الن لحدود هذا االقليم أهمية كبيرة من الناحية
القانونية،فالدولةالتمارسسيادتهااالفيحدوداقليمها،وتنتهيسلطتهاعندحدودها،حيثتبدأ
سيادةدولةاخرى.
واليشترطفياقليمالدولةاالرضيانيكونمتصالفياجزاءه،اذقديكونمنفصلاالجزاءفي
بعضاالحيان.

كماانهليسشرطاانيبلغاقليمالدولهاالراضيمساحةمعينة،فقديكوناقليماواسعا،وقديكون
اقليماضيقا،ألنذلكاليؤثرفيشخصيةالدولةالقانونية.
وباالضافة  الىذلكفأنالمساحةالتيتمثلاالقليماالرضيالتتوقفعندقشرةاالرضالسطحية
،وانماتمتدالىباطناالرضحتىعمقيصلالىمركزالكرةاالرضية.

المطلب الثاني
االقليمالمائي
يحتوياالقليمالمائيعلىالجزءالمجاورالقليمالدولهاالراضيمنالبحاروالمحيطاتويطلق
عليهالبحراالقليميوكذلكمياهالبحيراتواالنهارالداخليهفياقليمالدوله.
وتقومفكرهالبحراالقليميعلىاساسانسواحلالدولهتمثلحدودهاالبحريه،وانمنحقكل
دولهانتتولىالدفاععنهذهالحدودالمفتوحه،وتؤمنهامنكلخطر،حمايهالمصالحهاالمنيه
واالقتصاديهوالمالحيهوالصحيه،واليتأتىلهاذلكاالبسيطرتهاعلىمساحهمعينهمنالمياه
المتاخمهلسواحلها.
 ولكنبعدانسادتفكرهتحديدالبحراالقليميبثالثهاميالبحريهفترهمنالزمنواخذتبها
تشريعاتكثيرةمنالدول،عادتبعضالدولاالخرىتعترضعلىهذاالتحديدوتطالبتوسيع
نطاقالبحراالقليمينظرالتغييرالظروف.
 وقدانتهىالخالفبينالدولحولهذاالموضوعالىانهمنحقكلدولهزيادهاتساعبحرها
االقليمي على ثالثه اميال و لكن اذا بالغت الدوله في تحديد نطاق بحرها االقليمي كان من حق
الدولاالخرىاالعتراضوعدماالعترافبه.
ولذلكفانمايتعلقفيالحداالقصىظلمحلاختالفبينالدولحيثحددتبعضالدولبحرها
االقليميبستهاميالبحريه،ومنهاماحددتبأثنيعشرميال بحريا وبعضهاحددتهباكثرمن
ذلكبكثير ،وقدأدىهذااالختالف بينالدول حول تحديد مدىالبحر االقليميالى ظهورفكرة
المنطقهالتكميليهوالمنطقهالمجاوره.
 وتعنيالمنطقهالتكميليهانيكونلكلدولهمنطقهاخرىمعينهفياعاليالبحارفيماوراء
البحراالقليميتباشرفيهااختصاصاتمحددةتتعلقبالشؤونالكمركيةوالصحية.
تقلعنتلكالتيتمارسهاعلىبحرهااالقليميتصلالىاثنتيعشرميالبحريا
وقدحددت(ف 9منم 94)مناتفاقيةجنيفللبحرالعالي،والمنطقةالمجاورةلعام 5277،
عرضهذهالمنطقةبأثنتيعشرميال بحريا ،ايانعرضهذهالمنطقةاليتجاوزهذهالمسافة
بعدطرحالبحراالقليمي.

اضافه الى ذلك  فان غالبيه الدول الساحليه تميل في الوقت الحاضر الى ممارسه سياستها على
المنطقه البحريه المجاوره للبحر االقليمي و التي تسمى بالمنطقه االقتصاديه و التي ال يزيد
اتساعهاعلىمائتيميلبحري.

المطلب الثالث
االقليمالجوي
يشملاالقليمالجويالفضاءالذييعلواالقليماالرضيواالقليموالمائيوللدولةحقبانتمارس
عليهسلطاتكاملةدونالتقيدبارتفاعمعين.
وعلىايحالفأنمباشرةالدولةلسلطتهايتحددبنطاقاقليمهاارضياكاناومائياأوجويا،ومن
ثميمتنع،علىالدولاالخرىانتتعدىعلىالنطاقاالقليميللدولة،واالعدذلكاعتداءعلى
سلطةاوسيادةدولةاخرى.
واذاكانتالتعريفاتالتقليديةالقليمالدولةالجوي،تذكرانهيتضمنطبقاتالجوالتيتعلوجميع
اقاليمالدولةاالرضيوالمائيالىماالنهاية،فانناالنستطيعاننسايرهذهالتعريفاتفيماذهبت
اليه.
نظرا لدخول  العالم االن في عصر الفضاء الخارجي  ،ونزول االنسان فوق سطح القمر وسفر
المركباتالفضائيةالىالفضاءالكوني،وهبوطهافوقكواكباخرى،وارسالهامعلوماتدقيقة
عنها،وعناالقمارالمحيطةبها.
ونتيجةلهذافقدحدثخالففيالرأيبينفقهاءالقانونفيمايتعلقبتحديداقليمالدولةالجوي،
ومدىسلطتهاعليه.
 فقدذهبفريقمنهمالىالقولبوجوباعتبارالهواءحراعامالجميعالدولويعنيذلكانيكون حكمه حكم البحار العامة  ،ال يخضع لسيادة دولة من الدول  ،ولكن اصحاب هذا
الرأييتجاهلونحقالدولةفيالبقاءوصيانةالنفس،ذلك النمرورالطائراتفوقاقليم
الدولةيهددهااكثرمنمرورالبواخرفيعرضالبحار.
 وذهبفريقاخرمنالفقهاءالىوجوباعتبارطبقاتالهواءالواقعةفوقارضالدولةجزءا مناقليمهايخضعلسيادتهادونانتردعلىهذهالسيادةايقيود،ويعابعلىهذا
الرأيانهمبالغفيهاذيغفلمصالحالدول.
 وذهب فريق ثالث من الفقهاء ان للدولة السيادة على اقليمها الهوائي  ،ولكن هذه السيادةليست سيادة مطلقة  ،وانما مقيدة بحق اتفاق الدول جميعا  ،وهو حق مرور الطائرات
التابعةلها.

وقداخذتبهذااالتجاهمعاهداتالطيران،ونصتهذهاالتفاقاتعلىمبدأسيادةالدولةالكاملة
علىطبقاتالهواءفوقاقليمها،ولكنهانصتعلىمجموعةمنالحقوقلطائراتالدولالمتعاقدة
.
وهذاهوالرأياالقربالىالصواب،وذلكوفقاللتطوراتالتكنلوجياالحديثة.

المبحث الثالث
السلطةالسياسية
انالدولةهيمجردمجتمع بشري،وشروطهاانيتوافرلهاعنصرالتنظيمالسياسي،بمايعنيه
فياالساسمنضرورةوجودسلطهسياسيهتؤديوظائفالدولهالداخليهوالخارجيه،وتكون
مسؤولهامامالجماعاتاالخرىعنكافهالشؤونالتيتتعلقباالقليموالشعب.
ولذلكيتحققوجودالسلطةحينينقسمافرادالمجتمعالىفئتينفئةحاكمةتحكمايا كانتمظاهر
قوتهااالقتصاديهاودينيهاوعسكريهوفئةاخرىمحكومةتخضعاالوامرالفئهالحاكمه،بهذا
وحدهتتحولالجماعهالىمجتمعمنظمتسيطرعليهفكرهالقانونالملزم.
ولذلكفانصاحبالسلطهالسياسيههوالطبقهالحاكمهذاتها،اماالحكامفهمعبارهعناالشخاص
الذينيحقلهمممارسههذهالسلطهفقط،ايانافرادالطبقهالحاكمهليسوااالمجردممارسين
للسلطة.
ولهذافانهاليشترطانتتخذهذهالهيئهالحاكمهشكلسياسيامعينا،وانمايكفيانتبسطسلطانها
علىاالقليمالذيتحكمهبمااليسمحبوجودفرصهاخرىمنافسهلها،وذلكلووجدتسلطتان
تنافسانعلىاقليمواحد،فالبدانيقعالصراعبينهما،فاذاانتصرتاحداهماعلىاالخرى
فستنفردبممارسةالسلطهعلىهذااالقليم،وقديتمتقسيماالقليمبينهمااذالميسفرالصراععن
انتصاراحداهما.
كما انه ليس شرط ان تكون ممارسه هذه الهيئه الحاكمه برضاء مجموع الشعب في الحاالت
االعتياديه  ، فكثيرا ما تبسط الحكومه تبسط الحكومة سلطتها عن طريق القوة و الردع  ، كما
يحدث عند وقوع ثورة او انقالب  ، عند حدوث حرب اهليه او قالقل او اضطرابات و تولى
اخما دهابالقوه،غيرانالسلطةالتيتستندالىالقوهتصبحسلطهرسميهالفعلية،ومنثمال
تسمح  بقيام الدوله بالمعنى الحديث الن قيام الدوله او تاسيسها يرتبط برضاء افراد الجماعه
وقبولهمللسلطهفيها.
لهذا فان مفهوم السلطه السياسيه اليوم يختلف عن مفهومها فيما مضى  ، فاليوم تستمد السلطه
السياسيهوجودهامنتنظيمالشعبنفسه،وبالتالييلزماالعترافبهامنقبلالجماعه،فاذا
فقدتالسلطهسنداعترافالجماعهبهافالتكونسلطهفعليه،والترتقيالىمستويالعنصر
الالزملقيامالدوله،ألنقيامالدولهوتاسيسالسلطهرهنبرضاءالجماعة.

 ولكنهذااليعنيانالسلطةالسياسيهالتستندالىقوه،بلعلىالعكسحيثنجدانأهمما
يميزسلطهالدولههواحتكارهاللقوةالعسكريه.

المبحث الرابع
االعترافبالدولة
اذاتوفرتاركانالدولهالثالثيهالسابقه،وهيكلمنالشعبواالقليموالسلطةالسياسيه،تقوم
الدولهويتحققوجودهاالقانوني،وتثبتسيادتهاعلىاقليمهاوشعبها.
 وقدثارالتساؤللدىفقهاءالقانونالدوليالعام،عمااذاكاناالعترافبالدولهالجديدهمنجانب
الدولالقائمهيعدعنصرامنعناصرتكوينالدوله،بحيثاذالميقعهذااالعترافترتبعلى
ذلكتخلفقيامالدوله.
وبمعنىاخرهليعداالعترافمنشألحدثقانونيجديد،ايمنشأللدوله.
ويذهب الراي الراجح في الفقه الى ان االعتراف بالدوله الجديده من جانب الدوله القائمة يعد
اجراءمستقال عننشاطها،فالدولهتقومويتحققلهاوجودالقانونياذاماتوافرتلهاالعناصر
الثالثهالسابقذكرها،امااالعتراففهوليساالإقرارا منالدولالقائمهباالمرالواقع،اي
بوجودحدثقانوننشأوتحقققبلصدورهذااالعتراف.
لهذا االعتراف صفة اقرارية ال صفة انشائية  ، وال يترتب عليه اال ظهور الدوله عضوا  في
المجتمعالدولي،تاخذمكانهافيالعالمالخارجيشانهافيذلكشانغيرهامنالدول.
وبناءا على ذلك فاناالمتناع عن االعتراف بدوله جديده من جانب الدول القائمه ال يحول دون
تمتعهابشخصيتهاالقانونيهالدوليه،وماترتبهمنحقوق،وكلماينتجعنهذااالمتناعهو
اعاقةمباشرتهالحقوقهانظرالعدمقيامعالقاتسياسيهبينهاوبينالدولالممتنعهعناالعتراف.

الفصلالرابع
سلطةالدولة

لمعالجهسلطهالدولهالبدمنالتطرقالىخصائصسلطهالدوله،وأساساشرعيهسلطهالدوله،
وشرعيهسلطهالدو له،وضمانشرعيهسلطهالدوله،ومنثممعرفةهيئاتسلطهالدولهفي
المباحثالتاليه:

المبحث االول
خصائصسلطةالدولة
منالمعروفبانمسؤوليهسلطهالدولههوتوفيراالمنللجماعةالسياسيهالتيتهيمنعليهابما
تضمنه لها من استتباب للنظام وتنسيق العالقات االجتماعيه  ،ولذلك تتمثل سلطه الدوله بوجود
حكاميصدروناوامرونواهيباسمالدوله،ويتعينعلىاالفرادطاعههذهاالوامروالنواهي
الصادرهمنالحكام،وعليهيمكنالقولبانسلطهالدولههيظاهرهاجتماعيهوسياسيهوقانونيه
،والمكانلهاخارجالنظاماالجتماعي،كما اليستقيمهذاالنظامواليستقربدونهاولذلك
يتطلباالمرمناقشهخصائصالدولهعلىالنحوالتالي:
اوالً  :السلطة ظاهرة اجتماعية :
ايانهامرتبطهبالجماعهفاليتصوروجودهاخارجالجماعهالبشريه،كماانالجماعةالبشريه
اليستقيمامرهابدونوجودسلطهآمرةتحفظالنظامفيهاوتعمللصالحافرادها.
 ومهمايكناصلالسلطهفانالقوهتعتبرعنصرااساسيامنالعناصرالتيتقومعليهاالسلطه.و
اناولمظاهرالقوهالتيتعتمدعليهاسلطهالدولههيالقوهالبوليسيهوالعسكريهلحمايهوجودها
و أمنها  ،و لغرض سيطرتها بالقوه الماديه عند االقتضاء  ،ولهذا تلعب السجون والمعتقالت
وغيرهامنوسائلالعقابوالردعدوراكبيرافيهذاالمجال.
وبالرغممنكلهذا،فانالسلطهالعامهوأناخذتفيالحياهالواقعيهشكلقوهمادية،فهيقبل
كل شيء تعتمد في  وجودها  ،وفي شرعيه تصرفاتها على مدى  ارتباطها بالجماعه البشريه ،
وصدقتعبيرهاعنه،ومنثمفهي تستقرفياالساسعلى رضاالمحكومينبهاوقبولهملها،
وهذاالرضاهوالذييؤكدشرعيهالسلطهويمكنهامنالوفاءبواجباتها.
 امااذااعتمدتالسلطهفيتصرفاتهاعلىالقوهالماديهوحدهافقطفانهاتفقدشرعيتها،وتصبح
سلطهغاصبهمعتدىةالنهالمتظفربرضاالجماعهعنها.
 وهذاالوضعيزعزعكيانالسلطهويهددهاباالنهيار،ذلكألناالفراديتربصونبهاويتحينون
الفرصفيالقضاءعليهاواحاللسلطهشرعيهمحلهايمنحونهارضاءهموثقتهم.

ثانيا ً  :السلطة ظاهرة سياسية :
ا نالمجتمعالبشريالمنظمالبدمنانتتوافرفيهاالسلطهالسياسيهالقائمهفيذاتهاوغيرخاضع
لوحده سياسيه اخرى وذلك لكي تؤدي وظائف المجتمع السياسه الداخليه و الخارجيه حيث ان
السلطهالسياسيهتكونمسؤولهعنكافهالشؤونالتيتتعلقباالقليموالشعبولهذاتعدالسلطة
السياسيهذاتسياده.
 ايانهاسلطنهنابعةمنذاتالدوله،لكيتمكنهامنالقدرهعلىتنظيمنفسهاوفرضتوجهاتها
وأوامرهاعلىمواطنيهادونانتكونداخليااوخارجياتابعهلغيرهافهيفيالداخلتعتبراحلى
السلطاتالتيتملكأمرالحكمفيالخالفاتالتيتنشأبيناالفرادوالوحداتالداخلية،كماانها
فيالداخلالتخضعماديا والمعنويا لسلطهأخرى،سواءكانتتلكالسلطةنقابيةاومهنيهاو
سياسيهاوعسكريه.
ولهذا فان الطابع الرئيسي الذي يميز المجتمعات المنظمه  -الدول الحديثة  -عن المجتمعات
االخرى،هوامتالكهاللسلطهالسياسيهالعامهوالتيتقاماساسالحمايهامنالمجتمعالسياسي.

ثالثا ً  :السلطة ظاهرة قانونية :
اذاكانتسلطهالدوله ظاهرهاجتماعيه وسياسيهفهيكذلك ظاهرهقانونيهذلك ألنثمةتالزما
بينهاوبينالقانون.
واوضح ما يكون عليه التالزم بين السلطة و ا لقانون هو مانراه اليوم من ان التنظيم القانوني
للجماعهاصبحيقتضيتدخلالسلطة فيجميعمجاالتالحياه،ذلكألنمجاالتتدخلالسلطة
اصبحتفيالتاريخالمعاصراكثراتساعاوامتدادا.
على العكسمماكانعليهفيظلالمذهبالفردي،حيثكانفيهالفصلواضحا بينالمجال
السياسيالذيكانوحدهالميدانالطبيعيلتدخلالسلطة،اماالمجاالتاالجتماعيهواالقتصاديه
فقدكانتالميدانالرئيسيلالنشطهالفردية.
ولهذاكانتللسلطة جانبا كبيرهمنقدرتها،ذلكألنمبداسلطاناالرادة هوالمصدرالرئيسي
لخلقالقانونفيظلالمذهبالفردي.
ولذلك فأن القانون هو سالح السلطة السياسية للطبقة الحاكمه في تنظيم مختلف االوضاع في
الجماعة،وبدونهالتضمنسيراالفرادتلقائيانحوتحقيقصالحللطبقهالحاكمه.
وعليه فان السلطه بحاجة الى القانون النه سالحها في حكم الجماعة وتنظيم أحوالها  ،كما ان
ال قانونبحاجهالىالسلطةلتكفللهاالحتراموتعملعلىتنفيذهحتىاليعبثبهاالفرادفيختل
نظامالجماعهويسودهااالضطراب.ومنهنايتبين لناالتالزمبينالسلطهالسياسية والقانون،
وارتباطهمافينفسالوقتبالجماعة ،واعتبارهاظاهرتيناجتماعيتينتنشأمعالجماعة .ولهذا
يمكنالقولبانالقصدمنالسلطة ماهواالتنظيمالحياهالجماعية وتوجيههانحوتحقيقالهدف
المشتركللجماعة المنظمة .ولهذايمكنالقولبانسلطة الدولهبانهاالقدرة علىفرضارادتها
علىارادةالمجتمع.

المبحث الثاني
اساسشرعيةسلطةالدولة
منالمعروف بانالدولةتتمتعبسلطةسياسية ،وتتمثلهذهالسلطةبوجودحكاميصدرونأوامر
ونواهي بأسمالدولة   ،ويتعينعلىاالفرادإطاعهالحاكمين ، وذلك بتنفيذاالوامرواجتناب
النواهي  ،و لكن الذي يهمنا االن هو البحث عن اساس شرعية سلطة الدولة  .ولقد لفت هذا
الموضوعا نظارالفقهاء،والكتاب،واثاراهتمامهمفيمختلفالعصور،وكانمحلللدراسات
المستمرهاسفرتعنوجودنظرياتعديدة،بعضهادينيوبعضهازمني،وكلطائفهمنها
تنحوفيبياناساسشرعيةسلطةالدولةمنحىخاصابهاوهذهالنظرياتهي:
أوالً  :نظريه االساس المقدس للسلطه :
ايالنظرياتالدينيهاوالثيوقراطية،ولقداخذتهذهالنظرياتاشكاالعديدةتتمثلبمايلي-:
أ–نظريةالطبيعةااللهيةللحاكم:حيثتقومهذهالنظريةعلىاساسانالحاكمذوطبيعةالهية،
فهولميكنمختارهمنقبلااللهبلهوااللهنفسه.
ونتيجهلهذافانالحاكميتمتعبسلطةمطلقةتنصبعلىاقليمالدولةومنعليه،ذلكألنالدولة
وحاكمالدولةيعدانمقدسانواليجوزالمساسبهما.
وبالتاليفاليجوزمحاسبة الحاكمااللهأومسائلته عناعمالهأواقوالهباعتبارانهذهاالعمالو
االقوالمقدسه.
وبذلكتؤدي هذهالنظريهالىالتسليمللحاكمبالسلطانالمطلقالذيالتقيدهقيودوالتترتبعليه
ايةمسؤوليهامامالشعوب،وقدفسرتسلطهالدول القديمهعلىاساسهذهالنظريه،ومثلهذا
فيبالدواديالرافدينايامالسومريين.
ب  - نظريه الحق االلهي المباشر او التفويض االلهي  :لقد تطورت النظرة الدينية في مرحلة
الحقةللمرحلهاالولى،حيثلميبقالحاكمالهاأومنطبيعةالهية،وانمايستمدسلطتهمنهللا
مباشرة   ، فالحاكم  يختاره هللا ويودعه السلطة  ، و من ثم فهو يحكم  بمقتضى الحق االلهي
المباشروقدصورتمسلةحمورابيهذهالنظريهحيثيظهرفيهاحمورابيوهويتسلمالشريعه
من اله الشمس  . و بهذا التفكير حدث تطور في الطبيعه الدينيه للسلطة وذلك نتيجة التطورات
االقتصاديهواالجتماعيهفيتلكالفتره.

ج-نظريهالحقااللهيغيرالمباشراوالعنايهااللهية: ظهرتفيالعصورالوسطىفكرة
جديدةمفادهاانهللااليختارالحاكماختيارامباشرا،وانمايرشدالشعبالىالطريقالذييؤدي
الىاختيارحاكممعين.
وبهذايكونالحاكمقدتولى السلطة عنطريقالشعببتوجيهمناالرادةااللهية،ايبمقتضى
الحق االلهي غير المباشر وبالرغم من كل هذا تتفق هذه النظريه وغيرها من النظريات
الثيوقراطية علىانالسلطة منعندهللا،وانكانتتفترقعنهااذتجعلاختيارالحاكممنقبل
الشعب،ولكنالحاكمالذييمارسالسلطةااللهيةيستطيعانيستبدبهاالنهيستمدسلطتهمنهللا
،فهواليكونمسؤوالامامأحدغيرهللا.
واختيارالحاكممنقبلالشعباختيارامباشرااليعنيقطعاانيكونالحاكمديمقراطيا،يمكنان
يكوناستبداديا.
بالرغم من هذا فان نظريات قد اثمرت في اوائل القرن السادس عشر نظاما  سياسيا  عرف
تاريخيابالنظامالملكيالمقدسالمطلق،ويقومهذاالنظامعلىانالسلطهمنحقالحاكموحدهال
يقاسمفيهاشخصاوهيئهوانالحاكميحوزهذهالسلطهوفقانظريهالحقااللهيالمقدس.
وبالرغممنكلهذاالتطورفقدبقيتالسلطهفيتلكالفترةالزمنيةذاتقداسةدينية،حيثكان
الخروج عليها يعني الكفر باهلل  ،ان فئة الحكام الذين يمارسون هذه السلطة لم يكونوا وفق هذه
النظريهالهة،كماكانفيالماضيفالدينهلل،والتصحعبادةغيرهللا.
ولكنبالرغممنذلكظلالحكاميمارسونالسلطةباعتبارهمالمختارينبصورةغيرمباشرةمن
هللا،ومفوضينمنه،بمايدعمحقهمالمقدسفيالسيادة.
وبذلكظلتهذهالنظريهدعما للملوكفيتأييدسلطتهمالمطلقة ،ومنثماليملكأحدمحاسبتهم
اومسائلتهمعنافعالهمواخطائهم،النهممسؤولونامامهللافقط.
ولقدعاشتهذهالنظرية  عصرهاالذهبيفيفرنسافيالقرنالسابععشرفيعهدلويسالرابع
عشر،الذيكثيراماكانيستنداليها،ويدعيانهيستمدسلطتهمنهللا،وانهغيرمسؤولامام
أحدغيرهللا،وبقيتهذهالنظريةسنداللكثيرمنالملوكفيسلطتهمالمطلقه.
ونتيجهلكلهذافانهيالحظبانالنظرياتالدينيه -الثيوقراطيةرغماتفاقهاعلىتحديدمصدر
السلطه  ، تنتهي الى نتيجه واحدة وهي ان سلطان الحكام مطلق ال تقيده قيود  ،وليس من حق
الشعوبسؤالهمعمايفعلون،النحسابهماليكوناالامامهللا،فهوالذياودعهمسلطته،و
هوالذييتولىحسابهمعنافعالهم.
و لكن التطورات االقتصادية واالجتماعية ادت الى عدم قبول النظريات الدينيه التي ابتكرت
لتبرير استبداد الحكام  ،فظهرت نظريات جديده ترجع السلطة الى االمة  ،او الى كل الشعب
السياسي،وتسمىهذهالنظرياتبالنظرياتالديموقراطية،ايالنظرياتالزمنية.
ثانيا ً  :نظريات المصدر الشعبي للسلطة :انالسلطهتجدمصدرهافيالشعبالذييمنحهاللحكام
،حيثانالشعبيضعحدوداوحواجزتحولدونتحولسلطةالدولةالىسلطةمطلقة.

الشك بأن اهم ضابط يمكن ان يوقف طغيان السلطة هو المنظمات االجتماعيه و المؤسسات
السياسية  ،و لكن وراء هذه المنظمات و المؤسسات يجب ان يسود االقتناع لدى الحكام و
المحكومينبانالسلطةليستامتيازاللحكام،وانماهيلهاهدفيجبانالتحيدعنهوهوالعمل
فيسبيلمصلحة الجماعة ،وأنالخروجعنهذاالهدفيعنيعودةالسلطةالىالشعبالذيله
الحقانيردالحكامالىحدودهم،كماانلهانيستبدلهمبغيرهم.
وبذلكفأنهذهاالفكاربررتهانظرياتمتعددة،مرتبفتراتزمنيةمختلفةمنها-:
نظريةسيادةاألمة،ونظريةالسيادةالشعبية،والنظريةاالشتراكية،وأخيراهناكنظريةالصفوة
.
ونتناولفيمايأتيهذهالنظرياتتباعا:
اوالً نظرية سيادة األمة :
انالسيادةوفقهذهالنظريةبيداألمة،واألمةهي  شخصيةقانونيةمستقلةعنالمواطنينالذين
تتكونمنهم،ولكنيمثلاألمة–الشخصالمعنوي–فئةمنالمواطنينذاتصفاتمحددة.
ولذلكفأناألمةالتعبرعنارادةالمواطنينفيالحاضرفقطوانمايدخلفيتكوينهااعرافوقيم
وصفاتالماضيوالمستقبلايضا.
ويترتبعلىهذابأناالقتراعليسشامال لكلبالغيسنالرشدالسياسي،بلمقيدا بالمواطنين
الذينتتوافرفيهمشروطتتعلقبالعلموالثروة،والذينيستطيعونالقيامبالمسؤولياتاالجتماعية.
وهنايصبحهذااالقتراعليسحقا ،بلوظيفةيقومونبهابأسماألمةولصالحها،وهذهالوظيفة
تصبحواجبا.
ويترتب على هذا فأن االنتخاب يصبح اجباري على المواطنين الذين يحق لهم االنتخاب والذين
تتوفرفيهمشروطاالنتخاب،وذلكلكوناالنتخابواجباوليسحقا.
وهنا فالنيابةعناألمةتتمبواسطةممثلينمنتخبينوبالتاليفليسللشعبوالللناخبينحقمراقبة
ممثلياألمة.
كماانهليسلهمتحديداهدافاألمةبعداألنتخابمباشرةبللهمفقطحقاختيارالممثلينللتعبير
عن ارادة االمة  -اي الشخص المعنوي المجرد  -حيث تنقطع صلة الناخبين بالمنتخبين بعد
األنتخابمباشرة.
ولذلكفانهذهالنظريةترىانارادةاألمة ومنثمسلطةاألمةتتصفبالمشروعيةألنهاتمثل
ارادةالشعبالناخبصاحبالكفاءةالعلميةوالثروة.
وبناءعلىهذاتستطيعاألمة–الشخصالمعنوي-بواسطةممثليهاالمنتخبينانتستخدمارادتها,
ومنثمسلطتهافتعبرعنارادتهابماتشاءمنالقوانين،اعتماداعلىتبريرتصرفاتها،ألجلان
تصبحهذهالتصرفاتمشروعة،وبالتالييتحتمعلىاألفرادالخضوعالحكامهادونمناقشة،
ألنهاتحملفيطياتهاصفةالعدل.

ولكنمادامتاالمةتتصرفبواسطةالحكامالذينيمثلونها فانهؤالءقديستغلونسلطةاألمة
ويتخفونوراءفكرةعصمةارادةاألمةمنالخطأويتصرفونحسباهوائهمومطامعهم ويلجأون
الى األستبداد باالفراد  ,اعتمادا على مبدأ سيادة األمة وفي ذلك خطر على حقوق وحريات
المواطنين.
وعليه فأن هذه النظرية جاءت بها ( الطبقة البرجوازية ) في عهدها االول حيث حرمت كل
المواطنين بالغي سن الرشد السياسي والذين لم تتوفر فيهم الشروط التي اشترطتها الطبقة
البرجوازيةعلىالناخبينوالمرشحينمنالترشيحلعضويةهيئاتالدولةسواءكانتالتشريعيةاو
التنفيذية،وبالتاليقصرتحقاألنتخابوالترشيحعلىاعضاءالطبقةالبرجوازيةالذينتتوفر
فيهمالصفاتأوالسماتالتيحددتهاالطبقةالبرجوازية.

ثانيا ً نظرية السيادة الشعبية :
تعتبرالسلطةوفقا لهذهالنظريةملكا لجميعافرادالشعبالسياسي وبذلكتختلفهذهالنظريةعن
نظريةسيادةاالمة  حيثالتعتبراالمةوحدةمجردةمستقلةعناالفراد،وتخصهابالسيادةومن
ثمسلطةالدولةحقلكلاالف رادالبالغينسنالرشدالسياسيفيممارسةهذهالسلطة،سواءأكان
ذلكبصورةمباشرةأوغيرمباشرةعنطريقالوكالة.
ولذلكترفض نظريةالسيادةالشعبيةاالراءالتيجاءت بهانظريةسيادةاالمةوالتقربوضع
االمة-الشخصالمعنوي-فوقالمواطنينبلتعتبركلسلطةملكالكلالشعبالسياسي.
ولهذااخذتنظريةالسيادةالشعبيةباالقتراعالعاملجميعالمواطنيندونتمييزحيثتعتبركلفرد
منافرادالشعبالسياسييملكجزءامنسلطةالدولة وبالتاليفانهذايجعلاالنتخابحقالكل
المواطنينالسياسيين.
وهنا فأنه ما دام االنتخاب حقا  ،فأن ممارسته يكون عمال اختياريا ال يخضع اال لشروط السن
واالهليةوالتمتعبالحقوقالمدنية.
ولهذايكونالنوابوفقهذهالنظريةهموكالءعنالشعب فيمكنمحاسبتهموابدالهمعنطريق
الشعبالسياسيوذلكعنطريقاالستفتاء.
وهنا فأن نظرية السيادة الشعبية اخذت بالوكالة االلزامية التي تفرض على النواب ان يتقيدوا
باالوامرالمعطاةلهممنقبلالناخبين.
ولهذا فأن نظرية السيادة الشعبية تؤدي الى ضرورة احترام رأي ممثلي هيئة الناخبين دون ان
تدخلفياالعتباراالجيالالقادمةوالظروفالمستقبلية.
وبالتالييكونالقانونوفقالهذهالنظريةمعبرا عنارادةاالغلبية وانرأياالغلبيةيسريعلى
االقليةويلزمها  وهذاامرحتميحتىاليختلالنظامفيالدولةوينهاربنيانهااذالمتذعناالقلية
لرأياألغلبية.

وهنافانرضاالشعبالسياسيبالسلطةالحاكمةهوالذييسبغعليهاصفةالمشروعيةويجعلها
سلطةقانونية.
ثالثا ً النظرية االشتراكية :
وبالرغممنكلهذافقدجاءتالنظرةاالشتراكيةالعلميةبمفهومجديدللسلطةاستنادا الىفهمها
الخاصبفكرةالسلطةوالطبقاتالتيتحوزهاويستندهذاالمفهومعلىاالسسالتالية:
االساس األول :
انالدولةوباالحرىسلطةالدولةليستفيحقيقتهاظاهرةطبيعيةوالارادةالهيةمقدسة،لكنها
خلقهااالنسانواخضعهاالرادته،وانهاعلىهذااالساستجدسندهافيالنظامالطبقي،ايانها
ظاهرةطبقيةخلقتهاالطبقةالمتحكمةفيالمجتمع.
االساس الثاني :
وبناءاعلىهذافأنسلطةالدولةليستللشعبواللألمةكلها،ولكنهاللطبقةالمتحكمة.
وعلى ذلك ففي ظل النظام االشتراكي تكون الطبقة الحاكمة هي الطبقة المالكة لوسيلة االنتاج ،
ولهذافأنالدولةهيدولةطبقية.
ولذلك نستطيع القول بأن السلطة وفقا للمفهوم االشتراكي سلطة طبقية تسيطر عليها الطبقة
االجتماعيةالتيبيدهاوسائلاالنتاج.
وانالطبقةالحاكمةهيالتيتضعالنظامالقانونيالذييكفللهاالحفاظعلىمصالحهاالطبقية.
رابعا ً نظرية الصفوة :
غيرانالتحليلالذياتتبهالنظريةاالشتراكيةوالنظرياتالسابقةعليهابصددفترةسلطةالدولة
لميوافقعليهابعضالكتابفقدجاؤابنظريةجديدةهينظريةالصفوةالحاكمة.
واننظريةالصفوةالحاكمة،انهفيكلمجتمعانسانيفئتين،فئةحاكمةوهيالقلةالقليلة،حيث
انقوتهاتكمنفيسيطرتهاعلىمقدراتاالقتصادفيالمجتمع،وفئاتايطبقةمحكومةوهي
االغلبية.
ويقود هذه ال قلة الحاكمة صفوة تفرض ارادتها على االغلبية المحكومة حيث تشرف على كل
المجاالتاالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية،ألنهاتملكوسائلاالنتاج.
ولكن التقدم العلمي والتكنلوجي في المجتمعات الحديثة أخذ يزداد بسرعة  ،وأصبح المجتمع
الصناعيالحديثيتميزبالتقدمالفني الكبيرفيوسائلاالنتاج ،وهذاالتقدماليرجعالىتراكم
رؤوساالموالبقدرمايرجعالىالتقدمالفني.
وهذاالتحليلاظهرأهميةدورالتكنوقراطييناوالفنيينفيالحياةاالقتصاديةوتأثيرهمالمتزايدفي
المجتمعاتالصناعيةالحديثة.

فاالدارةلمتعملعمال سهال ي ستطيعمالكرأسالمالانيقومبه،وانمااصبحالعملاالداري
عمالمعقدايقتضيفهمافنيامتخصصا.
 وهكذاانتقلإصدارالقرارالحقيقيإلىصفوةجديدةمنالمجتمعتختلفعنالصفوةالسابقة،
وهذهالصفوةالجديدةهمالفنيونوالباحثونوالعلماءواالداريون،ولهذافأنهذهالصفوةالجديدة
سواءفيالمجتمعالرأسمالياواالشتراكياصبحتتمثلطبقةاجتماعيةجديدةمتميزةفيسلوكها
ودوافعهابعيداعنسلوكودوافعالطبقةالرأسماليةوالطبقاتالكادحة.وبذلكاصبحتالسلطةفي
الدولةالصناعيةليسبيدالطبقةالمالكةلوسيلةاالنتاجفقطبليضافاليهاالفئةالجديدةالمتمثلة
بالفنيينوالعلماءواالداريين.
ولهذااصبحالشعبالحقيقيمالكسلطةالدولة وهمالفنيون والعلماءواالداريون ومالكي وسيلة
االنتاج.

المبحث الثالث
شرعيةسلطةالدولة
تمهيد :
تعدالشرعية الركيزة االساسية للسلطة السياسية ، ومنثم اليمكنان توجدسلطة شرعية من
تلقاءنفسها،ولكنشرعيتهاتكونمنواقعااليمانبهامنقبلالشعب،وعلىذلكالبدانتكون
السلطةمتفقةفيالشكلوالمضمونالتيقومهاالمجتمعفيفكرهواقتنعبهاثمارتضاها.
وألجلتحديدمعنىالشرعيهيقتضياالمرالبحثفياالمورالتاليهوهيكلمن:
(ماهيةالشرعية،واهميةالشرعية،والمبادئالتيتتحققبهاالشرعية).

اوالً  :ماهية الشرعية :
الشرعيةهياالتفاقمعالقواعدالقانونية،اياكانمصدرهادستوريااوتشريعيا،وتسوداحكامها
علىكلمنالدولةواالفراد،حكاماومحكومين.
ولهذافأنالشرعيةتعنيالتزامكلمنالدولةواالفرادبعدممخالفةالقواعدالقانونية،معوجود
الجزاء على االخالل بهذا االلتزام  ،اذ ال ضمانة بغير جزاء على المخالفة  ،حيث تتوقف قيمة
االلتزامومدىااليمانبهعلىمدىفاعليةهذاالجزاء.

فالشرعيةاذنتعني(مبدأسيادةاحكامالقانون ) ،اذعنطريقهااليمكنأليهيئةانتصدر
قرارافرديااالفيالحدودالتيبينهاالقانوناوالدستور.

ثانيا ً  :أهمية الشرعية :
ان الشرعية تعتبر من اهم الضمانات لحقوق وحريات المواطنين االجتماعية واالقتصادية
والسياسية،ح يثالتستطيعالهيئاتوالحكامانتفرضالقيودعلىالحرياتاالمنخاللالقواعد
القانونية،طالماظ لتتلكالقواعدالقانونيةقائمة،ذلكألنتحديدحقوقوحرياتالمواطنينيتم
وفقاللقواعدالقانونيةالمقدمةمسبقامنقبلالصفوةالحاكمة.
باالضافة الى ذلك فأن كل ما يتعلق في مجال العالقات المتبادلة بين هيئات سلطة الدولة
والمواطنينيفترضبأنهاتحددبالقواعدالقانونية.
ولهذافأنالقواعدالقانونيةتعتبربالنسبةلجميعهيئاتالدولةوالحكاموالمواطنينواحدة،حيث
انهمجميعا ملزمونبصورةمتساويةبالخضوعللقانون،واليحقأليفرداالخاللبالقانوناو
االنحرافعنمتطلباتالشرعية،ذلكألنالقانونهوقانونالجميع،حيثانهذاهومبدأمن
مباديءالدولةالقانونية.
ولذلكفأناياخاللبالقواعدالقانونيةمنقبلاحدىهيئاتالدولةيعتبرعمال مخالفا للشرعية،
كماانهيعتبراستبدادايعاقبعليهالقانون.

ثالثا ً  :المباديء التي تتحقق بها الشرعية :
هناكمباديءتتحققبهاالشرعيةمنها-:
 5–  انكلهيئاتالدولةمقيدةفيحدودالقانون،حيثانهاالتستطيعاصدارايقراراالمن
خاللاحكامالتنظيمالقانوني،ايفيحدودتشريععاموضعسابقايسريعلىالجميع.
 9–  يجب على الهيئة مصدرة القرار ان تراعي التدرج القانوني باتخاذ القرارات  ،واال تكون
متعارضةمعقاعدةقانونيةاعلىمنها،وبخالفهتعتبرهذهالقراراتباطلة.
ذلك ألن احكام القانون يجب ان تكون في نطاق من الشرعية الدستورية ومثلها القرار االداري
بالنسبةللقانون،كمايجبانتكوناحكامالدستورذاتهامتفقةواحكامالمشروعيةالعلياالتيتسمو
وتعلوعلىالدولةواالفرادوالدستوروالمتمثلةبااليدلوجيةالحاكمة.

المبحث الرابع
ضمانشرعيةسلطةالدولة
تضعبعضالدولقيودافيالقانونالدستوريعلىهيئاتالسلطةالحاكمةالتيتقومبتوقيعالجزاء
،وفرضالطاعةعلىالمواطنينممايؤديالىتكونهيئاتالسلطةهينفسهاالمطالبةبتوقيع
الجزاءعلىنفسهااذماخرجتعلىالقيودالتيتفرضهاالقواعدالدستورية.
لهذااقرتبعضالدولبعضالضماناتالتيتكفلحسنتطبيققواعدالقانونالدستوري،والتي
تحدمنمحاولةالخروجعليهامنجانبهيئاتالدولة.
وتتالفهذهالضماناتالقانونيةمماتضعةالدساتيروالتشريعاتمننصوصتحتويعلىكفالة
اجراءالرقابةعلىتصرفهيئاتسلطةالدولة،وهيتتمثلاساسافيصوررقابيةعديدةمنها:
5–الرقابةالسياسية،والمتمثلةفيالمجالسالنيابيةباعتبارهارقيباعلىالهيئةالتنفيذية.
9–الرقابةاالدارية،والمتمثلةفيكفالةحقالتظلموتقديمالشكاويمنقبلالمواطنينالىالهيئة
التنفيذية.
2–الرقابةالقضائيةوالقائمةعلىاساسكفالةحقالتقاضيلكلالمواطنينلكييؤمنلهمامكانية
االستفادةمنجميعالحقوقالممنوحةلهمفيالتشريعات.
4–وعالوةعلىذلكتلعبالنيابةالعموميةدوراهامافيحمايةالقوانينمنايةتجاوزات،حيث
تقومباالمورالتاليةوهي:
أ–مراقبةتطبيقالقوانينمنقبلالمؤسساتوالمنظماتومواطنيالدولة.
ب–مراقبةاتباعالشرعيةفياعمالهيئاتالتحقيق.
ج–  مراقبةشرعيةوصحةاحكامالمحاكمفيالقضاياالجنائية،وفيالقضاياالمدنية،وقرارات
الهيئاتالعدلية.
د–مراقبةشرعيةتنفيذاالحكام،واتباعالشرعيةفياماكنالحجز.
وفي الحقيقة ان هذه  الضمانات القانونية التي تنص عليها الدساتير لضمان تطبيق قواعدها  ،ال
تكفي لتحقيق تطبيق هذه القواعد  ،وذلك ألن النتائج العملية قد اثبتت ان احترام نفاذ القواعد
الدستوريةاليتوقفعلىمقدارماتحتويههذهالنصوصمنجزاءاتوضماناتبقدرمايعتمد
علىمدىايمانالشعبوقوةالرأيالعامفيالتمسكبهاوالحرصعليها.
وكان من نتيجهذلكاقرالفقهوجودالضمانات غيرالقانونية التيتتجسدفيالضغطالشعبيو
االضطراباتوالمظاهرات،وبمعنىاخرفيحقالمواطنينفيمقاومهطغيانالحاكمالذييقوم
فيحالهالخروجعلىالمبادئالمقررةدستوريا.
وال شك ان  الراي العام واتجاهاته يمثل ضمانا من افضل الضمانات التي تكفل احترام نفاذ
القانونالدستوريوحسنتطبيقه.
ولهذاتتشابكتدابيراالكراهمنقبلالدولهمعمختلفاشكالمساهمة االوساطاالجتماعية لتامين
الشرعية،وهذايظهرواضحافياالمورالتاليهوهي-:
أ–إنمسؤوليةجميعالنوابامامالناخبينماهياالالشكلاالعلىمنبيناشكالمراقبةالشعب
للدفاعالقوانينالذيتعبرعنارادته.
ب  -كما ان للمنظمات الشعبيه و المهنيه اهميه كبيره في تحقيق المراقبة االجتماعيه التباع
الشرعية.

اذ يشارك افراد المنظمات الشعبية و المهنية بنشاط في ادارة االنتاج عن طريق المداوالت
االنتاجيه.
ج-ولهذامنحتالمنظماتالشعبيهوالمهنيهفيكثيرمنالدولحقوقالمراقبةالتشريعاتالعمالية
.
وبالرغم من كل هذا  فأن الضمانات القانونية التي تكفل احترام القواعد الدستوريه القائمة قد ال
تتسع  للتطورات التي تحدث في الجماعة حين يتولد في ضميرها القانوني اتجاه سياسي جديد
لالنقضاضعلىالنظامالقائموتغييرهبالقوة فياغلباالحيان،بلانهذهالضماناتالقانونيه
تكونهيالحائلفي وجهالتغيير ،وانالسالحالذي يرفعهالحكام فيمواجههمن يناديمن
المواطنين باالصالح  ،فتكون المقاومة حينئذ نوعا من رد الفعل ضد ما تحاوله هذه الضمانات
القانونيهوالسياسيةفيحمايهالدستور.
ولهذافأنسندالمقاومةضدالهيئةالحاكمةيبتعدعنمجالالقانونالوضعي،ولكنهناال ينبغي
وجودبعضالنصوصالتشريعيةالتيتضمنتالنصعلىاتاحةهذاالحقالشعبي.
وقدوردتهذهالنصوصفياعالناتالحقوق،ومنذلك-:
أ -العهداالعظمالذيصدرتانجلتراسنه 5951،حيثقررانكلحكميصدرفيالمستقبل
مخالفالقواعدهذاالعهديعدباطالوالاثرله.
ب -اعالناالستقاللاالمريكيسنه  5116حيثوردفيهانمنحقالشعبوواجبهانيعزل
حكومته،ويعينحكومهاخرىاذاتبيناناالولىكانتترميالىاخضاعالشعبلالستبداد.
ج -اعالنالثورهالفرنسية لسنه،5172حيثقرربأنهتوجدحقوقطبيعية لالفرادغيرقابله
للتنازلعنها،واعطيلكلفردحقمقاومةالحكومةبالقوة.
ونتيجهلكلهذايتضحانالضماناتالتيتكفلحسنتطبيقالقانونالدستوريوالقوانيناالخرى
 ،ال تتمثل في الضمانات القانونيه فقط  ،بل تشمل ايضا  الضمانات الشعبية التي يتوقف عليها
الحرصعلىسالمةتطبيققواعدالقانونالدستوري،والقواعدالقانونيةالشرعيةاالخرى.

المبحث الخامس
هيئاتسلطةالدولة
معروفانفيكلالدولصغيرهاوكبيرهالديهامؤسساتدستوريةتقومبتنفيذارادةالصفوه
الحاكمه  ، وهذه المؤسسات قد تتسع او تقل وفقا لحاجة الصفوة الحاكمه الجل تنفيذ ارادتها ،
ولكن هذهالدولمتفقةعلى قيامبعضالمؤسساتالدستورية ،ومنهذهالمؤسسات:الهيئه
التشريعية،والهيئهالتنفيذيةوالهيئهالقضائية،وهذاماسنبحثهفيثالثمطالب.

المطلب االول
الهيئةالتشريعية
نقصدبالهيئةالتشريعيةتلكالجهةالتيتملكاصدارالقواعدالقانونيةالملزمةالتيتحكمتصرفات
الحكاموالمحكومينفينطاقالدولة.
وأيا كانتالقواعدالقانونية،فاننانقفعندنوعينمنالقواعدالمكتوبةوهماالقواعدالدستورية
والقواعدالتشريعية.
ولذلكفأنالتشريعقدتمارسهالهيئةالتشريعيةبمفردها،واليكونذلكاالفياالنظمةالبرلمانية
، وقدتمارسهاالهيئةالتشريعيةمشاركةمعالناخبينفياالنظمةالديمقراطيةشبهالمباشرة،وقد
يمارسهاالشعبالسياسيفياالنظمةالديمقراطيةالمباشرة.
وباالضافةالىذلك،فأنالتشريعوفقالمبدأالشرعيةمتدرجفيقوته،ففيقمةالتدرجالتشريعي
توجدالقواعدالدستورية،ويليهافيالتدرجالتشريعالبرلماني،ثمالقراراتاالدارية.
وب ذلك إلنه اذا كانت البرلمانات تقوم بالدور بالدور االساسي في اعداد التشريعات  ،فأن رئيس
الدولةيشاركفياعدادووضعالتشريعات،بلوقدينفردبالتشريعلسبباوألخر.
وهنافأنهالبدمنالتعريفاوالاعضاءالهيئةالتشريعيةوثانياكيفيةممارسةالوظيفةالتشريعية.

الفرع االول
اعضاءالهيئةالتشريعية:
يمارسالنظامالديمقراطيالمباشرالعملالتشريعيفيالدولةمنقبلالشعبالسياسيمباشرة،
ولكنالنظامالديمقراطيشبهالمباشريجمعبينالنظامالديمقراطيالمباشروالنظامالديمقراطي
النيابي،حيثيتضمنالنظامالديمقراطيشبهالمباشرمظاهرعديدة،يجعلمنالناخبينعضوا
اصيالفيالتشريعبجواررئيسالدولةوالبرلمان،وهذهالمظاهرهي-:
5–حقاالستفتاء.
9–حقاالعتراض.
2–حقاالقتراع.
ولذلكتتضمندساتيراالنظمةالديمقراطيةشبهالمباشرةموضوعاتمحددةيؤخذبهارأيالشعب
السياسيعنطريقاالستفتاءالشعبي،كتعديلالدستور،اوحلالمجلس،اواقالةرئيسالدولة،
اورئيسالحكومة.
وقديتطلبالنصالدستوريالحصولعلىنسبةمناصواتالناخبين،كأنتكوناالغلبيةالنسبية
اوالمطلقة،وهذامااكدهالدستورالسويسريفي(م592)،حيثجاءفيهابأن"....التعديل

او التغيير الكلي ال ينفذان اال بعد تصديقهما بأكثرية شعبية في البالد كلها  ،ولذلك فأن اعضاء
التشريعفيمعظمدولالعالمهي:-
اوالً  :البرلمان :
البرلمانهو عضوالتشريعاالصيلحيثانمشاركةالناخبيناورئيسالهيئةالتنفيذية،فيمجال
التشريع،تعتبرامرامكمالالختصاصالبرلمان.
ولهذايقومالنظامالنيابيعلىاسسمنها:
5–تشكيلالبرلمانعنطريقاالنتخابمنقبلالشعبالسياسي.
9–تجديدالبرلمانبعدفترةزمنيةمحددةفيالدستوراوالقانون.
2–اعتبارعضوالمجلسالبرلمانيممثالللشعبكله،اللدائرتهاالنتخابية.
4–استقاللالبرلمانعنالناخبينمدةنيابته.
وباالضافة الى ذلك فأن االنظمة النيابية تتأرجح بشأن تنظيم البرلمان بين اتجاهين هما  :نظام
المجلس  الواحد او نظام المجلسين ولذلك فأن نظام المجلس الواحد يقوم على استئثاره بالعمل
التشريعي،حيثانالناخبينيقومونبانتخابنوابعنهم،فيشكلهؤالءالنوابمجلسا واحدا ،
يمارساالختصاصاتالمقررةفيالدستور،وأهمها:
 الوظيفةالتشريعية. محاسبة الهيئة التنفيذية في بعض النظم الدستورية  ،ومثل هذا المجلس اخذت به معظماالنظمةالجمهوريةالبسيطة.
امانظامالمجلسينفيقتضيانيشكلالبرلمانمنهيئتين– مجلسين– يحملكلمنهمااسما
يغايراسمالهيئةاالخرى،ومثلهذاالنظاماخذتبهمعظمالدولالملكيةالبسيطة،حيثان
عضوية المجلس االعلى مقتصرة على اعضاء الطبقة الحاكمة  ،ذلك ألن قانون االنتخاب
يشترط شروطا عديدة ال تتوفر اال في اعضاء الطبقة الحاكمة  .وبالتالي يحرم كل اعضاء
الطبقاتالمحكومةمنالحصولعلىعضويةالمجلساالعلى،باالضافةالىذلكفأنالدول
االتحاديةتاخذبنظ امالمجلسين،ذلكانمثلهذهالدولتتكونمنعدةدويالتمختلفة من
حيثالمساحةالجغرافيةوالمواردوعددالسكان،فلواقتصرتهذهالدولعلىنظامالمجلس
الواحد،وشكلهذاالمجلسعلىاساسعددالسكان،فأنالدويالتالكبرىالمنظمةلالتحاد
سوفتسيطرعلىالدويالتالصغرى،ولهذاجرتالعادةعلىانتاخذدولاالتحادبنظام
المجلسين  ،لكي يشكل احد المجلسين على اساس شعبي  ،واالخر على اساس تمثيل ارض
الدويالتفتكوناالصواتفيهمتساوية،كماانتشريعالقوانينيمارسمنقبلالمجلسينكال
علىانفراد،حتىيكوندورالمجلساألعلىدورامهمافيالتشريع،بحيثيستطيعانيلغي
المشاريعالقانونيةالتييوافقعليهاالمجلساالدنى،اوقبلموافقةالمجلساالدنىاذاكانت
تعرضعليهاوال،ومثلهذاماأكدته(م5ف5،9،2،1)مندستورالوالياتالمتحدةو

االمريكيةبأن"ف 5:جميعالسلطاتالتشريعيةالممنوحةفيهذاالدستورتخوللكونجرس
الوالياتالمتحدةانيتألفمنمجلسللشيوخوأخرللنواب.
ف9: يتالفمجلسالنوابمناعضاءينتخبونكلعامينمنقبلاهاليالوالياتالمختلفة.
ف2:يتألفمجلسالشيوخاالمريكيمنشيخينعنكلوالية.
ف  1 :جميع مشروعات  القوانين الخاصة بتحصيل االيراد تصدر من مجلس النواب ولكن
لمجلس الشيوخ ان يقترح ادخال تعديالت كما في سائر مشروعات القوانين  ،وله ان يوافق
علىهذهالتعديالت.
وكلمشروعقانونيصدقعليهمجلسالنوابومجلسالشيوخيجبانيصبحقانونا انيقدم
الىرئيسالوالياتالمتحدة..".
ثانيا ً  :رئيس الدولة كعضو تشريعي :
اذاكانتالمجالسالنيابيةهيالهيئةالتشريعيةاالصليةوفقاللقواعدالدستوريةالمتعارفعليها
،فأنكانبعضاالنظمةالسياسيةقدقبلتهذهالقاعدة،وجعلتدورالمجالسالنيابيةثانويا،
ووضعتالكلمةالنهائيةفيمجالالتشريعبينيديرئاسةالدولة.
ولهذانصتدساتيرهذهاالنظمةالسياسيةعلىالحقوقالتييمارسهارئيسالهيئةالتنفيذيةفي
مجالالتشريع،وهيكلمنحقاالقتراحوحقاالعتراضاوالتصديق،وحقاالصدار،
وهذامااكدهالدستوراالمريكيفي(م5ف1)بأن"كلمشروعقانون..يجبقبلانيصبح
قانونا ان يقدم الى رئيس الواليات المتحدة  ،فأذا اقره امضاه  ،واذا لم يقره اعاده مع
اعتراضاتهالىالمجلسالذيصدرمنه.."،وقداكدهذاالدستورالمصريلسنة 5215في
(م)559بأن"...لرئيسالجمهوريةحقاصدارالقوانيناواالعتراضعليها."..
ولذلكفأممعظمدساتيرالدولقدافردتدورا مهما لرئيسالهيئةالتنفيذيةفيممارسةالعمل
التشريعي،وذلكفيحاالتعديدةمنها:
 5– اذا كان البرلمان معطال لسبب او الخر  ،ففي هذه الحالة البد من هيئة تتولى مهمة
التشريع  ،وهذه الهيئة تكون عادة رئاس ة الهيئة التنفيذية أو من يقوم مقامها  ،وهذا ما اكده
الدستور المصري لسنة  5215في (م )541بأنه " ...اذا حدث في غيبة مجلس الشعب  ،ما
يوجباالسرعفياتخاذتدابيرالتحتملالتأخير،جازلرئيسالجمهوريةانيصدرفيشأنها
قراراتتكونلهاقوةالقانون"...
تشريعيةفيأيدولةالتعقداجتماعاتهابصورةمستمرةبللهاأدوارانعقاد

 9 -إنالهيئةال
تتخللهافتراتالراحة،فإذاحدثأمرطاريءاليمكنمواجهته

عادية،وآخرىغيرعادية،
االبقانونفإناالتجاهيجريعلىتخويلرئيسالهيئةالتنفيذيةإصدارمراسيمتكونلهاقوة
القانون ،ينظمأي موضوع يوجبالدستور تنظيمه بقانون ،علىانتعرض علىالبرلمان
عندانعقادهليقررفيخصوصهامايشاء،وهذاماأكدهفيالدستورالمصريلسنة١٧٩١في
لرئيسالجمهوريةعندالضرورةوفياألحوالاالستثنائية،وبناءا علىتفويض

(م ١٠١
)"

بأغلبيةثلثياعضائه،أنيصدرقراراتلهاقوةالقانون،ويجبعرضهذه

منمجلسالشعب
القراراتعلىمجلسالشعبفيأولجلسةبعدانتهاءمدةالتفويض.

 2– التشريع بتفويض من البرلمان  :إن هذه الحالة تمثل ظاهرة عالمية ذات داللة خطرة
وتفوضفي


ناتتتخلىعنجزءمنوظيفتهااالصلية،
بالنسبةللنظامالنيابيذاته،ألنالبرلما
ومرجعهذهالظاهرةإلىالمشاكلالحيويةالتيتواجهها

ممارستهاإلىرئاسةالهيئةالتنفيذية،
ومايتطلبهحلهامنضرورةاتخاذإجراءاتسريعة.

النظمالسياسية،
والمسلم به فقها انه ال يجوز للبرلمان أن يفوض اختصاصاته  ،اال إذا أجازة الدستور ذلك
التشريعيعلىانتقيدهذهاإلجازة


وهيتجيزالتفوض
صراحة،وتحرصالدساتيرعادة،
بقيودعديدةمنها:
5–االيستعملهذاالتفويضاالفيظروفاستثنائيةيتركللبرلمانتقديره.
9–انتحدداغراضالتفويض.
2–يجبانيكونالتفويضلمدةمحددة.
 4–  يجبانتعرضالمراسيمالتفويضيةعلىالبرلمانفينهايةالمدةلكييبديرأيهفيها،
فأن اقرها تعتبر قانونية منذ بداية اصدارها وأن لم يقرها فتلغى ،وهذا ما أكده الدستور
المصري لسنة  5215في (م )517بأن " لرئيس الجمهورية  ..وبناءا على تفويض مجلس
الشعب.. أنيصدرقراراتلهاقوةالقانون،ويجبانيكونالتفويضلمدةمحدودة،وأن
تبينفيهموضوعاتهذهالقرارات..ويجبعرضهذهالقراراتعلىمجلسالشعب..فأذا
..يميوافقالمجلسعليهازالماكانلهامنقوةالقانون..

الفرع الثاني
كيفيةممارسةالوظيفةالتشريعية:
انالتشريعاليتحولالىقانوناالبعدمرورهبمراحلعديدةلدىالهيئاتالتشريعيةوالتنفيذية
،وهيكلمن:
5–اقتراحمشروعاتالقوانين.
لقداقرتمعظمالدساتيرألعضاءالبرلماناتبحقاقتراحمشروعاتالقوانينعلىاساسانه
هو العضو االصيل في ا لتشريع  ،ولكن بعض الدساتير يجعل اقتراح المشروعات القانونية
شركةبينالحكومةوالبرلمان.

وبالرغم من كل هذا فأن كثير من مشروعات القوانين هي ذات مصدر حكومي  ،وبالتالي
اصبحدورالبرلماناتيقتصرعلىاقرارهذهالمشروعاتمعالتيتقدمهاالحكومة،بعدان
تقتنعباالسسالتيتقومعليهاتلكالتشريعات،وهذاماأكدته(م)512منالدستورالمصري
لسنة5215حيثجاءفيهابأنه"لرئيسالجمهورية...حقاقتراحالقوانين...".
ومثل هذا ما اكده الدستور العراقي لسنة  5211في (م )69بأنه " يمارس مجلس الوزراء
الصالحياتالتالية:
5–اعدادمشروعاتالقوانينواحالتهاالىالسلطةالتشريعيةالمختصة".
9–التصويتعلىمشروعاتالقوانين:
سواء اكان االقتراح من جانب اعضاء البرلمان  ،او من جانب الحكومة  ،فأنه لكي يصبح
المشروعقانونا،فأنهالبدانيوافقعليهالبرلمان،سواءأكانهذاالبرلمانمتكونامنمجلس
اومنمجلسين،حيثتتماجراءاتالتصويتعلىمشروعاتالقوانينطبقا لالئحةالداخلية
التيتحكمعملالبرلمان.
وعلىهذااالساسفانالقاعدةالعامةفيالتصويتهياالغلبيةالعاديةاوالبسيطة،حيثانها
تكفيللموافقةعلىالقانون،مالميقررالدستورغيرذلكصراحة.
ذلكألنبعضالدساتيرتتطلبالقراربعضالقوانينالهامةاالغلبيةالمطلقة،فأذالميحصل
المشروعالمعروضعلىالبرلمانعلىاالغلبيةالمطلوبةفأنهيعتبرمرفوضا،وهذامااكدته
(م )511من الدستور المصري سنة  5215حيث  ..يتخذ المجلس قراراته باالغلبية المطلقة
للحاضرين،وذلكفيغيرالحاالتالتيتشترطفيهااالغلبيةخاصة.
2–التصديقواالصدار
بعدموافقةالبرلمانعلىمشروعالقانون،فإنهاليصبحقانونانافذا إالبعدمصادقةرئيس


الهيئةالتنفيذيةعليه،ونشرهفيالجريدةالرسميةلكييتحققالعلمبه،فيصبحفيهذهالحالة
قانوناواجبالتنفيذمنقبلأعضاءالهيئةالتنفيذية.
 ولهذا فإن االمتناع عن التصديق من قبل رئيس الهيئة التنفيذية على القوانين المقرة من قبل
البرلمان،يعتبراعتراضاتوقيفيا،وذلك:
النه رئيس الهيئة التنفيذية هو المعبر عن إرادة الطبقة الحاكمة  ،فإذا مضت المدة المحددة
لالعتراض دونأنيستعملرئيسالهيئةالتنفيذيةحقهفياالعتراضفإنهيعتبرمصادقاعن

القانونضمنا.
 ولكن إذا تبين له إن البرلمان قد أقر مشروع قانون ال يحقق مصلحة الطبقة الحاكمة  ،فإنه
يطلب مراجعة مشروع القانون من قبل البرلمان مرة أخرى  ،ولهذا حددت دساتير الدول
طريقةالتغلبعلىمعارضةرئيسالهيئةالتنفيذية،وذلكبمناقشةمشروعالقانونمرةثانية
منقبلالبرلمان واليتمنفاذهاالبعدإقرارهمنقبلالبرلمان،باغلبيةثلثيأعضاءالبرلمان

ولكنبعضالدساتيراكتفتبموافقةأغلبيةأعضاءالبرلمانعلىالمشروعلكييصبحقانونا
وإذالميحصلالمشروععلىهذهالنسبالمحددةفيالدستورفإنهيعتبرالغيا


واجبالنفاذ،

والمحللمناقشتهمرةثانية،وهذامااكدته(م 5ف)1منالدستوراالمريكيحيثجاءفيها
بأنه"..كلمشروعقانونيصدقعليهمجلسالنوابومجلسالشيوخيجبقبلانيصبح
قانوناانيقدمالىرئيسالوالياتالمتحدة،فأذااقرهامضاهواذالميقرهاعاده...الىالمجلس
الذي صدر منه  ..حيث يعاد بحثه  ،فأذا اقره ثلثا االعضاء اصبح قانونا  ، ....واذا لم يعد
الرئيسمشروعايقانونفيغضونعشرةاياممنتقديمهله..اصبحالمشروعقانونا"...

المطلب الثاني
الهيئةالتنفيذية
تنحصروظيفةالهيئةالتنفيذيةبوضعالقواعدالقانونيةموضعالتنفيذ،ولذلكيعتبردورالهيئة
التنفيذيةتابعالدورالهيئةالتشريعية،ولكنالواقعالعمليغيرمطابقمعهذااالعتبارالنظري
،النهمنالمعروفحاليااندورالهيئةالتنفيذيةفيمعظمالبلدانقدبرزالىمكانالصدارة،
بينما تضائل دور البرلمانات  ،بحيث اصبحت هذه البرلمانات عاجزة عن تفهم كثير من
المشروعاتالقانونيةالتيتقومالحكومةباعدادهاومنثمفأنكثيرا منالبرلماناتقدتضائل
دورهاتدريجيا ،واصبحمقصورا علىالموافقةعلىماتعدهالهيئةالتنفيذيةمنمشروعات
قانونيةوهذايظهرواضحافيالدولالنامية.
وبذلكاصبحتمثلهذهالبرلماناتفيدورتبعيبالنسبةالىالهيئةالتنفيذية،ومثالذلكما
طرأعلىسلطةالبرلماناتبخصوصالجانبالماليحيثفرضتكثيرا منالدساتيرقيودا
على اختصاصات البرلمانات في المجال المالي ،وبعضها االخر حرمتها من حق اقتراح
القوانينكليااوجزئيا.
ولقد زاد من حدة هذه الظاهرة ان قادة الهيئة التنفيذية هم زعماء الدولة السياسيون  ،بحيث
اصبح تقليدا برلمانيا ثابتا في معظم الدول النيابية بأن يتولى منصب رئيس الحكومة زعيم
الحزبالمنتصرفياالنتخاباتويقومهذاالزعيمباختيارالوزراءمنقادةالحزبالحاكمفي
حالةفوزهباالغلبيةالمطلقة،ومنبينزعماءاالحزاباالخرىفيحالةالحكوماتاالئتالفية
.
ولقد ادت هذه  الحقيقة الى تحويل البرلمان الى مجرد مظاهرة سياسية  ،مع اتخاذ القرارات
خارجقاعةالبرلمانفياالجتماعاتالحزبيةالمغلقة.
ولهذافأنالهيئةالتنفيذيةتقادمنقبلقيادةالصفوةالحاكمةوالتيتعملعلىتنفيذارادةالطبقة
الحاكمةموضعالتنفيذ.
وبالرغممنكلهذ افقدتختلفاالنظمةالسياسيةبصددكيفيةاختياررئاسةالهيئةالتنفيذية،
حيثاخذتالدساتيرباتجاهاتمختلفةمنها:

االتجاه االول  :النظام الرئاسي :حيثيضعهذاالنظامالهيئةالتنفيذيةبيدرئيسالجمهورية،
رئيسالصفوةالحاكمة،يعاونهالوزراءالذينيعتبرونمجردمستشارينله،كماانرئيس
الدولةيصبحهورئيسالحكومةلذلكيستقلرئيسالدولةباختيارالوزراء،بحيثينعدمدور
البرلمانفيهذاالخصوص،وبالتالييكونالوزراءمسؤولينامامهفقط،ولهذافأنرئيس
الدولةيمارساختصاصاتهمباشرةبقراراتيوقعهابمفردهالنههوالمسؤولاالولواالخير
عنسيراعمالالهيئةالتنفيذية.
وهذا النظام يتالئم مع االنظمة السياسية المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا النه ليس
باستطاعةرئيسالدولةبمثلهذهاالنظمةمخالفةالدستوروالقوانينالمحددةلسلطته،ومثل
هذااخذتبهالوالياتالمتحدةاالمريكية.
االتجاه الثاني  :النظام البرلماني :وبموجبهذاالنظامتوزعاعمالالهيئةالتنفيذيةبينرئيس
الدولةوالحكومة،فتمارسالهيئةالتنفيذيةاعمالهابأسمرئيسالدولة،ولكنالمسؤوليةالفعليه
يتحملهامجلسالوزراءبزعامةرئيساالغلبيةالبرلمانية.
ولهذا فأنالنظامالبرلمانيتحكمةقواعدمحددةاهمهاعدممسؤوليةرئيسالدولة،ذلكألن
االختصاصات التي ينص عليها الدستور بأسم رئيس الدولة تمارس من قبل الحكومة  ،اي
مجلسالوزراء،الذييحصلعلىثقةالبرلمان،ذلكالنالتقليديجريعلىانيختاررئيس
الدولةرئيسالوزراءمنبينالزعماءالبرلمانيينالحائزينعلىثقةالبرلمان،ثميختاررئيس
الوزراءزمالئهالوزراء،علىانتقدمالوزارةبعدذلكالىالبرلمانللحصولعلىثقته.
ولهذافالحكومةتكونحرةالتصرف،ولكنفينطاقالقواعدالقانونيةالمقررة،بحيثاذا
تجاوزتحدودالقواعدالقانونيةفأنتصرفهاغيرمشروع.
وبذلكيتبينبأنالنظامالبرلمانييمكنانيتالئممعاالنظمةالسياسيةفيالدولالناميةاكثر
منالنظامالرئاسي، ذلكالنهيمكنالتخوفمنرئيسالدولةالمنتخبفيالنظامالرئاسيفي
الدول المتخلفة ألنه ربما يستبد برأيه دون الرجوع الى الشعب  ،وبالتالي ينفرد بالسلطة
ويصبححكمااستبداديا.
االتجاه الثالث  :ان النظام السياسي الذي ياخذ بالنظام المختلط يجمع بين مظاهر النظام
الرئاسيومظاهرالنظامالبرلماني،وبالتاليفاناعمالسلطةالدولةتتقاسمهاكلمنالهيئتين
التنفيذية والتشريعية  ،ومثل هذا اخذت به فرنسا وفق الدستور سنة  5217المعدل في سنة
 5269،حيثحددت(م)24منالستورالفرنسيلسنة 5217اختصاصاتالهيئةالتشريعية
علىسبيلالحصربحيثاليجوزتجاوزها،وقدحددت(م)21منالدستورنفسهبأنباقي
التشريعيكون مناختصاصالهيئةالتنفيذية ،باالضافةالىماجاءفي(م)56منالدستور
نفسه  ،بحيث جعلت اختصاصات رئيس الدولة في النظام المختلط في الظروف االسثنائية
واسعةجداالحدودلهامنالناحيةالتشريعيةوالتنفيذية.
وبالرغممنكلهذافأنرئيسالدولةفيالنظامالمختلطينتخبمنقبلالشعبعلىمرحلةاو
مرحلتينوفقا لماجاءفيالدستور،كماانرئيسالوزراءالذييعينمنقبلرئيسالدولة
والوزراءالذينيرشحهمرئيسالوزراء،البدانيحصلواعلىثقة الجمعيةالوطنية،على
اساسالبيانالذييشرحفيهالوزيراالولسياسةالحكومةوبرنامجها.

وبذلكفأنالهيئةالتنفيذيةفيالنظامالمختلطتتكونمنرئيسالدولةالذييلعبالدوراالساس
في العمل التنفيذي باالضافة الى العمل التشريعي  ،بحيث يصبح رئيس الوزراء والوزراء
تابعونوخاضعونالرادته،وذلكالنرئاسةمجلسالوزراءالتقررللوزيراالولبللرئيس
الجمهورية (م 2من الدستور الفرنسي لسنة  )5217 ،ولكن تتحقق المسؤولية التضامنية
للوزراءورئيسالوزراءعنالسياسةالعامةلمجلسالوزراءامامالجمعيةالوطنيةمندون
رئيسالجمهورية.

المطلب الثالث
الهيئةالقضائية
وهيالهيئةالمختصةبتفسيرالقوانينوتطبيقهاعلىالمنازعاتالتيتعرضعليها،فاذاكانت
الهيئةالتنفيذيةتقومبتنفيذالقانون،وكانالقضاءبعملههذاايضاينفذالقانون،فثمةفارقبين
االثنين،وهوانالهيئةالتنفيذيةتنفذالقانونمنتلقاءنفسها،اماالقضاءفأنهاليعملاالاذا
طرحتعليهمنازعةبينالخصوم.
ولهذا فأن عمل الهيئة التنفيذية ضروري لوضع القانون موضع التنفيذ حيث ان القانون في
معظمالحاالتاليمكنتنفيذهاالبعدانتضعالهيئةالتنفيذيةشروطالتنفيذالتفصيليةبموجب
اللوائحالقانونية.
اماالقاضيفانهاليضيفالىالقانونشيئا ،ولكنهيطبقه،لكندورالقاضييبرزاذاكان
التشريعناقصااوغامضا،فانهفيهذهالحالةيفسرالقانون.
وبالرغممنهذافأنهناكخالفا بينالفقهاءبصدداستقاللالقضاء،حيثظهرتعدةاراء
منها:
 5– رأييذهبالىاعتبارالقضاءجزءا منالهيئةالتنفيذية،بحجةانالمنازعاتالقضائية
ليستاالعقباتتقومفيسبيلتنفيذالقانون،وبذلكفأنعملالهيئةالقضائيةهومنجنس
عملالهيئةالتنفيذية،وهذاهوالصوابذلكألنالهيئتانتنفذانالقوانينالتيتشرعهاالهيئة
التشريعية،سواءسواءحينماتكونساكنةاومتحركة.
9– ولكنهناكرأيااخريذهبالىاعتبارالقضاةهيئةثالثةمستقلةوتكونعلىقدمالمساواة
معالهيئتينالتشريعيةوالتنفيذية.
ولهذا فقد نصت الدساتير على تأكيد استقالل القضاء  ،حيث تضمنت بعض الضمانات التي
تجعلهذاالمبدأحقيقةعمليةوأهمهذهالضماناتتتمثلفيالنواحيالتالية:
اوالً طريقة التعيين :
تختلفالدولفياسلوبالتعيينالذيتراهمحققاالستقاللالقضاء.

فبعضها يرى ان انتخاب القضاة من قبل الشعب السياسي هو الطريق السلمي الذي يحقق
استقاللالقضاء ،ولكنيؤخذعلىهذهالطريقةانهاتؤديالىخضوعالقضاةالىاالحزاب
السياسية،كماانهذهالطريقةتؤديالىعدمتقديرالناخبينللمؤهالتوالمزاياالتييتطلب
توافرهافيالقضاة.
ولكن هذا االسلوب يتالئم مع الدول المتقدمة حتى ينتخب الشعب السياسي القضاة المؤهلين
للعملالقضائي.
ومثل هذا ما اخذ به االتحاد السوفيتي وهذا ما اكدته (م )519من الدستور السوفيتي لسنة
5211بأنه" تتشكلجميعالمحاكمفياالتحادالسوفيتيعلىاساسانتخابالقضاةوالمحلفين
الشعبيين ينتخب القضاة الشعبيون للمحاكم الشعبية في النواحي واالحياء ( المدن ) من قبل
مواطنيالناحيةوالحي(المدينة)
علىاساسحقاالنتخابالعامالمتساويالمباشرباالقتراعالسريلمدةخمسسنوات...
 اختيار القضاة بواسطة الهيئة التنفيذية :وهذهالطريقةهياكثرالطرقانتشارا،حيثانالقانونهوالذييحددالطرقالتييتمتعيين
القضاة به ا  ،ولكن يؤخذ على هذه الطريقة بأن الهيئة التنفيذية تؤثر على القضاة بصورة
مباشرةاوغيرمباشرةعنطريقنقلهماوتعيينهماوترفيعهم.
وبالرغممنذلكفأنهذهالطريقةمطبقةفيمعظمدولالعالم،ذلكألنقيادةالهيئةالتنفيذية،
قيادةالصفوةالحاكمة،هياالعرفبالقضاةالذينينفذونارادةالطبقةالحاكمة.
 اختيار القضاة عن طريق الهيئة التشريعية :وعيب هذه الطريقة تؤدي الى تغلغل االعتبارات الحزبية الى القضاء الذي يفترض فيه
الحيادية.
وبالرغممنهذافأنالهيئةالتشريعيةتعتبرهيممثلةالشعب،كمااناعضائهاهمصفوة
ا لشعبالسياسي،ولهذافأنهمناالولىانيتماختيارالقضاةمنقبلالهيئةالتشريعيةوفق
شروط محددة قانونيا  ،من حيث الشهادة التي يحملها القاضي  ،ومدة ممارسة العمل
القضائي،وغيرهامن االمورالتيتجعلالقاضييمثلالعدالةمنناحية تطبيقالقانون
النافذفيالدولة.
وبالرغممنكلهذافقداخذتكثيرا منالدولبانتخابالقضاةمنقبلالهيئةالتشريعية
ومثلماجاءفيالدستورالسوفيتيلسنة 5211حيثجاءفي(م)519بأنه"...تنتخب
المحاكماالعلىمنقبلسوفيتياتنوابالشعبالمعنيةلمدةخمسسنوات"..ومثلهذاما
اخذبهالدستورالفرنسيلسنة5217حيثجاءفي(م)61بأنه"تنشأمحكمةقضائيةعليا
،تتكونمناعضاءتنتخبهمالجمعيةالوطنيةومجلسالشيوخمنبيناعضائها...


الفصلالخامس
أنواعالدولة

التتخذجميعالدولشكالواحدا،والتظهرفيصورةموحدة،وانماتختلفالدولفيتكوينها
،كماتتفاوتفيمدىماتتمتعبهمنسيادةفيالداخلوالخارج.
ولهذا فأن فكرة السيادةمن حيث تركيزها او توزيعها  ،هي االساس الذي قام عليه تصنيف
الدولفينوعيناساسيينهما-:
الدولةالموحدةاوالبسيطة،والدولةالمتحدةاوالمركبة.
ويعتمدهذاالتصنيفعلىاساسمنقيامالدولةالبسيطةاوالموحدةعلىسيادةواحدة،تستقر
بيدحكومةواحدةدونمشاركةاوتوزيع،مقترنةبدستورواحد.
وبعبارةاخرىفأنهاتمتازبوحدتهاالسياسيةوالدستوريةوالتشريعيةواليغيرمنهذهالحقيقة
اذالمتقترنبوحدةادارية.
اما الدولة  المركبة فتتصف بقيامها على اساس من اتخاذ دولتين او اكثر مع خضوع الدويلة
الداخليةفياالتحادلسلطةمشتركة،وتوزع باقيالسلطةفيالدولةالمركبةعلىالدويالت
المكونةلها.
اندافعاالتحادبينعددمنالدولالىمثلهذااالتحادهورغبتهافيتحقيقاهدافمشتركة.
وعليهسيقعهذاالفصلفيمبحثينوهما-:
الدولةالبسيطةاوالموحدة،والدولةالمتحدةاوالمركبة.

المبحث االول
الدولةالموحدةاوالبسيطة
بالرغم ان الدولة الموحدة او البسيطة ذات سيادة موحدة غير مجزأة ولها دستور واحد ،
وحكومةواحدةوتديرشؤونهاالداخليةوالخارجيةدونانتشاركهافيذلك(حكومةاوهيئة
اخرى)فأنهذااليعنيقطعاانالدولةالموحدةالبسيطةهيذاتمركزيةاداريةموحدة.
واذاماحصلهذافتعرفالدولةانذاكبالدولةذاتالمركزيةاالداريةحيثتتركزالوظائف
االداريةبيدهيئةواحدة،مركزهاعاصمةالدولة،ولكنالهيئةالمركزيةللدولةالبسيطةقد
تعمدالىتخويلبعضصالحياتهااالداريةالىالهيئاتالمحلية،ألدارةبعضشؤونهاالمحلية

،وهناتعرفالدولةالبسيطةالموحدةبالدولةالالمركزيةاالدارية،لذاسنتناولهذاالمبحث
فيمطلبينهما:
الدولةالمركزيةاالدارية،والدولةالالمركزيةاالدارية.

المطلب االول
الدولةالموحدةذاتالمركزيةاالدارية
التعنيبساطةالتركيبالدستوريللدولةبساطةالنظاماالداريفيها،فقدتاخذالدولةالموحدة
بنظام المركزية االدارية  ،حيث تتجمع المظاهر المختلفة للوظيفة االدارية في الدولة بيد
السلطةاالداريةالمركزيةايالحكومةالقائمةفيالعاصمة.
ويترتبعلىاالخذبنظامالمركزيةاخضاعجميعالهيئاتاالداريةالموجودةفياقاليمالدولة
للسلطة الرئاسية في العاصمة  ،وتتدرج تلك الهيئات فيما بينها تدرجا هرميا  ،قمته الهيئة
المركزيةفيالعاصمة،وقاعدتهصغارالموظفينفيالقرى.
ولهذافأنالنظاميبقىمركزيا ،سواءاقتصرتسلطةالبتالنهائيفيكلاالموربيدالسلطة
الرئاسيةفيالعاصمة،اومنحتللهيئاتالدنياسواءاكانتفيالعاصمةاواالقاليم،طالماان
هذهالهيئاتترتبطبرئاسةالسلطةالعليابرابطةالخضوعوالتبعية،االمرالذييحفظوحدة
الجهازاالداري.
ولهذافأنالمركزيةقدتكونمتشددةاومعتدلة،ذلكحسبمايتقرربشأنتوزيعاالختصاصات
داخلالسلطة،ولذلكتكونالمركزيةعلىنوعينهما:
 – 0المركزية الكاملة  ،او التركيز االداري
ويقصدبهاحصرالوظيفةا الداريةبيدالسلطةالرئاسيةفيالعاصمة،بحيثاليتركللوحدات
الدنياسلطةالبتالنهائيفيايامرمناالموراالدارية،وبالتاليتقتصرمهمةالهيئاتالدنيا
علىتنفيذماتصدرهالرئاسةالعليافيقمةالهرماالداري.
وقداطلقعلىهذهالصورةالمركزية بأصطالح"الوزارية"ايانالسلطةاالداريةتكون
مركزةبيدالوزراء.
ومن محاسن هذه الطريقة هي صيانة الوحدة االدارية في الدولة  ،وتحقيق تجانس االساليب
االداريةفيالدولة.
االانهيعابعلىهذهالطريقهبأنهاليمكنتطبيقهافيادارةالدولةفيالعصرالحاضربسبب
تزايدالنشاط االداري،حيثاصبحتوزيعاالختصاصاتداخلالجهازاالداريفيالدولةال
مفرمنه،ومنهناكانتالصورةالمعتدلةللنظامالمركزي.

 – 8المركزية المعتدلة او عدم التركيز االداري
وتعنيهذهالطريقةعدمتركيزالوظيفةاالداريةبيدرئاسةالسلطةالمركزيةفيالعاصمة،بل
يحق لفروع هذه السلطة في العاصمة واالقاليم بالبت في بعض االمور االدارية بعيدا عن
الوزراء  ،دون الرجوع الى رئاسة السلطة المركزية في العاصمة  ،لذلك اطلق على هذه
المركزية"بالالوزارية"تميزالهاعنالوزارية.
ولكنتوزيعهذهاالختصاصاتبينالسلطةالرئاسيةفيالعاصمةوفروعهافياالقليمقدتحدد
من قبل المشرع نفسه  ،او قد تقوم بها السلطة الرئاسية في العاصمة عن طريق تفويض
سلطاتهمالىمرؤوسيهم.
ولكنهذهالطريقةالتخرجباالسلوباالداريعندائرةالنظامالمركزي،وبالرغممنهذا
فأنهذهالطريقةفيهافوائدكثيرةمنها:
 تخفيف العبء عن كاهل رئاسة السلطة المركزية في العاصمة  ،خصوصا بعد اتساعالنشاط االداري  ،حيث انها تؤدي الى توزيع اختصاصات الوظيفة االدارية بين هيئات
الدولة.
 وباالضافةالىذلكفأنفوائدالمركزيةالمعتدلةالتقتصرعلىالجانباالداريبلتمتدالىالناحيةالسياسية،حيثانهاتعتبرتمهيداوخطوةنحواالخذبديمقراطيةاالدارة،حيث
انهاتنقلاختصاصاترئاسةالسلطةالمركزيةالىالمجالسالمحلية.

المطلب الثاني
الدولةالموحدةاوالبسيطةذاتالالمركزيةاالدارية
تمهيد :
اخذت معظم الدول بالنظام الالمركزي االداري  ،وذلك ان اختصاصات الوظيفة االدارية في
الدولةتتوزعبموجبهبينالسلطةالمركزيةمنجانبوبينهيئاتمنتخبةمحليةمنجانبآخر،
تباشراختصاصاتمحددةمستقلةعنالسلطةالمركزية،وانكانتتخضعلنوعمنالرقابةاو
االشرافمنجانباالخيرة.
وعليهفأنالالمركزي ةاالداريةهيمجرداسلوباداري يقتصرعلى توزيعاالختصاصاتفيه
علىالوظيفةالتنفيذية،وعلىذلكفهيتتصلبمشكلةالتنظيماالداري،وهنافأننظاماالدارة
الالمركزيةهومجرداسلوبادارة،وبالتاليفأنالنظامالالمركزياالدارييستندالىعنصرين
اساسيينهما:
5–وحداتاقليميةمستقلةتمثلهامجالسمحليةمنتخبة.
9–عدمخضوعالوحداتاالقليميةالمستقلةلرئاسةالدولةخضوعاتاما.

اوالً  :وحدات اقليمية مستقلة تمثلها مجالس محلية منتخبة :
وهذا يعني الالمركزية االدارية أي توزيع ممارسة الوظيفة اإلدارية في الدولة بين السلطة
المركزيةفيالعاصمةوبينهيئاتمستقلةمحليةتتمتعبالشخصيةالمعنوية،كالمحافظاتوالمدن
والقرى  ،بحيث تباشر هذه الهيئات اختصاصاتها االدارية والموكولة اليها تحت رقابة واشراف
السلطة المركزية في العاصمة  ،ويعني منح الشخصية القانونية – المعنوية  -لهذه الوحدات ان
تكونصاحبةحق،واهاللاللتزام،بحيثيحقلهاانتمتلكوتنسباليهاالتصرفات،علىان
منحهذهالوحداتالمحليةالشخصيةالمعنويةاليكفيبذاتهلضماناستقاللحقيقيلهذهاألشخاص
المعنوية بليلزمفوقذلكاالعترافلهاباالستقاللالمالي،بحيثتكونلهاسلطةالحصولعلى
المواردالالزمةللنهوضبماعهدإليهامنمصالح.
و  ال يكفي هذا لتحقيق االستقالل المقصود  ،بل يلزم فوق ذلك كشرط من شروط الالمركزية
االداريةانيكوناختيارأعضاءالمجالسالتيتمثلهذهاألشخاصعنطريقاالنتخاب،ذلك
الناالنتخابضروريلضماناستقاللالهيئاتالمحليةفيمواجهةالسلطةالمركزية.
ذلك ألن الهيئات الالمركزية االدارية المنتخبة تهدف الى جعل أدارة المصالح المحلية بيد
األشخاصالذينيهمهمهذهالمصالحمباشرةوالذينهماكثردرايةومعرفةبحاجاتاقليمهمواكثر
حرصاعلىنجاحادارتها،وهومايتحققبانتخابأعضاءالمجالسالمحليةبينابناءاالقليم.
ولذلكفأنالنظامالالمركزياالدارياليمسوحدةالدولةالسياسية،التيتعتبرالركيزةاالساسية
للدولةاالتحادية،حيثيظلفيالدولةدستورواحدوهيئاتمركزيةواحدةتشريعيةأوتنفيذيةأو
قضائية.

وهذايقضيشرط استقاللهيئاتاالدارةالالمركزيةباال ترتبطهذهالهيئات بالسلطةالمركزية
ارتباط تبعية ادارية  ،وأال يخضع للسلطة الرئاسية  ،واال تحولت الى مجرد فروع للحكومة
المركزية،ولكنهاتخضعلنوعمنالرقابة.
واالصلفيالرقابةاالداريةانهاالتخولالسلطةالمركزيةالحقفيالحلولمحلالهيئاتالمحلية
فيممارسةاعمالها،ذلكانمقتضىاالستقاللالالمركزيانيكونلهذهالهيئاتاختصاصات
اصيلةتمارسهاابتداءا ،علىانيكونلسلطةالرقابة،حفاظا علىوحدةالدولة،وحرصا على
تنسيقنشاطها،حقالتعقيبعلىاالعمالالتيتمارسبهاهذهاالختصاصات.
علىانالقانونيجيزهذهالحلولاستثناءا ،وفيحاالتمحددهوضيقة،وذلكخشيةانيؤدي
امتناعالهيئاتالمحليةعناداءواجبها،اواهمالهاألداءهالىتعريضالمصلحةالعامةللخطراو
شلحركةالجهازاالداري.
كمايتمثلهذاالنوعمنالرقابةفيما تملكهالسلطةالمركزيةمنحقحلالمجالسالالمركزيةاو
تعطيلها.

ويالحظ ان االجراء هنا وان كان يمتد الى المجالس في مجموعها فهو ال يمتد الى الشخص
المعنوي  ،اي الى الوحدة االدارية الالمركزية ذاتها  ،الن ذلك يعني سحب الشخصية المعنوية
وهواليجوزاالبقانون،مادامتالشخصيةالقانونيةقدمنحتبقانون.
كماانهالتفرضالرقابةوالتقرراالفيماوردفيهنصصريح،الناالستثناءاليقاسعليه،
وال يتوسع تفسيره  ،وعلى ذلك فأن الرقابة االدارية ال تخول السلطة المركزيه جميع مظاهر
الرقابة  ،ومعنى ذلك ان سلطة الرقابة ال تمت لك من مظاهرها اال ما يتقرر بنص صريح وفي
االحوالالتييعينهاالنص،ووفقالمايبينهمنحدودوضوابط.

المبحث الثاني
الدولةالمركبةاوالمتحدة
تتألفالدولةالمركبةببساطةمناتحاددولتيناواكثر،وقدتتخذالدولةالمركبةاشكاال متعددة
تبعالنوعاالتحادبينالدولالداخلةفيها،حيثقديتخذاالتحاداحداالشكالاالتية:
-

االتحادالشخصي.
االتحاداالستقاللياوالتعاهدياوالكونفدرالي.
االتحادالحقيقياوالفعلي.
االتحادالمركزياوالفيدرالي.

وعلىالرغممنانهذهاالنواعتمثلموضوعاتاساسيةفيدراسةالقانونالدوليالعام،فأن
االتحادالمركزييحظىباهتمامالدارسينفيالقانونالدستوريبشكليفوقفيهاالنواعاالخرى،
اذالتخرجاالنواعالثالثةاالولى،وهياالتحادالشخصيواالتحاداالستقالليواالتحادالفعلي،
عنكونهااتحاداتبينالدولاليظهرلهاتأثيريذكرفيالسياداتالداخليةلهذهالدولفيالمجال
الدستوريومنثمفهيالتثيراهتماماتالفقهالدستوريبقدرماتثيراهتماماتفقهالقانونالدولي
العام.
والواقعاناالتحادالمركزييحولالدولةالعضومندولةالىدويلةومنثمفهويحدثتغييرات
جذريةوعميقةفيالسياداتالداخليةللدولاالعضاء،وفيتنظيماتهاالدستورية،وهومايجعله
موضعاهتمامشراحالقانونالدستوري،بنفسالقدرالذيهوفيهموضعاهتمامشراحالقانون
الدوليالعام.
وعلىالرغممناهميةاالتحادالمركزيفأننالننغضالنظرعناالنواعاالخرى،لذاسنتناول
كالمنهافيمطلبخاص.

المطلب االول
االتحادالشخصي
يعداالتحادالشخصياضعفصوراالتحاد،وهويقومعلىاتحاددولتيناواكثرتحتسلطة
حاكمواحد،معاالحتفاظكلمنالدولالداخلةفياالتحادباستقاللهاالخارجيوالداخلي،فيكون
لكلمنهاسيادتهاالخارجية،حيثتحتفظبشخ صيتهاالدولية،ويكونلكلمنهاسيادتهاالداخلية،
ودستورهاالخاصبها،وهيئاتهاالعامةالمستقلةمنتشريعيةوتنفيذيةوقضائية.
وعلىهذاالتولدمنهذهاالتحاداتدولةجديدة،بلتبقىالدولالمكونةمتمتعةبكاملشخصيتها
وسيادتهافيالمجالينالخارجيوالداخلي.
والمظهرالوحيدالمميزلالتحادالشخصيهووحدةرئيسالدولة.

المطلب الثاني
االتحاداالستقاللياوالتعاهدياوالكونفدرالي
تمهيد
يعني هذا االتحاد ان دولتين او اكثر تدخل معا في اتفاق  ،بقصد توحيد الجهود السياسية او
االقتصاديةاواالجتماعيةاوالعسكرية،تحقيقا للمصالحالمشتركة،وبقصدالتعاونفيمابينها
للمحافظةعلىاستقاللها،ولمنعالحروببينها،ولتنسيقخططالدفاععنمصالحهاالمشتركة
فيالمجالالدولي.
ويتميزهذااالتحاذفيالغالببأنشاءهيئةسياسيةعليافيشكلمؤتمراوجمعيةعمومية،او
مجلسيشرفعلىتنفيذاألهدافالمشتركةبينالدولاألعضاء.
ويالحظانالجمعيةاوالمؤتمرالذييمثلاالتحاداليعتبردولةفوقالدولاالعضاء،وانماهو
مجردمؤتمرسياسياوهيئةاستشاريةتنحصرمهمتهافيرسمسياسةمشتركةتسيرعليهاالدول
االعضاء  ،تلك السياسة التي تضع المعاهدة اساسها  ،والبد من عرض قرارات المؤتمر على
الدولاالعضاءلتقرربشأنهاماتراهمحققالمصالحها.
وليسللمؤتمرانيفرضالقراراتالتييصدرهاعلىالدولبالقوة،اذليسلههيئةتنفيذيةتنفذ
ارادته وترغم الجميع على احترامها  ،فقرارات المؤتمر ال تلزم الدول االعضاء اال اذا وافقت
حكومتهاووضعتهاموضعالتنفيذ.
وعليهفأنهذاالمؤتمراليرقىالىمرتبةالدولةاالعلىفوقالدولالمتحدة،كماانهذاالتنظيم
اليعتبرمسؤوال دوليا عناالتحاد،بلهووسيلةمشتركةلتعبرالدولالمتحدةعنارادتهافي
امورمحددةيتفقعليهااالعضاء.
ولهذا يمكن اعتبار المجلس الممثل لدول االتحاد مجلسا مشتركا للدول المتفقة  ،حث يشترط ان
تصدرالقراراتذاتاالهميةالخاصةبأجماعالدول.

ولذلكفأناالتحاداالستقاللييبقيعلىشخصيةالدولاالعضاءواستقاللهافيالمجالينالخارجي
والداخلي.
ولكنمع احتف اظالدولاالعضاءبكاملشخصيتهاالدولية،فأنمايربطبينهانزولكلمنهاعن
جزءمناختصاصاتهاالخارجيةلصالحهيئةاتحاديةمشتركةتسمىالجمعيةاوالمؤتمر،وعليه
فأنهذااالتحادليساكثرمنتحالفعاديبينمجموعةالدولالداخلةفيه.

المطلب الثالث
االتحادالحقيقياوالفعلي
تمهيد
ينشأاالتحادالحقيقياوالفعليعنطريقاندماجدولتيناواكثرفياتحاددائمالمؤقت،بحيث
تفنىمعقيامهذااالتحادالشخصيةالدوليةلكلدولةمنالدولالمتحدةوتندمجفيشخصيةدولية
جديدةهيدولةاالتحاد التيتنفردبمباشرة مظاهرالسيادة الخارجيةلجميعالدولاالعضاءفي
االتحاد.
ولهذايتميزاالتحادالحقيقياوالفعليبسمتيناساسيتينهما:
5–خلقشخصيةقانونيةجديدةهيدولةاالتحاد،وفناءالشخصيةالدوليةللدولالداخلةفيه.
9–وحدةرئيسالدولةحيثتخضعجميعالدولالداخلةفياالتحادلرئيسدولةاالتحاد.
ولذلكيوصفهذااالتحادبأنهاتحادحقيقي،النهيمتدالىممارسةالسلطةالخارجية،فتختص
الحكومةاالتحاديةبالعالقاتمعالدولاالجنبية،ومسائلالدفاعالوطني،والمسائلالمالية،بينما
تظلحكوماتالدولالمتحدةمستقلةفيالمسائلاألخرى،كمايحتفظكلمنهابمجلسهاالتشريعي
وهيئتهاالتنفيذية.

المطلب الرابع
االتحادالمركزياوالفيدرالي
تمهيد
يقوماالتحادالمركزي بين عدةدول تتنازلكلمنهابمقتضىالدستوراالتحاديعنبعض من
سلطاتهاالداخلية،وعنسيادتهاالخارجية،للكيانالقانونيالجديدالمسمىبالدولةاالتحادية.
ولهذاتفقدالدولاالعضاءشخصيتهاالدوليةوتصبحمجرداقسامدستوريةداخلاالتحاد.
ويخولالدستوراالتحاديالدولةاالتحاديةسلطةمباشرةعلىمواطنيالدويالتاالعضاء.
وهنايالحظانالدويالتالتيتدخلفيتكويناالتحاداليمكنتسميتهادوال نظرا لفقدانهاالسيادة
الخارجيةوجزءامنالسيادةالداخلية.
ولذلكفأناالتحادالمركزيليساتحادا مثلاالتحاداتالسابقةيخضعفقطلالتفاقاتالمعقودةبين
الدولالمتفقة،بلانهيخضعللقانونالدستوريايضا.
ولهذافمنالطبيعيانيستنداالتحادالمركزيالىالدستوراالتحادي،ايالىعملقانونيداخلي
،ومنثمانتكونالعالقاتبينالدولةالمركزيةمنجهةوالدويالتاالعضاءمنجهةاخرىهي
عالقاتقانونداخليتخضعللدستور.
وبالرغممنكلهذايقوماالتحادالمركزيعلىاساستوزيعمظاهرالسلطةالداخليةبينالحكومة
االتحاديةالمركزيةمنناحيةوحكوماتالدويالتالمتحدةمنناحيةاخرى.

الفصلالسادس
تأريخحقوقاإلنسان

تمهيد
((بسبب من وجود االمبراطورية  ،فأن جميع الثقافات متشابكة الواحدة مع االخرى  ،وال وجود
لثقافة منفردة ومصفاة جميعها هجينة ومغايرة الخواص ومتباعدة الى حد بعيد ومجزأة))
( إدوارد سعيد )
طالماهناكانسانفأنلهذاالمخلوقالعظيمحقوق،وماداماالنسانالمخلوقالوحيدالقادرعلى
التفكيرواالبداع،فالحقوقظهرتبوجوده،وتطورتبتطورعقلهوتفكيره،وهذهالحقوقبدأت
بمراحلهااالولىبشكلعشوائيمبهمليسلهاتفسيرفتطورتفيمابعدالىاحالمومساعيتمنىان
يحققها  ،فباتت تلك الحقوق معاناة وتفكير لتتحول الى طروحات حضارية واستحقاقات فكرية
فردية وفلسفات جماعية وقيم روحية سماوية ومادية عبر تسلسل وتطور تأريخي مبتدئا بأحالم
غيبيةروحيةلتستقرعلىشكلاعالناتومعاهداتواتفاقياتانسانيةومنثمالىقواعدقانونية
ووطنيةواقليميةدولية.

المبحث االول
حقوقاالنسانفيالعصورالقديمة
( كل
ما وراء أثينا بربر )
( ارسطو )
كانالتاريخاالنسانيعبرتسلسلهالزمنيمحطةلعديدمنالحضاراتالبشريةفيمختلفبقاع
العالم،وكانتهذهالحضاراتمحكومة  بظروفمتطلباتوجودهاوديمومتها،وكانلكلمنها
خصوصيةذاتيةتركتبصماتهاعلىمختلفنواحيالحياةومنهااالنسانوحقوقهقبوال ورفضا
سلباوايجابا.
وفيخضمهذااالختالففيالدوافعواالسبابكانتالحضارةالبابليةرائدةفيهذاالمجالدون
نسيان دور الحضارات االخرى من ( يونانية ورومانية وفارسية ) واسهاماتها في مجال حقوق
االنسان.

المطلب األول
حقوقاالنسانفيالحضاراتالعراقية
(( كان العراقيون خالل اطوارهم الحضارية سواء كانت سومرية أو اكدية  /بابلية أو اشورية
يطالبون عاهلهم دوما ً باعتباره نائبا ً لأللهة بوضع قوانين وقواعد وتطبيق اجراءات تكفل للجميع
الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة )) .
( من حضارة
وادي الرافدين )
الحديثعنالجذورالتاريخيةلحقوقاالنسانيقودنابالضرورةللحديثعنالحضاراتالعراقية
القديمةالتيعرفهاواديالرافدينمناالكديةواالشوريةوالبابلية.
فقدكانلهاالسبقوالريادةبمسألةالحقوقوالحرياتوطلبالمساواة،وأنهألمرمدهشانيكون
البدءالتاريخيلهذهالحقوقهوفيشريعة(حمورابي)فيحدود(111ق.م)فقدمرتالبشرية
بدهورطويلةاليحكمهاغيرشريعةالغابحتىاتي(حمورابي)فأحدثنقلةنوعيةالسابقلها
،وعلىنحويدخلالجماعةالبشريةفينمطجديدمنالعالقاتتحددبهالحقوقوالواجباتعلى
نحودقيق،وملزملالفراد،والجهةالحاكمة،ولعلحدوثهذاالشيءفيتلكالفترةالموغلةفي
القدم هو امر يثير الدهشة واالعجاب  ،كان العراقيون خالل اطوارهم الحضارية سواء كانت
سومريةاماكدية،بابليةأواشورية،يطالبونعاهلهمدوما باعتبارهنائبا لأللهةبوضعقوانين
وقواعد وتطبيق اجراءات تكفل للجميع الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة  ،وهو امر رائع
وغريب حقا في تلك االزمنة السحيقة شعب يطالب وحاكم يستجيب  ،وهذا ما حصل فعال في
العراقالقديم!!!.
لقد ورد في نص سومري ما يمكن اعتباره اقدم وثيقة تاريخية تشير صراحة الى اهمية حقوق
االنسانوالتأكيدعلىحريتهورفض كلمايناقضذلك،ففيعام( 5717)تمالعثورفي
مدينة(الشطرة)جنوبالعراقعلىلوحسومرييضمعددا مناالصالحاتاالجتماعيةالتي
وضعهاالعاهلالسومري(أوركاجينا)حاكملكش،للقضاءعلىالتمايزاالجتماعيبينالفقراء
واالغنياء والمساويء التي كان يعاني منها سكان الدولة – المدنية آنذاك  ،وازالة المظالم
واالستغاللالواقععلىالفقراءمنقبلاالغنياءوالمتنفذينورجالالمعبد،حيثوردنصيقول:
بيتالفقيرصاربجواربيتالغني،رغبةفيتحقيقالمساواةبينالناسفيمجتمعدولة–المدينة
.
وقدقامبالفعلذلكا لحاكمبوضعالقوانينالتيتوفرالشعبالحريةوالعدالةاالجتماعيةوالمساواة،
والريادةلحضارةواديالرافدينلمتتوقف عندهذاالحدبلتعدتهبأنكانلهاالسبقبالحديثعن


حيثوضعتاإلصالحاتاالجتماعيةواعقبتهاقوانينوشرائعفيجميعها

المطالبةبحقالمرأة،
)هناكعددمن
للمرأةنصيبكبيرفيها،ففيشريعة(أورنمو)( ٢١١٣ ٢٠٠٠-ق.م 

كان 

القوانين تعالج حقوق المرأة غير المتزوجة والمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة  ،والمتتبع لهذه
الحضارة سوف يدهش مرة أخرى الهتمام هذه الحضارة باالنسان وحقوقه وبالذات حق المرأة
بحيثلميعرفهذاالحقحدايتوقفعندهعلىيدهذاالحاكماوذاك،ولربمايعودجزءامنهذا
االهتمامبالمرأةوحقوقهاالىالمرأةذاتهاكونهاكانتسابقةوسباقةعلىبعضالنسوةالمعاصرات
.
فقدشاركتنساءسومرياتأزواجهماالمراءوالحكامفياالشرافعلىشؤونالدولةوتصريف
االمورالماليةوجمعالضرائبوتوزيعاالرزاقوترؤسالحفالتوكانمنهنكاهناتفيالمعبد
ومساهماتفيهيئةالمحلفيناماممجلسللقضاءفيمدينة(نفر)،وانماعرفهعصر(نبوخذ
نصر الثاني) (  5111-611ق.م ) من امثلة عديدة لما حوته تلك القوانين والشرائع من حقوق
للمرأةواالمتيازاتمتقدمةفيحينهاكحقالتعليموإدارةامالكهاالخاصةبنفسها.
وقدضمتشريعةحمورابي(5111-5129ق.م)اشهرالقوانينالتياهتمتبحقوقاالنسانفقد
احتوت على اكثر من (  21) مادة قانونية مختلفة من قضايا تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة
والنصب وشؤونالجيشوالزراعة والقروضكماانهاعالجتشؤونالعائلةمنزواجوطالق
وأرثوتبنيوتربيةوكلمالهعالقةبحياةوشؤوناالسرة.
فقد كان حرص حمورابي األساسي على سيادة المجتمع الباب اللي ورفاهيته وسيادة القانون
والنظام والتأكيد على إنصاف المظلوم وحماية الضعيف واأليتام واألرامل ورعاية اإلجراء
فيالجيش،هذاما


منالموظفينوالجباةواالمريين
والضربعلىإيديالمستغلينوالمرتشين
وعلىالعكسهناكمنيرىأنالفرديلميتمتعبأيحقوقوحرياتتجاه

جاءفيمقدمةشريعته،
سلطة الدولة في المجتمعات العبودية  ،إذ خضع الفرد في اإلمبراطوريات الشرقية في العراق
ومصر خضوعا تاما للدولة في النواحي الدينية والدنيوية  ،بل امتد هذا الخضوع ليشمل أكثر
األمورخصوصيةكالزواجوالطالقالعائلة،ورغمذلكوحتىلواقررنابهذهالحقيقةوسلمنابها
تيتلتهالمترتقيإلىمستوىألرقيواالهتماموالمعرفة

فأنتالحضاراتاألخرىالقريبةمنهاوال
الىأنمصرالفرعونيةلمتعرفهذهالحقوق


حضارةواديالرافدين،فيكفياننشير
التيبلغة
والممارساتاإلنسانيةحتىمنتصف(القرنالخامسقبلالميالد)إذاكانالفرعونقبلذلك
يعدنفسهإلهامطلقافيالحكموهووحدهمصدرالتشريعوالعدالة.

المطلب الثاني
حقوقاالنسانفيالحضارةاليونانية
(( كثيرة هي المعجزات في الدنيا ولكن االنسان
اعظمها ))
( نوفر كليس اليوناني
)
كانالوضعفيالمدناليونانيةالقديمةمختلفا،اذاعترفلطبقة(المواطنيناالحرار)فقطبالحق
فياالسهامفيتسييرالدولة.
 وماكانيجمعدولالمدناليونانيةكلهاأنهجميعسكانهاكانواينتمونإلىثالثطبقاتتختلف
الوحدةمنهاعناألخرىمنالناحيتينالسياسيةوالقانونية،ويمكنتصورهذهالطبقاتعلىشكل

هرمتستقرفيقاعدتهطبقةالعبيد،وهيالطبقةالتيتشكلالدعامةاالقتصاديةالتييقومعليها
النظامفيدويالتالمدناليونانية.
ويذهب ( ارسطو ) في هذا االتجاه عندما يقول  :( هناك من الكائنات ما يعزز نشأته للرئاسة،
السيادةعلىالنقيضماتفرضه


فيالحقوقأوتوليا

للخضوعوإذاتساويا
وهناكمنتعززهنشأته
الطبيعة عاد ذلك عليها بالضرر  ،وتظهر الطبيعة بجالء أن البعض أحرار بالطبع وإن البعض
ارقاءبالطبع).
إلىالوقوعضحيةبالقتلمنقبلالمواطنينالعاملينبمراكزمتقدمةفي


حتىوصلاألمربالعبيد

المجتمعمنخاللتحريضالشرطةلإليقاعبهمولوبمجرداالشتباه،وباختصارشديدأنادمية

وكانهذااألمريبدودينيامنأناإلله(زيوس)خلقالناسمن

اإلنسانكانتمسحوقةتماما،

معادنمختلفة،طبقةالمواطنينمنالذهبالخالص،واالجانبمنالفضةوالعبيدمنالحديد،
 لذلككانمنالصعبجداتغييراوإقتالعذلكاألمانالربانيمنعقليةالمواطناليونانيسواء
كانعاديااوفيلسوفا.
ومااصابالعبيداصاباالجانبكذلك ولكنبدرجةاقلوطأةحيثلمتكنمكانتهممتميزةعن
مكانةالعبيداالمنحيثالتمتعبالحقوقالمدنيةفقطدونالحقوقالسياسية،وحتىالديمقراطية
التي يفتخر بها االغريق فقد كانت ضحية لهذا التمييز اذ اطلق عليها مصطلح ( الديمقراطية
العرجاء)كونهااقتصرتعلىالرجالدونالنساءوالمواطنيندونالعبيدواالجانبالذينشكلوا
االغلبيةمنالسكان.
ولكنالحذارةاليونانيةعرفتانعطافةكبرىازاءحقوقاالنسانوآدميتهفيتاكيدهاعلىانسانية
االنسانوآدميته،حيثبات(االنسانمقياسكلشيء).
وماكانذلكليحدثلوالظهور جماعة(السفسطائيون)الذيناثاروامفاهيمليستجديدةفقط
وانما خطيرة هزت االيمان الديني واالجتماعي  ،وكنتيجة لهذه الطروحات فقد تمكن الفرد من
السعيلتحقيقذاتهمتخطيا بذلكقوانينوقيمالمجتمعالسائدة،فقدكانوابحقالرواداالوائلمن
االغريق في بحث ومناقشة اشكالية آدمية االنسان وحقوقه  ،وكانت هذه الجماعة بمثابة ناقوس

ايقضالكثيرمنالجماعاتاالخرىمنفالسفةوكتاب،وافسحتالمجاللظهورمدارسعديدة
كانلهادورفيطرحومناقشةآدميةاالنسانووجوده،فقدجاءتالمدرسة(الكلبية)داعيةالى
المساواةبينالبشر،تلكالدعوة  القائمةعلىالزهدفيخيراتالدنياالتيمنشأنهاانتؤديالى
ازالة اسباب القوة  ،واضعاف رغبات االنسان الجانحة الى الظلم واالستبداد  ،وبذلك يمكن ان
تتحقق المساواة بين الناس فال اغنياء وال فقراء وال سادة وال عبيد  ،وقد جاءت ( األبقيورية )
لتضيفبعدا آخرللج انباالنسانيوذلكبمناداتهابالمساواةبينالناسواشاعةروحاالخاءبينهم
ومناداتها الى اقامة عالم واحد يسوده قانون واحد وقد ترافقت تلك المناداة مع ظهور المدرسة
الرواقية بزعامة ( زينون )  التي نادت بمبدأ االخوة بين البشر مهما كان وضعهم االجتماعي ،
ومهماكانتاعراقهم،مادامواجميعا يتبعونقانونا واحدا هوالقانونالطبيعي،وانتماثلهمفي
السماتاالساسيةالتيتحكمالبشريجعلهميتمتعونبحقوقمتساويةتضمهمكمواطنينجميعا في
جمهوريةعالميةواحدة.
وكانت خاتمة الحضارة اليونانية باتجاه حقوق االنسان قد جاءت على يد ( سولون ) في تأطير
ادميةاالنسانتأطيرقانونيفقدجاءعبردستورهوالذيوضعهموضعالتطبيقالعملي،وأهمما
جاءبهانهاعطىالشعبالحقدونتمييزبينغنيوفقيرفيالمساهمةفيانتخابقضائه،كما
وسعمننظامالديمقراطيةاالثنية،وذلكبموجبمحكمةمكونةمنممثليالشعب(محاكمشعبية
).
فأنهذااليعنيإناثيناوبعدهاروماقدشهدتاعصرا تمتعفيهالفردبكاملحقوقهوحرياتهتجاه
الدولة،فهذاالقدرالضيقمنالحقوقالذيتمتعبهالفردكمواطنلميكنيحولدونهيمنةالدولة
علىشؤونالدينوالدنيا،وكمايؤكد(افالطون) (فأنالدولةهيالتيتتمتعبالوجودالحقيقي
وليسللفردمكانفيهااالكآلةلخدمتها).
ورغمهذاالتقدمالذييبدوكبيرافأنالحضارةاليونانيةكانتتجهلمعنىالحريةالفرديةالمستندة
الى القانون  ،حيث اقتصرت الحرية على الخطابة بوصفها جزءا من الدولة وخادمة لها  ،اما
الحريات الشخصية لالفراد فهي لم تخرج عن سلطات الدولة حتى في ايمان الفرد وممارسة
طقوسهالدينية.

المطلب الثالث
حقوقاالنسانفيالحضارةالرومانية
( اننا اذا لم نستطيع تحقيق المساواة للمواطنين ألنها مستحيلة في الثروة والمواهب النظرية فال
اقل من ان تكون الحقوق القانونية للمواطنين في الجمهورية الواحدة متساوية )
( شيشرون )
اذاكانتهناكسمةانفردتبهاالحضارةالرومانيةفهياهتمامهابالقانونوبالذاتالقانونالدولي
،الذيتضمنافكاراانسانيةمتعلقةبالسلمالعلمي،وأفضلمنجسدهذااالهتمامهو(شيشرون)
:(... يجبانتكونالحقوقالقانونيةللمواطنينفيالجمهوريةالواحدةمتساوية).االانافعالهم
ناقضتاقوالهمإذسلموابنظامالرقبشكلاوسعمنتسليماالغريقبه،حتىان(جيستنيان)
المسيحيسلمبهكقدرواقع.
فأذاكانتلـ(شيشرون) الريادةفيطرحفكرةالقانونوالمناداةبالمساواةفقدابدىآخرونمن
بعدهوربماتأثرابهالىطرحمباديءوأفكارتبعثاالملفيتحقيقأدميةاالنسانويأتي(بوليب
) الذييرىماآلتاليهمركزيةالسيادةوحقوقاالفرادمنفسادوتدهورالىضرورةاالخذبفكرة
الدستورالمختلطالذييقومعلىاساستوازنوتعادلالطبقاتاالجتماعية،بحيثتصبحالحرية
حرية الجميع ال حرية الفرد او جماعة او حرية فوضى  ،وبنفس االتجاه ذهب ( سينكا ) الى
ضرورةمساواةاالفرادجميعاكونهماخوةينتمونالىدولةواحدةهيالدولةالعالمية.
انهؤالءالفالسفةوغيرهمكانواسببابدفعالحضارةنحواالمامصوبتأكيدادميةاالنسان،وأقل
مايمكنانتوصفطروحاتهمبانهاطروحاتجريئةوواضحة،ويظهرذلكجليا منخاللما
ذهبتاليههذهالقوانينكونهاقيدتسلطةالحكامالمطلقةالشديدةبالنفي،واالعدام،وأمنتسالمة
حياة المواطن الروماني  ،وحقه الدستوري من خالل اعطائه الحق في استئناف تلك االحكام
الشديدةأوجعلالرأيالنهائيفيتلكاالحكاممنحقجميعالشعب.
كماا نالتقييدقدامتدليشملالقواعدالخاصةبالعقوباتالمتعلقةبجرائمالقتلوالسرقةوتدبيرالفتن
والمؤامراتواالعتداءعلىالغير،حيثقدتمتقييدالحقوقبناياتهاوفقا للقاعدةالرومانيةالتي
تقرر(اناحكامالقانونهوانيحياالفرداميناواليؤذيأحداوأنيؤديكلذيحقحقه).
وخالصةالقولفيهاتينالحضارتين(اليونانيةوالرومانية)انالحديثعنحقوقاالنسانكما
نعرفه اليوم لم يكن واردا فيها على االطالق انما كانت اسهاماتهم تتمثل في فتح االبواب امام
االخرينلتناولهذهاالفكاروتطويرهاوصياغتهابشكلمعاهداتواعالناتدوليةواقليميةتهتم
بموضوعحقوقاالنسان.

المطلب الرابع
حقوقاالنسانفيالحضارةالفارسية
( ادمية االنسان ليست مسحوقة وأنما غير موجودة
أساسا ً )
( من التأريخ الفارسي القديم )
اذا كانت للحضارات السابقة اسهامات في مجال حقوق االنسان وحريته وتم التعبير عنها على
شكلافكاروطروحاتوفلسفات،وقسممنهاكانلهالريادةولالخرىاضافات،وتطورتهذه
االفكار لتتحول الى قواعد قانونية  ،اما بشأن الحضارة الفارسية فأن االمر مختلف تماما حيث
كانت ادمية االنسان ليست مسحوقة وأنما غير موجودة اساسا اال لفئة قليلة جدا من المجتمع
الفارسيالذيقسمالىطبقةالملوكوهمالحكامواالمراءولهمحقالطاعةوالتقدير،ولقدوصل
الحالبالقيماالخالقي ةواالنسانيةفيالحضارةالفارسيةالقديمةحدأمنالترديحتىطالالملوك
الذيناتصفوابالكذبوالغدر،وهذااحدملوكهمالمصلحين(دارا)مبررا حروبهضدالملوك
التسعة في المقاطعات االيرانية  ،بأنهم يكذبون  ،وكذبهم هذا كان وراء ثورة شعوب االقاليم
الفارسية.
وأم اطبقةرجالالدينالذينيأتونبعدالملوكمنناحيةالشرفوالرفعةوالمركزاالجتماعي،
وتأتيطبقةاالشرافالمتكونةمنكبارالتجاروالقادةالعسكريينوكبارموظفيالدولةوالجيش،
ورغم تعدد واختالف هذه الطبقات فهناك قواسم مشتركة وعالقات متداخلة تعتمد على منزلة
ال شخصوقدرتهالذاتيةوالماديةومكانتهاالجتماعية،فيحينانعدموجودايةرابطةتربطهذه
الطبقاتمعالطبقةاالكثرعدداوهيالطبقةالعامة،وهيالطبقةاالقلمنزلةوشرفاورفعة،وال
يجوزمساواتهمبغيرهممنالطبقاتاالخرىوالىجوارهمطبقةاألرقاء.
فالظلمواال ضطهادامتدليشملالمرأةالتيابيحاستغاللهاللدعارةحتىداخلمعابدهم،فقدكانوا
مناهضينلمبدأالمساواهبينالناسحيثكانالنظاماالقطاعيهوالسائداجتماعيا بكلمافيهمن
قسوةوظلم.
ورغمهذهالصورةالمأساويةفأنالحضارةالفارسيةانجبتملوكعظاملميرضوابظلماالنسان
الخيه االنسان  ،فقد اهتموا كثيرا باالنسان وحقوقه ومفردات حياته اليومية  ،فقد كان الملك (
لهراسب)مثالمحموداعنداهلمملكته،شديدالتفقدألصحابه،بعيدالبهجة،أماابنه(يثنتاسب
)ليسبأقلشأنمنابيه،فقدقالعندتتويجه:(نحنصارفونفكرناوعلمناالىكلماينالبه
الخير)،كماالننسىبهذاالصدداالسهاماتالكبيرةالتياسهمتبهاالديانة(الزرادشتية)التي
اجتاحت االقاليم الفارسية منادية بالمساواة االنسانية والسمو بالروح البشرية  ،ورغم كل تلك
الحقائقوالوقائعنقوللمتستطيعهذهالحضارةاالرتقاءباالنسانوحقوقهاالبعددخولهااالسالم.

المبحث الثاني
حقوقاالنسانفيالشرائعالسماوية
كانتاالديانالسماويةمنيهوديةومسيحيةواسالميةافضلمنافصحوحددوبينتلكالحقوق
ووضعالضماناتلممارستهاوالتمتهبمضامينها،ومعاقرارنابأنمصدرتلكاالديانواحدوهو
هللاسبحانهوتعالى،ولكنيظلاالسالمدونسواهاألوسعواألكثراحاطةباالنسانوحقوقه.

المطلب األول
حقوقاالنسانفيالديانةاليهودية
ابتداءا يجبالتمييزبوضوحاليقبلالشكبيناليهوديةكديانةسماويةأخالقيةساميةوبينماهو
سائدمنمعتقداتوقيموعاداتاجتماعيةقبلظهورالنبيموسى(عليهالسالم)ولكنمع
االسفانتلكالقيمضلتموجودةحتىبعدظهوره،وعادبنواسرائيليعملونالشرفيعيني
الرببعدموتهود.
حيثكاننظامالرقمنتشرا ومعروفا منذالقدمعنداليهودوكانينظراليهكونهامرا طبيعيا وذا
غطاء ديني  ،فالغريب ان غير اليهودي هو وحده الجائز استرقاقه سواء كان ذلك بالحرب او
بالشراءويعاملبعنفواليجوزتحريرهاوافتداءه،ويبقىرقيقاابدالدهر.
امااليهوديفهواليسترقألناليهودهمعبيدهللاالذينخرجهممنارضمصرفاليباعونبيع
العبيد.
ولمتفلحدعاوياالنبياءالمتتاليةلهمفي منعهذهالصورةالتيكانتتعداسوأصورةفيعدم
المساواةبينبنيالبشر(،وكيفاحملوحديثقلكموظلمكموخصومتكم).
وكان الرقيق يعتبر ثروة خالصة وخاصة لصاحبها وكان سعر الرقيق ال يتعدى ثمن االشياء
والمتاع.
اال  انهمكانوايتمتعونبميزةواحدةعناالممالمجاورةاالخرىوهيانهمكانوايتمتعونبالراحة
منعناءالعمللمدةسنةاسابيعفيالعام،واليجوزللسيدانيضربعبيدهضربامبرحا،وحتى
فيمابينهماتاحتنظمهمانيستعبداليهودياخاهاليهوديألسبابثالثةوهيعدمالوفاءبالدين
والسرقةفالسارقالذياليردماسرقهيسرقهصاحبالشيءالمسروقتعويضاله.
كما استعبدوا االجانب نتيجة االنتصار في الحروب او الشراء من سوق النخاسة  ،وعندما جاء
النبي (موسى ) (عليه السالم ) برسالته  ،دعاهم الى الوفاء والمحبة والتحرر من ذل العبودية
واالحسان الى اعدائهم وحثهم على السالم والمحبة والتعاون بين الناس  ،ولم تجد دعوة سيدنا

موسى(عليهالسالم)اذانا صاغيةعنداليهودلماهوموجودفينفوسهممنحبالذاتوكراهية
بقيةاالجناسفلمتتحققالمساواةوهيعمادالحقوقفيهذاالمجتمعسواءفيهابينهماومعغيرهم
منبقيةاالجناس.
وحتى بعد مجيء النبي عيسى ( عليه السالم ) برسالته القائمة على المحبة واالخوة والتعاون
والمساواةبينالناس  ،كلهذهالتعاليملم تفلح فياقامةالمساواةوتأكيدالحقوق ومنحالحريات
لبنيالبشرجميعا،علىالرغممنالنصوصالواضحةفيالتلمودالتيتقول:(يرتكزالعالمعلى
ثالثةاعمدة،الحقيقة،العدالة،السالم).
وقدجاءتشروحاتالحقةتؤكدذلكبالقول(:انالثالثةفيحقيقتهاامرواحدفاذاتحققتالعدالة
ظهرتالحقيقةوعمالسالم).

المطلب الثاني
حقوقاالنسانفيالديانةالمسيحية
( طوبى لمن جعل البصيرة في قلبه ولم يجعل قلبه في
بصيرته )
( السيد المسيح عليه السالم )
لقدجاءتالديانةالمسيحيةبكلماتحملههذهالديانةالسماويةمنقيماخالقةوتعاليمروحيةلتحدث
هزةعنيفةفياواسطالمجتمعاليهوديوالديانةاليهودية،فقدرفضتقيماللرقواستعباداالنسان
الخيهاالنسان،ولطفتالقسماالخروأتتبتعاليمجديدةتؤكدادميةاالنسانوسموهالروحي،فقد
كانت تدعوا الى المحبة واالخاء والى الروحانية واالبتعاد عن المادية والمساواه بين الناس ،
وكانت تدعواالىااليمان باهللومحبةاالنسان ألخيهاالنسانوالىالتسامح وعدممقابلةاالساءة
بمثلها،والىالتمسكباالحتراموالفضيلة.
وهيتدعواالىالغاءالعنصريةوالتباغضبينالناسوبناءقواعدالتعاونفيمابينهمعلىاساس
المحبة واالخاء والتسامح  .فالدعوة الى زرع روح التسامح وتاكيد كرامة االنسان  .لم تلغ تلك
التعاليم الجديدة العادات السيئى التي كانت تحكم المجنمع الروماني الذي ظهرت فيه الديانة
المسيحيةولجوءبعضرجالالدينالىمحاكاةالملوكواالباطرة بحيثاصبحنظامالرقالذي
تشمئزمنهالبشريةحقيقةثابتهلترضيةالحكامواستمالتهم.
ا اوربا في تلك الحقبة كانت تعيش في ظل القواعد واالسس التي رسمها القانون اليوناني _
الرومانيوليسوفقتعاليمالديانةالمسيحيةالسمحاء.لهذاانساقبعضفالسفتهموراءمتطلبات
السلطةالزمنيةوليسالسلطةالروحيةداقروانظامالرقكماهومورورثمناالنظمةالسابقة
وكانتبريرهمهوانالخطيئةالتيوقعتفيهااالنسانيةهيالتياولدتنظامالرقواقتضتبقاءه
الذييفصلبينالبشر(سيداوعبدا) وكاننظاماعادالوفقرايهم النهجاءنتيجة تلكالخطيئة
التيادتالىافسادالطبيعةالبشرية.كماانالمرأةكانتخاضعةللرجلوليستلهاذمةمالية
مستقلة عنه  في الشخصية القانونية وان الرجل مسؤول عنها  .كذلك قالوا ان المرأة هي سبب
اخراجادم(عليهالسالم)منالجنةولذلكيجبوضعهابينالوحوشواليجوزتعليمهاووعظها
والتعميدهاوانالتدنوامنالهيكلحتىوانتساءلوااذاكانلهاروحامانهامنالكائناتالمفكرة
؟... عمااذاكانهذاماهوسائدفياوربافيالمراحلالسابقة,فهوامريتناقضتمامامعتعاليم

السيدالمسيح(عليهالسالم)الذيعظمومجدالمرأةوقالفيهذااالمر:انهللالميخلقالمرأةمن
قدمالرجلكي اليدوس عليها ولم يخلقهامنعظمرأسالرجلكي التدوسعليه بلخلقهامن
عظم قلب الرجل كي تحبه وتساويه   ،ويمكن تلخيص فلسفة الحقوق في الديانة المسيحية بقول
البابا(بولسالثاني)((اذااردتالسالمفأعملمنأجلالعدالة))وحيثالتجدعدالةفال
تجدحقوق.

المطلب الثالث
حقوقاالنسانفياالسالم
س ِنت َ ْق ِويمۢ
سنَ فِ ٓىأَ ْح َ
لَقَدْ َخلَ ْقنَاٱ ْ ِإلن َٰ َ
اناولمايمكنمالحظتهعنالديناالسالميوموقفهمنحقوقاالنسانهواناالسالمبوصفه
دينا عالميا قداقرهذهالحقوقوكانسباقا قبلغيرهمنالنظمواالتجاهاتالفكريةالحديثةوهذا
االقرارمصدرهالنصالقرآني  لكيفيةتعاملاالنسانمعالحياةومعمستقبلهاالخرويوهياذهو
يلتقي مع االخرين بان هناك حقوقا تولد مع االنسان وتعتبر جزءا مكمال مع شخصيتة اليمكن
تجاوزهابوصفهااحدىالركائزاالساسيةالتي تقومعليهافلسفةالوجوداالنسانيفياالرض .
ولماكاناالسالماخراالديانالسماويةوكانالنبيدمحم(ملسو هيلع هللا ىلص)خاتمالنبيينفأناالسالمدينالبشرية
جمعاءدوناقتصارهعلى  شعبدوناخراوبقعةدونغيرهااولحقبةزمنيةمعينة لقدوضع
االسالمحقوقاالنسانمنذاكثرمناربعةعشرقرناواعتبرهذهالحقوقهبهالهيةترتكزعلى
مبادىء الشريعة والعقيدة االسالمية مما يضفي على هذه الحقوق القدسية التي هي ضمان ضد
اعتداءالسلطةعليهاواالمرلميتوقفعندهذاالحدفقدنبذاالسالمفكرةالسيطرةوفكرةالخضوع
في الشؤون الدينية وفي الشؤون الدنيوية معا  ففي نطاق العقيدة الدينية لميقم سلطة وسيطة بين
الخالقوالمخلوق.اذيتصلالمخلوقبخالقهمباشرةفليسفياالسالمكنيسة.
وقد ارتقى االسالم بتلك الحقوق الى مستوى السمو والتقديس الى الحد الذي تجاوز فيه مرتبة
(الحقوق) معتبرا انها (ضرورات) ثم ادخلها في اطار (الواجبات) فالمأكل والملبس والمسكن
واالمن والحرية في الفكر واالعتقاد والتعبير والعلم والتعليم والمشاركة في صياغة النظام العام
للمجتمعوالمراقبةوالمحاسبةالولياءاالمور...والثورةلتغييرنظمالظلموالجوروالفسقوالفساد
...الخ كلهذهاالمورفينظراالسالمهيليستفقط(حقوقا)لالنسانمنحقهانيطالببها
ويسعىفيسبيلهاويتمسكبالحصولعليها ،ويحرمصدهعن طلبها  ...وانماهي (ضرورات
واجبة)لهذااالنسان...بلانها(واجبات)عليهايضا!!انهاليستمجرد(حقوق)منحقالفرد
اوالجماعةانيتنازلعنهااوعنبعضها...وانماهيضروراتانسانيةفرديةكانتأوجماعية
...والسبيلالى(حياة)االنسانبدونها،حياةتستحقمعنى(الحياة)...
ومنثمفليسالحفاظعليهامجرد(حق)لالنسانبلهو(واجب)عليهايضا...

يأثم هوذاته–فردكاناوجماعة–اذاهوفرطفيها،فضال عناالثمالذييلحقكلمنيحول
بيناالنسان وبينتحقيقهذه (الضرورات ) !...انها(ضرورات )البدمن وجودهاوتمتع
االنسانبها،وممارستهلها،كييتحققالمعنىالحقيقي(للحياة)،واذاكانالعدوانعلى
الحياة من صاحبها ( باالنتحار )  ،أو من اآلخرين ( بالقتل )  ،جريمة كاملة ومؤثمة  ،فكذلك
العدوانعلىايمن(الضرورات)الالزمةلتحقيقجوهرهذهالحياة.
بلاناالسالمليبلغفيتقديسهذه(الضروراتاالنسانيةالواجبة)الىالحدالذييراهااالساس
الذييستحيلقيام(الدين)بدونتوفرهالالنسان...فعليهايتوقف(االيمان)ومنثم(التدين
)بالدين!....
ويظهراالمرجليا عندمايبيناالسالمالقواعدالضامنلحفظاالنسانوحقوقه،ويأتيحقالحياة
فيسلماولوياتتلكالحقوق...
س ِن ت َ ْق ِويم }5–حقالحياة:االنسانهواعظمماخلقههللا:
سانَ  ِفيأ َ ْح َ
.فعليه{لَقَدْ َخلَ ْقنَااإل ْن َ
تعد حياة االنسان مقدسة النها هبة من هللا لالنسان بوصفه كائنا حيا اراد هللا له الحياة فأستحق
ۢ}تكريمالخالقسبحانهوتعالىبقوله:
(االية 11منسورةاالسراء).{ َولَقَدْ َك َّر ْمنَابَنِيآدَم  َ
وأن حق الحياة ليس حكرا على المسلم فقط وأنما الناس اجمعون متساوون في استحقاق الحياة
وحرمةالدم.
سالَّ ِتي َح َّر َم َّ
قۢ}تأكيدالقولهتعالى
(االية22منسورةاالسراء).{ َو َالت َ ْقتُلُواالنَّ ْف َ
َّللاُ ِإ َّال ِب ْال َح ّ ِ
وتأسيساعلىذلكالمبدأاعتبراالسالمانازهاقالروحجريمةقتللالنسانيةجمعاء،تأكيدالقوله
ساد فِ ْ
اس  َج ِميعا}تعالى:
ياأل َ ْر ِ
(االية 29من{  َمن َقت َ َل نَ ْفسا ِبغَي ِْر نَ ْفس أَ ْو فَ َ
ض فَ َكأَنَّ َماقَتَ َل النَّ َ
سورةالمائدة).وعليهوضعتقيودعلىالدولةواالفرادفياستخدامهذاالحقبوصفهليسحقا
انسانيابلحقهللتعالىوهوالذييقدرمصيرهذاالحقومدته.
9–حقاالنسانفيالمساواة:أكداالسالمعلىمبدأالمساواةوجعلهدعامةوأساسا لكلالنظم
التي سنها لحكم عال قات االفراد ببعضهم او عالقتهم بالدولة وفي جميع المجاالت التي تقتضيها
كرامةاالنسانوالعدالةاالجتماعية.
اس}فليسهناكابلغفيبيانالمساواةبصفةعامةلمصلحةالبشرجميعامنقولهتعالى
يَاأَيُّ َهاالنَّ ُ
ىو َج َعْلنَا ُك ْم ُ
ارفُوا ِإ َّنأ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
َّللاِأَتْقَا ُك ْم
(االية52{ ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِ
اوقَ َبا ِئ َل ِلت َ َع َ
شعُوب َ
وأ ُ ْنثَ َ
م ْنذَ َكر َ
من سورة الحجرات )  . ولالسالم فضل السبق في اعالن مبدأ المساواة بين بني االنسان على
اختالفاصولهمواجناسهموالوانهموقبائلهموشعوبهم،فهمجميعا فيالحقوق والواجباتوامام
القانونسواء.وقدجاءالحديث(النبويالشريف)تأكيدالمبدأالمساواةالمطلقةبينالبشر(يا
أ يهاالناسانربكمواحدوأناباكمواحد،كلكمآلدموأدممنتراب،إناكرمكمعندهللااتقاكم،
والفضللعربيعلىأعجمي،والأعجميعلىعربي،والاحمرعلىابيض،والابيضعلى
احمرإالبالتقوى).
وأنطبيعةالمساواةالتيكاناالسالميقصدهاتشملمجموعةالقواعدالمنظمةلحياةاالنسانفي
الكونكلهوفيكلزمانومكان،باعتبارانكلانسانأهللتقبلالحقوقوتحملااللتزامات،

وبذلكفهوأوسعوأشملمنالقانون  الوضعيالذييتضمنسلوكاالفرادفيالمجتمعفيزمان
معينوبقواعدعامةملزمة.
ومصدرهاالحقيقيهوهللا،وجعلمنمهامالحاكمهوتنفيذشريعةهللابمانصتعليهقطعيا او
بمافرضتهمناصولومباديءكليهقابلةللتفضيلوالتطبيقفيضوءاحتياجاتالبشرفيكل
زمانومكان.
 2– الحق في المساواة أمام القانون  :وضع االسالم قواعد مبدأ المساواة بين الناس كافة امام
القانون،حيثيطبقهذاالمبدأعلىجميعالناسواليستثنيمنذلكأحدحتىلوكانالخليفةنفسه
،بحيثاليحقللحاكمانيمتنععنالقضاءوهذاضمانللعدالةالتييمتازبهااالسالمعنغيره
 َو ِإذَا َح َك ْمتُم}منالنظم،كونالهدفمنالمساواةهوتحقيقالعدالةبينالناس،وفيقولهتعالى:
َّللاَنِ ِع َّما َي ِع ُ
اسأَنتَ ْح ُك ُموابِ ْالعَ ْد ِلۢإِ َّن َّ
ظ ُكمبِ ِهۢ
(االية17منسورةالنساء){.بَيْنَ النَّ ِ
 4–الحق في تولي الوظائف العامة  :لقد حرصت الشريعة االسالمية على تقرير المساواة في
توليالوظائفالعامة،فالوظائفتسندالىذويالكفاءةواالمانة،والوظيفةفياالسالمواجب
كلمسلمقادرفرضكفاية.
فقدكفلاالسالمللفردوالحقفيالعملوتوليالوظائفألنالناسسواسيةوالتوجدافضلية ألحد
علىاحدوأناكرمهمافضلهمبالتقوىوالصالحية،وقداعتبراالسالمالعملفرضا وواجبا وهو
مقياسنجاحاالنسانفيالدنياواالخرة،فيجبانيتولىمهامالعملوالوظيفةمنيتمتعباالمانة
والكفاءةفيقيامةبمتطلباتالعملالموكلاليه،فقدنهىالرسولدمحم(ملسو هيلع هللا ىلص )منأنيولىشخص
لعملاولوظيفةوهناكمنهواصلحمنه،وجعلهامنقبيلخيانةهللاوالرسول.
وقد اجاز االسالم لغير المسلمين تولي الوظائف  ،ولكن يمنع هؤالء من تولي وظائف تتعلق
بالعقيدة  ،ولقداخذمعظمالفقهاءبجوازتولياهلالكتابالوظائفالعامةفيالدولة مثلهم مثل
المسلمين.
وهذاماجرىعليهاثناءخالفة(عمربنالخطاب)و(عثمان)و(االمامعلي)(رضيهللا
عنهم)،فقدولوا(غيرالمسلمين)الوظائفالكتابية.
 1–حق المساواة بين المرأة والرجل  :ساوى االسالم بين المرأة والرجل من الناحية االنسانية
فهمابشر،وجعلهاعلىقدرالمساواةالفضلألحدهماعلىاالخراالبالتقوى.
ىو َج َع ْلنَا ُك ْم  ُ
َّللا }
اس  ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِ
ارفُوا ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم  ِع ْندَ َّ ِ
 َياأَيُّ َهاالنَّ ُ
او َق َبائِ َل  ِلتَ َع َ
شعُوب َ
وأ ُ ْنث َ َ
م ْن ذَ َكر َ
(سورةالحجرات،االية42){.أَتْقَا ُك ْم
وحديثالرسول(ملسو هيلع هللا ىلص)تأكيدا لماوردفيالقرانالكريم(انماالنساءشقائقالرجال)،واالسالم
هوأولمناعترفللمرأةبالشخصيةالقانونيةالمستقلة مثلالرجلتماما ووفقا لمنفعةالمجتمع
وعلى اساس التضامن بين اعضاء المجتمع  ،وتمتد المساواة بين المرأة والرجل لتشمل الجزاء
سواءكانثواباامعقابا،واعطىالمرأةاالهليةاالقتصاديةالكاملةكالرجلدونوصايةمنأحد،
فضال عناعطائهاالحقفيالتعليماسوةبالرجلوقدرا منالمشاركةفيالحياةالعامةمعبقاء
القيادةفياالسرةبيدالرجل.

6–حقاالنسانفيالحرية:اناهتماماالسالمبحريةاالنسانكانعظيما،فاهللسبحانهوتعالى
لميكتفبخلقاالنسانوحسنتقويمهوتفضيلهعلىالخلقاجمعينووهبهحقوقا ارادلهايضا ان
يكونحرا منخاللاطالقالحرياتورفضالخضوعألنساناخرالنالجميععبيدهللا،بقوله
َّاك نَ ْعبُد ُۢ}تعالى
.ومنالحرياتالتياقرهااالسالمحريةالتنقلمنوألىايمكانيختاره{ ِإي َ
دونقيدوقديكونهذااالنتقالاضطراريا اوواجبا لحمايةالحياةاوالديناوالعرضاوالمال،
اماحريةالمسكنفقداصبحللمسكنحريةوحصانةخاصةكييكوناالنسانمتمتعابحريتهوأمنا
فيمسكنهمنخاللعدمالسماحبدخولمسكنهاوتفتيشهاالعندالضرورةوحسبقواعدمتبعة،
يَاأَيُّ َهاالَّذِينَ آ َمنُ َ
واال ت َ ْد ُخلُوابُيُوتا َ
سوا}وبأذنساكنيها،تمثاللقولهتعالى
غي َْربُيُوتِ ُك ْم َحت َّ َٰى ت َ ْستَأْنِ ُ
علَ َٰىأ َ ْه ِل َهاۢ
س ِلّ ُموا َ
(االية91منسورةالنور)َ {.وت ُ َ
امابخصوصحريةالفكرفقداحتلتموقعا متقدما فيسلمالحرياتالتياقرهااالسالممعلنا لها
ومحرراللعقولمناالوهاموالخرافاتداعياالىنبذكلمااليقبلهالعقل،وتأسيساعلىذلكفأن
القرانالكريمقدتحدثعن(الحكمة)في(تسععشر)منآياته...وعنالعقلفي(تسع
وأربعين )آيةاخرى  ،وعن(اللب)ايالعقل – باعتباره( جوهراالنسانوحقيقته)  -...في
(ستةعشر)آية،وعنهذاالعقل،بلفظ(النهي)فيآيتين...فأنهقدتحدثعن(التفكير)
كفرضيةواجبةافرضهاهللاسبحانهوتعالىعلىاالنسان!...
َّللاُلَ ُك ُماآل َياتِلَ َعلَّ ُك ْمتَت َ َف َّك ُرونَ }
أ َ َولَ ْم َيت َ َف َّك ُروافِي}(االية952منسورةالبقرة)،{ َكذَ ِل َكيُب ِي ُّن ّ
إنفيخلقالسماواتواألرضواختالف}(االية7منسورةالروم)،{أَنفُ ِس ِهمۢ َّما َخ َلقَ َّ
َّللاُ
ص ْ
ص } (االية 521منسورةالعمران)،{الليلوالنهارآلياتألولياأللباب
فَا ْق ُ
ص ِ
ص َ
القَ َ
(االية516منسورةاالعراف)،فالتفكير(فريضة)وليستمجرد{لَ َعلَّ ُه ْميَت َ َف َّك ُرونَ 
(حق)منالحقوق،كمااناال سالمتطرقالىحريةالعقيدةفاعطىللفردالحريةالكاملةفي
اختيارعقيدته،والعملعلىحمايتهاوالدفاععنهاواليجوزاجبارشخصعلىعقيدةدينيةدون
ُمنَ ْ
ي }اقتناعوباالكراهوفقا لقولهتعالى
الر ْشد ِ
ّين قَدْتَبَيَّنَ ُّ
(االية 916من{ ال ِإ ْك َراهَفِيال ِد ِ
الغَ ِّ
سورةالبقرة)،وجعلاالسالملحريةالرايمنزلةخاصةعندماجعلهاحقا وواجبا فيآنواحد
فضال عنتحقيقالحمايةلتلكالحريةفيالواقعالعملي،ولكنهذهالحريةليستمطلقةبلمقيدة
بالصالحالعاموبعدماالساءهالىاالسالموالمسلمين.

الفصلالسابع
ضماناتواحتراموحمايةحقوقاإلنسان

" يولد جميع الناس احرارا ً ومتساوين في الكرامة والحقوق  ،وهم قد وهبوا العقل والوجدان ،
وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا ً بروح االخاء"
حماية وضمان حقوق االنسان امر اساسي إذا اريد للبشر اال يضطروا آخر االمر الى اللياذ
بالتمرد على الطغيان واالضطهاد .
( االعالن العالمي
لحقوق االنسان )
حقوقاالنسانالتحترموالتصانوالتضمنوطنيا والدوليا بمجردالنصعليهافياعالناو
دستور او ت ثبيتها في قانون  ،وانما العبرة في التطبيق واحترام ما تعاهدوا عليه وما سنوا من
قوانينوماوضعوامندساتير.
وعطفالماذهبنااليهفأنالتقاريرالدوريةالصادرةعنالمنظماتالوطنيةوالدوليةالمعنيةبحقوق
االنسانتشيرالىانالعديدمنالدولالتيحفلتدساتيرها بذكرهذهالحقوقوالحريات،كانت
اولالدولالمدانةبتعذيبالموقوفينوالمعارضينالسياسيين،وأولمناستخفبالمحرموانتهك
المحرومات.
والجديربالمالحظةانهذاالسلوكالتختصبهدولالعالمالثالث،بليصدرايضا عنبعض
الدولالكبرىالمنعوتةبالرقيوالتقدم،و المشهورةبانهاموطنالحريةومالذالمظلومين،لنأخذ
واقع المرأة في هذه الدول على سبيل المثال وليس الحصر اذ من المعلوم ان النسوة ظللن
محرومات من حق االنتخاب والمشاركة في الحياة السياسية في بعض الدول الغربية الى عهد
قريب،فلميعترفلهنبهذاالحقاالفيعام5292فيبريطانيا.
وعام5241فيفرنساوعام5215فيسويسرا،واليزالعددمنالوالياتالمتحدةاالمريكيةال
يقرللمواطنينالسودبالمساواةامامالقانونوفيالحقوقمعالمواطنينالبيض.
ورغم ان حقوق االنسان اضحت موضوعا ألهتمام القانون الدولي واالجهزة الدولية اال ان
جذورها واساسها القانوني ووسائل حمايتها تبقى موضوعا ذا صفة وطنية  ،لذلك فقد عملت
االجهزةالدوليةالمعنية بهاالى تعزيز وتشجيع التنفيذالوطنيلها،وتأسيسا علىذلكجاءهذا
الفصلمعالجا لتلكالضماناتعلىالصعيدالدستوريوالقانوني،وطنيا واقليميا ودوليا ،وعبر
منظماتوطنيةحكوميةوغيرحكومية.

المبحث االول
الضماناتالدستوريةوالقانونيةلمنظومةحقوقاالنسان
من المفيد القول ونحن نتحدث عن ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان على الصعيد
الدستوريوالقانونيفيدولالعالمالثالثعامةواالقطارالعربيةخاصةالتيتمساالنسانفي
حقوقه وحرياته  ،ان هناك قضايا ووقائع مثيرة لالستغراب وصعبة التبرير على عقل االنسان
المتحضر  ،المهتم باالنسان وحقوقه وحرياته  ،فنجد على الصعيد الوطني مثال تمييزا واجحافا

بحقالعدالةالتيهياساسالحق،وعندمانجدعتاةالمجرمينممنارتكبوااعماالاجراميةبحق
االخرين وحتى بحق االنسانية والذين سرقوا وأهدروا ودمروا المال العام  ،يحضون ويتمتعون
بكافةالضماناتالتيتنصعليهاالقوانينالداخليةواالعالناتالعالمية،وعلىالضدمنذلكال
يتمتعالمشتبهالسياسيبأيمنتلكالحقوقالتييتمتعبهاالمجرمونالعادون،انسلوكالسلطات
الرسميةليس غيرمتحضرفقط ،بلمناقض تماما لماذهبتاليهاالعالناتالعالمية والمواثيق
الدوليةلحقوقاالنسان،حيثيحقلكلشخصبمفردهاوباالشتراكمعغيرهانيتمتعفيضل
القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته  ،بوسائل سلمية لالنشطة واالفعال
المنسوبة الى الدول بما فيها تلك التي تعزى الى االمتناع عن افعال تؤدي الى انتهاكات لحقوق
االنسان والحرياتاالساسية  ،وعندالحديثعنضماناتلحقوقاالنسانعلىالصعيدالوطني
فهناك اشتراطات وموجبات اولية اساسية لها االسبقية في ضمان الحقوق وصيانتها واحترامها
بعضهم يطلق على تلك االشتراطات بـ ( الشكلية ) ونحن نعدها ضرورية واساسية اال وهي
االعالنعنتلكالحقوقوالنصعلىضماناتهافيالدستوركخطوةاولىحيثاليمكنالحديث
عنضماناتوحتىعنوجودحقوقاذالمتثبتفيالدستور.
وتأسيسا على ذلك فأن الدستور والقانون على الصعيد الوطني ضامنا وحاميا ومحترما لتلك
الحقوق ومحددا اليات حمايتها  ،كي يكون بمقدور كل شخص يدعي ان حقوقه او حمايته قد
انتهكت.الحقامابنفسهاوعنطريقتمثيلمعتمدقانونا ،فيتقديمشكوىالىهيئةقضائيةاو
هيئةاخرىمستقلةونزيههومختصةمنشأةبموجبقانون.علىانتنظرهذهالهيئةفيالشكوى
علىوجهالسرعةفيجلسةعلنيةوالحصولمنتلكالهيئةوفقاللقانونعلىقرارالجبر،بمافي
ذلكتعويضمستحق.حيثماكانهناكانتهاكلحقوقذلكالشخصاوحرياته.
وانتلكالحقوقاليمكنادراكهاو االرتقاءبها،االمنخاللسيادةمبدأالقانون،حيثالحكم
اال له خاضعا له حاكما ومحكوما  ،وتعزيزا لهذا االمر تاتي الرقابة الدستورية رقيبا معترضا
وحاميالحقوقاالنسانعلىكلقانوناوقرارصادرعنسلطةعامةيفهممنهانهيحملفيطياته
انتهاكالحقوقاالنساناومقيدالحرياتهاومعرقالللعدالة.
وتاتيالصحافةالحرةوالرايالعامالمنشورمثقفا وناشرا وموعيا لتلكالحقوقومدافعا عنهافي
حالة انتهاكها او خرقها من قبل السلطة او اي جهة اخرى  ،فهما الحارس االمين لتلك الحقوق
والمتصدياالوللمنيخرقهاشريطةامتالكهماالحقوالحريةالتيينصعليهاالدستورويصونها
القانون.

المطلب االول
الضماناتالدستوريةلحقوقاالنسان
انعمليةنشأةالدساتيروصياغتهاهيبحدذاتهاضمانةلالنسانوحقوقه،وصورةالضمانةهذه
تتضحاكثراذاماعرفنااننشأةالدساتيرتاريخيا ماهياالعمليةصياغةقانونيةلفكرةسياسية
استطاعتفيصراعهامعاالفكاراالخرىانتؤكدانتصارهاوانتصعدالىالسلطةوانتعرض
اتجاهاتهاوفلسفتهابصيغةقواعدقانونيةعلياملزمة،وتاسيسا علىذلكفأننشأةالدستورتحمل
مدلوال سياسيا وانتضمنقواعدذاتطبيعةقانونية،انالخالصةالتينستطيعاننستنتجهامن
نشأةالدساتير،هوذلكاالنتقالمننظامالسيادةالمطلقةالىنظامالسيادةالمقيدة،كانذلكبفضل
كفاح الشعوب في سبيل تحقيق حقوقها وحرياتها  ،وكانت حركة حقوقها هي الدافع لكفاحها
الدستوريواصبحتبنهايةهذاالمسارهيالمنشأالقانونيللدستور،وعليهاصبحالدستوريعبر
عنارادتهابفعلاالنتقالالتدريجي،للسيادةاليها(سيادةاالمةاوسيادةالشعب).وانالدستور
بات من الضمانات االساسية لحقوقها وحرياتها  ،وما النص على الحق في صلب الدستور اال
العطاءتلكالحقوقاالنسانيةمكانةرفيعةوعاليةبدرجةتتناسبوكرامةاالنسان.
وعليهفأنالتاكيدعلىوجودالدستوركاساسلضمانحقوقاالنسان،فألنالدستوريقيمنظاما
فيالدولةيوسسالوجودالقانونيللهيئاتالحاكمةفيالجماعةمحددا منيكونلهحقالتصرف
بأسمالدولةومحددا ايضا وسائلممارسةال سلطة،كمايبينطريقةاختيارالحاكموحدودسلطته
واختصاصاته  ،ويمنحه الصفة الشرعية اذ هو اسمى من الحاكم وهذا بحد ذاته واحدة من
الضماناتالتييقدمهاالدستور،وعلىذلكتكونالسلطةالتيمصدرهاالدستورمقيدةبالضرورة
كون الدستور يحيط الهيئات الحاكمة بسياج قانوني ال يمكنها الخروج عليه واال فقدت صفتها
القانونيةوفقدتتصرفاتهالصفةالشرعيةواستحالتالىاجراءاتغيرقانونية.
وعليهفوجودالدستوريعنيتقييدجميعالسلطاتالمنشأةفيالدولةايالسلطةالتشريعيةوالسلطة
التنفيذيةوالسلطةالقضائيةالنالدستورهوالذيانشأهاونظمهاوبيناختصاصاتهاوالنهاسلطات
تابعة للسلطة التاسيسية  ،وهذه العناوين والمفردات الدستورية التي اوردناها هي اشتراطات
قانونية اولية اساسية وتأسس لمجموعة قواعد قانونية تكون اليات لضمان حقوق االنسان
واحترامها.
ومن هذا نستدل على ان الدستور هو القانوني االعلى الذي يحدد القواعد االساسية لشكل الدولة
ونظامالحكمفيها،وينظمالسلطاتالعامةمنحيثالتكوينواالختصاص،والعالقاتبينهذه
السلطاتوحدودكلسلطة،والواجباتوالحقوقاالساسيةلالفرادوالجماعات،ويضعالضمانات
لهاتجاهالسلطة،والسلطةالتيتكونغيرمقيدةبدستورومؤسساتهيسلطةمطلقةتملكالقدرة
علىاهدارحقوقاالنسانوحرياته.
وعلىالرغممناقرارناباهميةالدستوروضرورته،فأنمجردوجودمسألةغيركافيةلضمان
حقوقاالنسانمالميكندستورامدونا(مكتوبا)ومتضمنالتلكالحقوق.
ان االصرار على فكرة  الدستور المدون ترجع الى اعتباره وسيلة من الوسائل الناجحة لضمان
حقوقاالنسانوحرياته،وذلكبتضمينهاحكاماواضحةومحددةخاصةبتلكالحقوق،سواءاكان

ذلكفيمقدمةالدستور اوبتخصيصفصل مستقلخاصبها .وهكذا فأنوجوددستور مدون
يعنيوجودحقوقمدونة.
انفكرة  تدوينالدستوروتضمينهالحقوقكضمانلحقوقاالنسانترجعالىنهايةالقرنالثامن
عشر عندما بدأت مطالبة الشعوب حكامها باصدار وثائق دستورية تصان بها حقوقهم  ،وتقيد
سلطاتحكامهم،وكانالمحفزلذلكماجاءفياعالنحقوقاالنسانوالمواطنالفرنسيالصادر
عام( 5172) حيثنصتالمادة()56علىان(كلمجتمعالتكونفيهالحقوقمصونة،وال
يؤمنبفصلالسلطاتالعامةبعضهاعنبعضيعتبرمجتمعا بالدستور).علما بانذكربعض
الحقوقاليعنيعدموجودحقوقخارجة.
لعله من المفيد االشارة ونحن نتحدث عن الدساتير المدونة  ،ان ال نتجاهل دور الدساتير غير
المدونة(العرفية) فيضمانالحقوقحقوقاالنسانوحرياته،ويأتيدورالنموذجالبريطاني
مثاالرائعاعلىذلك،فالبريطانيونيعتقدوناناينظامللحرياتوالحقوقاليمكنانيستمراذا
لمتكنغالبيةافرادالمجتمعحريصةعلىالحفاظعليه،وهكذافأنالدفاععنالحقوقوالحريات
ونظامهاليسبسببوجودنصوصدستوريةبلعنترسخعاداتوتقاليدثابتةتمسكبهاالشعب
البريطانيفيسلوكهاليومية وهي تحترمدونانتكون مصاغةفي وثائققانونية ،ونصوص
دستورية.
انالنصعلىحقوقاالنسانفيالدساتيريعنيانهذهالحقوقهيمباديءدستوريةوطنيةيجب
اتباعهاواحترامهامنقبلالسلطاتالمختصةبالتشريعوالتنفيذوالقضاء.
لكناثبتتالتجاربهنااوفيايمكاناخرفيالمنطقةانمجردالنصعلىالحقوقوالحريات
فيدستورالدولةاليضمندائما تمتعاالنسانفعال بتلكالحقوقوالحريات،كماانكيفيةتطبيق
الدستورالتقلاهميةعننصوصالدستورذاتهللحكمعلىنوعيةالنظامالذييتبناه،فالتطبيق
الفاسدقديذهببأرقىالدساتيروالتطبيقالجيدقديغطيعلىماقديكونبالدستورمنشوائب
ونقصوعيوب،وعليهفأنالعبرةليستبوجودالدستوروالحتىبالنصعلىالحقوقفيهوحتى
التطبيق.وانماالعبرةفينتائجذلكالتطبيق.

المطلب الثاني
ضماناتحقوقاالنسانفيمبدأسيادةالقانون
عندمانتحدثعنالضماناتفيمبدأسيادةالقانون،نعنيانالدولةالبدانتخضعللقانون،ويعد
هذاالخضوعللقانونبمايؤدياليهمنحمايةلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسيةمنمظاهرالدولة
المتحضرة.
فالدولةالتكونقانونيةاالحينماتخضعجميعالهيئاتالحاكمةفيهالقواعدتقيدهاوتسموعليها،
ايانمبدأخضوعالدولةللقانون(ومبدأالمشروعيةيهدفالىجعلالسلطاتالحاكمةفيالدولة
تخضعلقواعدملزمةلهاكماهيملزمةبالنسبةللمحكومين)،وتأسيسا علىذلكيعدمبدأسيادة

القانون عنصر من عناصر الدولة القانونية  ،ويتجسد بخضوع كل السلطات في الدولة من (
تشريعيةوتنفيذيةوقضائية) لمباديءالقانون،ويمتدهذاالخضوعاليشملالتزاماالفرادبحدود
القواعدالقانونية،حيثاليجوزممارسةايعملاالوفقا لحكمالقانونويترتبعلىذلكالتزام
كلفردفيالمجتمع بمراعاةحقوقاالخرين ،انجدليةالعالقةبينمبدأسيادةالقانونوحقوق
االنسان،توجبانيكونالقانونذاتهيهدفالىاحترامتلكالحقوقوضمانها،بمعنىاخرانال
قيمةفعليةلمبدأسيادةالقانوناذاكانالقانوننفسهاليحترمحقوقاالنسان.
عليه  ،فأن الدولة المعاصرة لم تعد الدولة االستبدادية التي يختلط فيها القانون بارادة الحاكم
ومشيئتهدونانتخضعهذهاالرادةاوالمشيئةلقيودمحدودةمعلومة.
انالدولةالمعاصرةدولةق انونيةتحكمهاقاعدةخضوعالحكامللقانون،وااللتزامبحكمهفيكل
مايقومبينالدولةوالمحكومينمنعالقات. منهذانستنتجانمقوماتالدولةالقانونيةهيفي
وجوددستوروفصلبينالسلطاتوخضوعالحكامللقانون،وانفصالالدولةعنشخصحكامها
 ،وتدرج القواعد القانونية واقرار الحقوق الفردية وتنظيم الرقابة على السلطات التشريعية ،
والتنفيذية والقضائية او باستقالل القضاء  ،ان ما ذهبنا اليه هي بمثابة شروط ومستلزمات
ضرورية ال بدمن توفرهاعلىالصعيدالقانوني،اذااريداالرتقاءباالنسانوحقوقهوحمايتها
فأما الحديث عن وجود  الدستور كأساس للدولة القانونية وكضامن لحقوق االنسان وحرياته
االساسية،فأنالدستورالقانوناالعلىفيالدولة،فيعلواعلىكلماعداهمنقوانينواعمال
وهوالضامناالوللممارسةالسلطةممارسةقانونيةممارسةمقيدةخاضعةلحدودسلطاته،وهو
الكفيل بتطبيق مبدأ الم ساواة بين االفراد وحماية حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الدولة ،
وعلى هذا االساس يتعذر وجود ضمانات وحتى حقوق بدون وجود دستور  .فاذا كان الدستور
يتصدراولىالياتضمانالحقوق(والحريات)فأنمبدأسيادةالقانونيمثلالمرتبةالثانيةفي
هذا المجال فهو يهدف الى حماية وضمان واحترام االفراد في بعض السلطات العامة واعتدائها
علىحقوقهمفهويفترضوجودحقوقلالفرادوفيمواجهةالدولةألنالمبدأماوجدااللضمان
تمتعاالفرادبحرياتهمالعامةوحقوقهمالفردية.ومتىاختفتالحقوقوالحرياتالفرديةاوانعدمت
فيالنظامالقائمك ناامامدولةبوليسيةومتىوجدتولكنكانمنحقالحاكمانيعبثبهاويستبد
بأموراالفرادكناامامدولةاستبدادية،وفيالحالتينالوجودلمبدأسيادةالقانون.
وعندالحديثعنالدولةالقانونيةالمتمثلةبمبدأسيادةالقانونالمفضيالىضمانواحترامحقوق
االنسانوح قوقهالفرديةوحرياتهاالساسيةيجرناالحديثالىضماناتاخرىتتعلقبتنظيماجهزة
الدولة تنظيما يمنع االستبداد ويحول دون الطغيان ويصب في حماية حقوق االفراد وتتمثل هذه
الضماناتفي:
5–الفصلبينالسلطات.
9–تنظيمرقابةقضائيةواستقاللالقضاء.
2–تطبيقالنظامالديمقراطي.
أ– فمبدأ الفصل بين السلطاتيشكلضمانةلخضوعالدولةللقانونبمايؤدياليهمن(
تخصيصعضومستقللكلوظيفةمنوظائفالدولةفيكونهناكجهازخاصللتشريعوجهاز
خاصللتنفيذوجهازثالثللقضاء،ومتىتحققذلكاصبحلكلعضواختصاصمحدداليمكنه
الخروج عنه دون االعتداء على اختصاص االعضاء االخرين  ،وال شك في ان الفصل بين
السلطاتيمنعذلكاالعتداءألنكلمنهاسيوقفعدواناالخرى)وذلكحسبماقررهمونتسيكو
من(السلطةتحدالسلطة).

اندخولمبدأالفصلبينالسلطات،كضامنوحاميلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسيةتأتيمن
كونهذاالمبدأيقومعلىتوزيعاالختصاصاتبينسلطاتالدولةالتشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية
استجابةلمقتضياتادارةالدولةومرافقها،وحمايةلحقوقاالنسان،معاالخذبعيناالعتباران
توزيع االختصاصات بين تلك السلطات  ،هو توزيع مرن لوجود تداخالت في االختصاصات
المشتركة محدد النطاق منعا للتعسف واالساءة الستعمال السلطة  ،بحيث تمارس كل سلطة
االختصاصالمخوللهافيحدودهمعاحترامالتداخلالمشتركمعايسلطةاخرى.
ان مبدأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانة مهمة وفعالة في خضوع الدولة للقانون اال ان عدم
االخذبالمبدأاليعنيعدمقيامالدولةالقانونيةاوانهيارمعناها(خضوعالدولةللقانونيتمبمجرد
احترامالهيئاتالحاكمةلقواعداختصاصهاوعدمخروجهاعنحدودسلطاتها،االمرالذييمكن
انيحدثدوناالخذبمبدأالفصلبينالسلطات).وماالفصلبينالسلطاتاالضمانةمنبين
ضماناتاخرىالجبارالسلطةعلىاحترامقواعداختصاصهاوعدمالخروجعليها.ويتمخض
عنتطبيقمبدأفصلالسلطاتالنتائجالتالية:
*اليجوزأليسلطةمنسلطاتالدولةانتصدرقرارافرديااالفيحدودقرارعامسواءأكان
قانوناامالئحةايقراراعاماصادرامنسلطةتنفيذية،وبهذاتتحققالمساواةبينافرادالجماعة
،وبأنتفائهااليمكنالقولبانالحقوقاوالحرياتمصانةأوقائمةفيالمجتمع.
*انكلقاعدةعامةسواءأكانتتشريعاأوالئحةواجبةاالحترامحتىمنالسلطةالتياصدرتها
،فالبرلمانيتعينانيحترما لنصالتشريعيوالسلطةالتنفيذيةيتعينانتحترمالالئحةاوالقرار
العام الصادر عنها  ،مادام قائما  .ويتعين الغاء النص العام او تعديله باالجراءات الواردة في
الدستوراوالقانون،ألنايخروجعليهوهوقائمهوخرقلمبدأالمشروعيةيمكنالطعنفيه
بالطرق القضائية   ،وفي الوقت نفسه هو تهديد فعلي وخطير لضمانات حقوق االنسان وحرياته
االساسية. وأنكلقيديفرضعلىالحقوقالفرديةوالحرياتالعامةيتعينانيصدرتشريعاي
قانونوافق عليه ممثلو األمة،وختاما هذايتطلبممارسة كلسلطةلصالحيتها والوقوفعند
دورها خوفا منالسلطاتاالخرى  ،وتطبيقا للدستوربمعزل عنالبعدالديني،وحمايةلحقوق
االنسانفيهذاالمجالتكوناستجابةلمقتضىاالختصاصالباعتبارالسلطةنائبةعناالمةاو
نائبةعنهللاسبحانهوتعالىممايجعلهذاالمبدأعرضةلمضاهرالتغيير.وعلىالعكسفقدثبتت
تاريخيا انا الخذبمبدأالفصلبينالسلطاتيسهمفيخضوعالدولةللقانونويشكلضمانةفعالة
لحمايةحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية.
ب – الرقابة القضائية واستقالل القضاء :
( لو قدر لقبس العدالة ان ينطفيء في الظالم فيا له من ظالم
خطير )
( برايس )
تاتيالرقابةالقضائيةكضمانةاخرىلخضوعالدولةللقانونبلهي(اقوىهذهالضماناتجميعا
. وذلكبماتقدمةالنظمالقانونيةالمعاصرةمنحلولمختلفةفيشأنتنظيمالرقابةالقضائيةعلى

اعمالالهيئاتالعامةاذالشكفيانمخاصمةالهيئاتالعامةامامقاضمتخصصيملكالقدرة
علىانيناقشهاويناقشتصرفاتهاوانيراجعهاالحسابفيمشروعيةهذهالتصرفاتسيكونمن
اهمعواملارساءمبدأالمشروعيةوفرضاحترامهعلىالجميع)،فالرقابةالقضائيةتحققلهم
اعلىمنالرقابةالبرلمانيةوالرقابةاالداريةخضوعالدولةللقانونبماالتعطيهلالفرادمنسالح
يستطيعونبمقتضاهااللتجاءالىجهةمستقلةتتمتعبضماناتحصينةمناجلالغاءاوالتعديلاو
التعويضعناالجراءاتالتيتتخذهاالسلطةالعامةبالمخالفةللقواعدالقانونيةالمقررة.
وبناءا علية ياتي استقالل القضاء الضمانة القوية والفعالة في ممارسة الرقابة القضائية لحماية
حقوق االنسان شرعا وقانونا  ،وذلك كونها الوسيلة الحقيقية التي يمتلكها االفراد تجاه السلطات
العامةوهيئاتها،وتمكنهممنمقاضاتها وحمايةحقوقهمالمقررةفيالقانونبوصفهاجهةمستقلة
تتمتعبحصانةاالستقاللالموضوعيوالشخصي،ومحميةمنالتدخلفيشؤونها،مماجعلها
كفيلة بتحقيق رقابة قوية على سلطات الدولة العامة واشخاصها  ،واخضاعها للقانون وتحديد
سلطاتها،وتيسيرمرافقه،ومراقبةسلوكا لقضاة،ومتابعةشؤونهمومنقبلمجلسقضائيمن
الناحية الموضوعية والشخصية  ،وكذلك شريطة ان ال سلطان وال سلطات على القضاة في
قضائهماالللقانونوالقضاةمستقلون،وضرورةالنصعلىحمايتهمدستوريا وجزائيا واحاطة
امر تعينهم وعزلهم وكافة شؤونهم باجراءات مشددة تمكنهم من اداء مهمتهم القضائية لحماية
حقوقاالنسان،وممارسةالرقابةالقضائيةعلىاعمالالسلطاتالتنفيذيةوالتشريعيةوالقضائية،
وقدروعيتهذهاالحكامفيالقوانينالوطنيةوالشرعيةالدولية.

ج – تطبيق النظام الديمقراطي :
ان تعبير الديمقراطية يحتوي على مفهومين ( المشاركة السياسية وحقوق االنسان وحرياته
واالساسية )  ،فالديمقراطية كما يقول ( بــوردو ) هي نظام حكم يهدف الى ادخال الحرية في
العالقات السياسية  ،وهي الصيغة الوحيدة التي تقترح كمرتكز للنظام السياسي لصيانة كرامة
االنسانالحر،ايانالديمقراطيةتهدفالىالتوافقبينترتيبالسلطةوحقوقاالنسانوحرياته
االساسية،وتحقيقمشاركةبينهمافياطارالدولة.وتأسيسا علىذلكياتيتطبيقالديمقراطية
ضمانةفعالةلحمايةحقوقاالنسانوتجسيداحقيقيالمايتمتعبهالفردمناحترامويتمالتعبيرعنها
منخاللالممارسةوالتطبيقالمتمثلينبحقوحريةالترشيحوالتصويت.وماينطويعليهكذلك
منحقوقاخرىكحقالمحكومينفياختيارالحاكموالمشاركةفيالسلطةومراقبتهاوعزلها،ان
في ذلك اثر فعال في خضوع الحكام للقانون ونزولهم على احكامه  ،ولكي يتحول النظام
الديمقراطيالىاداةفعالةويح ققنتائجفعليةفيضمانواحترامحقوقاالنسانالبدمناتباععدة
اجراءاتوهي:
  ان ينص الدستور على تخويل المسؤولين المنتخبين حق مراقبة قرارات الحكومة الخاصةبالسياسات.
  انيتماختيارالمسؤولينالمنتخبينعنطريقانتخاباتدوريةتجرىبنزاهةواليكونللقسرفيهادوركبير.

البدمنانيكونلكلالبالغينالحقفيالتصويتالنتخابالمسؤولين. البدمنانيكونلكلالبالغينالحقفيالترشيحللمناصبالتييتمشغلهاباالنتخابفيالحكومة.
 المواطنونلهمحقالتع بيرعنانفسهمدونانيكونهناكتهديد بفرضعقوباتشديدةعلىالقضاياالسياسيةالتيتمتعريضهاعلىنطاقواسع.
  المواطنون لهم الحق في البحث عن مصادر بديلة للمعلومات  ،بل ان هذه المصادر البديلةللمعلوماتالبدانتكونموجودةوتتمتعبحمايةالقانون.
 المواطنونلهمايضا الحقفيتشكيلاتحاداتاومنظماتمستقلةنسبيا ،بمافيذلكاالحزابالسياسيةومجموعاتالمصالح.
كلهذهالشروطيمكنتجاوزهاوتعطيلهافعليا ،اذالميكونالمسؤولونالمنتخبونقادرينعلى
ممارسة سلطاتهم الدستورية دون ان يلقوا معارضة من جانب المسؤولين غير المنتخبين ،
وتتعرض الحقوق للخطر اذا كان لدى ضباط الجيش او موظفي الدولة المحصنين او مديري
االدارات،القدرةعلى التصرفباستقاللعن المدنيينالمنتخبين،وحتىاستعمال حقالنقض
ضدالقراراتالتييتخذهاممثلوالشعب.
هذههيالشروطالموضوعيةواالشتراطاتالفعليةالتييجبتوفيرهافيالممارسةالديمقراطية
بطريقة صحيحة وناجحة بحيث تكون قادرة فعال ان تسهم في ضمان واحترام وحماية حقوق
االنسان. ونخلصبالحديثعنالديمقراطيةكضمانةلحقوقاالنسانبالقول،اذاكانتالممارسة
الديمقراطيةفعليةوحقيقيةوعادلة،فأنهاوالحالهذاسوفتحولالناسمنخاللالياتهاوفعاليتها
ضامنينلحقوقهمبانفسهم،شريطةانيكونواقادرينعلىاختيارجميعمسؤوليالدولةابتداءامن
مديرالمدرسةالى مسؤولي مؤسساتالدولةالدستورية والرئاسية ،وعندها تصبحالعبارةالتي
تقول (  ان كل الشعب يصبح حكومة  ،والحكومة تمثل كل الشعب ) صحيحة  ،وعندها يمكن
الحديثعنوجودحقوقواقعيةوضماناتفعلية.

المطلب الثالث
ضماناتحقوقاالنسانفيالرقابةالدستورية
ان منشأ حقوق االنسان هو التشريع السائد  ،سواء أكان تشريعا سماويا ام تشريعا وضعيا على
صعيد تقرير هذه الحقوق وضمانات ممارستها  ،بمعنى ان مصادر التشريع هي مصدر لتقرير
الحقوقوضماناتممارستها،وليساالنسانذاته.
ومنبينهذهالحقوقالتييصدقعليهاهذاالمبدأ،حقاالنسانباللجوءالىالقضاء،وضمانات
ممارستهلهذاالحق،يتمتقريرهاسلفاامابنصشرعياوقانونيوهذايعنيحقاالنساناللجوء

للقضاءلرداياعتداءيقععلىحقوقهمناالفراداوالسلطة،وضماناتالممارسةلحقالتقاضي
هيالرقابةالقضائية،التيبموجبهايكونللقضاءالسلطةفيمقاضاةالهيئاتالعامةواشخاصها،
واخضاعهمالحكامالقانون.
فالرقابة القضائية بهذا الشأن  ،تعبر عن مسؤولية الدولة في كفالة حق التقاضي وهي مسؤولية
ايجابية،منخاللتقريرهذاالحقنصاتشريعياوتوفيرضماناتالممارسة،بتحديداالختصاص
،وتدرجالقواعدالقانونية،واستقاللالقضاء.
كماذهبنااليهسابقا.وعليهفالقيمةلحقاذالمتتوفرالىجانبهوسائلاقرارهاوالثماجبارالغير
علىاحترامهوايجادضماناتلممارسته،وتاتيالرقابةالدستوريةكضمانةرئيسيةلحمايةحقوق
االنسانوحرياتهاالساسيةوبموجبهايتمكناالنسانمنردعكلاعتداءيقععلىحقوقهويرفض
كلحكميصدرضدهمخالفا للقانون.وبهاتظهردولةالقانونويستقرنظامها،حيثيحترممبدأ
المشروعيةوتراقباالعمالالتشريعيةوالتنفيذيةالغاءاوتعويضاوتاديباشريطةاستقاللالقضاء.
وتظهرضماناتحقوقاالنسانجليةعندماتمارسالرقابةالدستورية،بمظاهرهاالمختلفةمنها
لجوء االفراد لجهة قضائية تراقب اعمال السلطة التنفيذية من حيث الغاء قرارات االدارة  ،او
الزامها بالتعويض لضرر نجم عن تصرفاتها او التاديب ومراقبة اعمال السلطة التشريعية ،
بصيانةمبدأالمشروعية،ومراجعةاعمالالسلطةالقضائيةبنقضاحكامها،اذالميكنفيمحلها
شريطةتعددجهاتالقضاءبينالقضاءالنظاميوالشرعيوالخاص،واستثناءبعضاالشخاص
منالخضوعللقانونونطاقالرقابةكونهممصانينمنكلتبعةومسؤولية.
وعليهيكونمدلولمصطلحالرقابةالقضائيةيعنيالسلطةالتييتمتعبهاالقضاءفيالحكمعلى
قانونية تصرفات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في مواجهة االفراد في اطار التشريع
الساريالمفعول.
وتمارسهذهالرقابةعلىالسلطةالتنفيذية من خالل مراقبةاعمالاالدارةالغاءا اوتعويضا او
تاديبا ،وعلىالسلطةالتشريعيةبتطبيقمبدأمشروعيةالقوانيندستوريا وعلىالسلطةالقضائية
بمراجعةاحكامالقضاءمنخاللطرقالطعنباالحكامالصادرةعنالقضاة.وعلىهذااالساس
ذهبت معظم الدول الى ترتيب الضمانات القانونية والسياسية التي تكفل خضوع تلك الهيئات
للتشريعوالدستور،فقدباتمحتمالانتلكالهيئاتمن(تشريعيةوتنفيذيةوقضائية)ومنخالل
اداء عملها ان تتعدى على حقوق االنسان وحرياته العامة  ،مما يجعل موضوع الرقابة على
دستوريةالقوانيناهميةخاصةبنصالدستورفرضعليهالصلتهابالوثيقةبضمانحقوقاالنسان
وحريتهاالساسية.وعلىهذااالساسهناكوسيلتانلتحقيقالرقابةالدستورية،هما:

 – 0الرقابة السياسية :
وهي رقابة وقائية قانونية تسبق صدور القانون ومن ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصا في
الدستور  ،وتقوم بهذه الرقابة لجنة سياسية يتم اختيار اعضائها بواسطة السلطة التشريعية او
باالشتراكمعالسلطةالتنفيذية.انرقابةااللغاءنجدهافيبعضالدساتيريمارسهارئيسالدولة
مثال اوايجهةاخرىينصعليهاالدستور،الحقفياحالةمشروع القانونالىالمحكمةقبل
اصدارهللبحثفيمدىمطابقتهالحكامالدستور.
ويؤخذعلىهذاالنوعمنالرقابةانالهيئةالمنوطةبهاهذهالمهمةوبسببطبيعةتكوينهاتميل
الى تغليب االعتبارات السياسية على المباديء القانونية  .والشيء المهم الذي البد من ذكره ان
الدساتير التي تمنح لالفراد حق رفع دعوى االلغاء قليل جدا بحيث تحصر ممارسة هذه الرقابة
بالهيئاتالعامةفقط،وفيالوقتالذيتنصفيهبعضالدساتيرعلىمنحاالفرادالحقفيرفع
دعوىاإللغاء، وبالوقتنفسهنجدهاتصدرقوانينتسلباالفرادهذاالحقفالتبيحلهمحقرفع
هذهالدعوىامامالمحكمةالدستورية. وبفعلهاهذافهيالتعطلالضماناتالممنوحةلالفرادفقط
بلتصادرحقوقهمباسمالقانون.
 – 8الرقابة القضائية :
هيرقابةالحقةالصدارالقانونوالعملبه،تمارسهاجهاتقضائيةمختصةبأحدىالطريقتين،
االولى بطريقة الدعوة االصلية والثانية بطريقة الدفع بعدم دستورية القانون عن طريق محكمة
مختصة. وتتجسدهذهالرقابةفيالتخويلالممنوحمنالمشرعالدستوريللهيئاتالعامةواالفراد
في رفع دعوى امام محكمة مختصة ووفقا لشروط معينة يطالب حينها بالغاء القانون المخالف
للدستور.ويوفرهذاالنوعمنالرقابةضمانةحقيقيةوحمايةقانونيةللحقوقوالحرياتالفردية
ضدكلتعسفمنجهةاالدارةسواءبالغاءالقراراتاالداريةاوالتعويضعماسببتهمناضرار
للمتقاضين  . بينما التوفر انواع الرقابة االخرى كالرقابة السياسية او الرقابة االدارية مثل هذا
المستوى من الضمان لتلك الحقوق والحريات  .واهمية هذه الرقابة مشروطة بتمتع القضاء
باالستقاللوالحيادواتصافهبالموضوعيةفيمايصدرمناحكامقانونية.
انالنتيجةالمترتبةعلىممارسةدعوىااللغاء،تتطلبمنحاالفراددورامباشرافيممارسةتلك
الوسيلة لحماية حقوقهم الدستورية   ،ذلك ان حرمانهم من ممارسة ذلك الحق يتعارض مع
النصوصالدستوريةالتيتجعلحقالتقاضيمكفوال للجميع.وعليهيجبانتتضمنالدساتير
نصوصا تمنحاالفرادالحقفيرفعالدعوىضدالقوانينالمخالفةللدستور.انمنحاالفرادمثل
هذاالحقينسجممعمانصتعليهالمادة(الثامنة)مناالعالنالعالميلحقوقاالنسانلعام(
 5247)التينصتعلىان:(لكلشخصالحقفيانيلجأالىالمحاكمالوطنيةالنصافهمن
اعمالفيهااعتداءعلىالحقوقاالساسيةالتييمنحهالهالقانون).وأن(لكلانسانالحق،على
قدمالمساواةالتامةمعاالخرين ،فيانتنظرقضيهاماممحكمةمستقلةنزيههنظرا عادال علينا
للفصلفيحقوقهوالتزاماتهوايهتهمةقضائيهتوجهاليه)(المادةالعاشرة)مناالعالن.

من الجديد بالذكر ان رقابة االلغاء يشترط من اجل ممارستها وجود نص دستوري يجيزها ،
وبعكسهفال يمكنممارسةالر قابةالقضائيةعنطريقها ،انماعن طريقاخرهو طريقالدفع
بعدمدستوريةالقانون.
وتاتي الرقابة بعدم دستورية القانون ضمان اخر في صيانة وضمان واحترام حقوق االنسان
وحرياتهاالساسية،حيثيحقالحداالفرادتقديمالشكوىامامالمحاكمالعاديةبوصفهطرفا في
الخصومة ،يطلبفيهاعدمتطبيققانونمعينعلىالنزاعالمعروضامامهالكونهغيردستوري
،وعندماتقتنعالمحكمةبصحةالدفعالمذكورتمتنععنتطبيقالقانونعلىالواقعةمحلالنزاع
ولكنهاالتتعرضللقانوننفسهبااللغاء.
هناك منيذهبابعدمنذلكفي توفيرضماناتاكثروايجادالياتاوسعبغيةاالرتقاء بحقوق
االنسان نحو االفضل ففي وطننا العربي مثال فيقترح البعض ضرورة استصدار قانون يعتبر
تعذيبايشخصبمعرفةالسلطةالعامةاواحداعوانها(فيايمكانتابعلهذهالسلطة)جناية
تسمىجريمةالخيانةالعظمىضداالنسانية(النهاتنصبعلىجسماالنسانوآدميته)ايا كان
نوعالتعذيب(ماديا اومعنويا ) وتكونالعقوبةالمقررةلهذهالجريمةاالعداماواالشغالالشاقة
المؤبدة،والبدانيتضمنالقانوناحكاما يحاسبفيهارئيسالدولةوالوزراءعناالعتداءعلى
الدستور وحقوق االنسان والحريات العامة  ،وان تجري هذه المحاكمة امام المحكمة الدستورية
العليااذاكانتموجودة(وتنشأاذالميكنقداعترفبعدبوجودها)ويكونهذااختصاصاجديدا
يضافالىاختصاصاتهاعلىغرارمايجريفيالمحكمةالدستوريةبالمانيا.كمايحاكمكذلك
اعضاءالمجلسالنيابيامامهذهالمحكمةعناشتراكهمعلىاينحوفياصدارقوانينمعتدية
علىالحرياتوالحقوق.باعتبارانالعملالتشريعيالذييستهدفهذااالعتداءجريمةسياسية
كبرى،تفقدمرتكبهاالثقةواالعتبارالواجبينفيعضوممثلالشعب.
اخيرا يمكنناالقولانممارسةالرقابةيشكلحمايةلحقوقاالنسانمنالناحيتينالنظريةوالعملية
على حد سواء وذلك يمنع تجاوز االختصاصات والحيلوله دون تفاقم آثار التفسير الخاطيء في
تطبيقالقانون،ومنعسوءاستعمالالسلطةومنعالخطأاالجرائيومنعآثاره،االمرالذييشكل
حمايةلحقوقاالنسانومنعاالعتداءعليها.

المطلب الرابع
الضماناتفيحريةالصحافةوالرايالعام
ان تقديم الصحافة والرأي العام خاصة واالعالم عامة كآليات فعالة وضرورية لضمان حقوق
االنساناالساسيةوحرياتهالعامة،هيقضيةمنتهيةوأمرمفروغمنهفيالدولالمتقدمةوبالذات
الديمقراطيةمنها.الناالعالمف يهذهالدولتمثلحلقةالوصلبينالرأيالعاموصانعيالقرار،
وهذه العملية من شأنها ان تخلق التفاعل الطبيعي بين ( اهتمامات الرأي العام وقضاياه ) و (
قراراتالسلطةالسياسية)وباستمرارعملهذاالتفاعلبصورتهالطبيعيةااليجابية،يشكلواحدا
منالروافدالضامنةلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية.وعلىالعكسنجدالصحافةفيدولالعالم

الثالثتتحملعبءا اضافيا ،اذعليهاانتنشرثقافةاالنسانوالتبشيربهاوخلقوعيباهميتها
وضرورة حمايتهاوالحفاظعليها تشكلبمجموعهاوسائلوالياتضمانةلها،انهذاالدور ال
تقوم به ال صحافة لوحدها وانما كل اجهزة االعالم وبالذات المرئية منها وعلى وجه الخصوص
القنواتالفضائيةالتيتستقطبالماليينمنالناسوبالذاتفيمجتمعتسودفيهاالمية.
فأذامااقرينابأهميةاالعالمعلىصعيدحقوقاالنسانودورهالمتميزفيعمليةالتعبئةوالتوعية
والتثقيف ومن كونه حارسا امينا في ضمان الحقوق والحريات وحمايتها  ،فاالمر والحال هذا
يتطلبعدةشروطيجبانتتوافرليؤدياالعالمدورهالمطلوبانسانيا.
حيث تأتي ( الحرية )  في مقدمة هذه الشروط كشرط موضوعي لحسن االداء  ،فبدونها يتحول
االعالمعامةوالصحافةخاصةالىنوعمنانواعالدعايةالسياسية،التيتجهضكلمحاولةجادة
صوبتعزيزوضمانوحمايةحقوقاالنسانوذلكبتزييفالحقائقاواالمتناععننشرها،مما
يحولدونتفاعلاالفرادوتبادلاالراءفيمابينهمليشكلوارأياعاماضاغطاعلىالسلطاتالعامة
بغيةدفعهاالىااللتزامببنودالدستوروالحفاظعلىحقوقاالفراد.
وتأسيساعلىذلكجاءتالمادة(التاسعةعشر)مناالعالمالعالميلحقوقاالنسان،مؤكدةعلى
شرطالحرية،وذلكبالقول( لكلشخصحقالتمتعبحريةالرأيوالتعبير،ويشملهذاالحق
حريتهفياعتناقاالراءدونمضايقة،وفيالتماساالنباءواالفكاروتلقيهاونقلهاالىاالخرين،
بأيةوسيلةدونمااعتبارللحدود)،وعليهتضلالحريةهدفا انسانيا تنشدهالمجتمعاتوالشعوب
فهيليستحقا فقطبلهيضرورةحياتيةلالنسانوتعنيانيشعراالنسانبكرامتهوحقهفي
الحياة.
اماالشروطاالخرىلصحاف ةفعالةورأيعاممؤثر،وقادرعلىضمانحقوقاالفرادوحرياتهم
 ،فهي ارتفاع نسبة المتعلمين وانخفاض نسبة االمية وتحسين الوضع االقتصادي  ،وارتفاع
المستوىالمعاشيالذييليقبآدميةاالنسان.
وتعبيرا لما تقوم به الصحافة من دور متميز في ضمان واحترام حقوق االنسان  ،ها هي في
الغربتسمى(السلطةالرابعة)وكذلكتسمىبـ(سلطةالشعب)وسميتبهذهاالسماءتكريما
وتعظيما للدورالذيتقومبهفيحمايةوضمانحقوقاالفرادوالدفاععنمصالحهم،والكشف
عنكلزيفأوتجاوزتقدمعليهالسلطاتالعامة،وعلىهذااالساسنعتتبـ(الرقيب)او(
العينالتيالتنام). فهيتعبرعنالرأيالعام،وتدافععنحقوقاالفرادوالجماعاتبكلصدق
وأمانة.
فهي الرقيب على كل اعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية  ،عن طريق نشر محاور مناقشات
البرلمانحولمشاريعالقوانيناوايقضيةاوموضوعمتعلقبحقوق االنسانوبذلكتتيحللراي
العامفرصةلالطالععلىهذهاالعمالوالضغطعلىالسلطةالتشريعيةاللغاءالنصوصالمخالفة
للحقوقوالحريات. وكذلكتراقباعمالالسلطةالتنفيذيةوتناقشاعمالهافيادارةالشؤونالعامة
وتوجههاالىمافيهضمانالحقوقوالحرياتومافيهتحقيقالمصلحةالعامة.وبعبارةاخرى،
فأنالصحافةتمارسعمليةنقدللممارساتالخاطئةلسلطاتالدولةوتأشيرمواطنالخطأفيها،
وبذلكتشكلعاملضغطعلىتلكالسلطاتوحملهاعلىاحترامالحقوقوالحريات.

كماوتتيحالمجالامامالمواطنينكافةلعرضارائهموافكارهم،ونقداالجهزةالحكومية،وتقديم
المشورة بشأن مشروعات القوانين المنظمة للحقوق والحريات  .واخيرا تقوم الصحافة بنشر
شكاوى المواطنين من تجاوز السلطات التنفيذية على حقوقهم وحرياتهم القانونية والدستورية .
وباالنتقال بالحديث عن اهمية الرأي العام كضمان لحقوق االفراد وحرياتهم البد من القول بان
هناكشبهاجماععلىانفعاليهالضماناتالتيذهبنااليهاسلفا التييوفرهاالدستوروالقانون،
وسمومبدأسيادةالقانون ،وما ترفرهالرقابةالدستورية ،كالهاضماناتعلىجانبكبيرمن
االهميةولكنامرفعاليتهاواهميتهايتوقفالىحدكبيرعلىمدىايماناالفرادباهميتها،وعلى
قوةالرايالعامفيالتمسكبهاوضرورةالحفاضعليها.وعلىهذااالساسجاءاجماعفقهاء
القانونعلىاهميةالرايالعام.بجميعالهيئاتالمختلفة(افرادواحزاب،جمعيات،نقابات،...
الخ)فيضمانالحقوقوالحريات.وتأسيساعلىذلكفالرأيالعاميعنيوجهةنظراالغلبيةتجاه
قضيةعامةفيزمنمعينتهمالجماهير،وتكونمطروحةللنقاشوالجدلبحثا عنحليحقق
الصالحالعام.وكييكونالرايالعامفعاال فيضمانحقوقوحرياتالجماعةالتييعبرعنها
ينبغيانيكونمنظما وناضجا ومستنيرا وحرا ،وعندمايكونبهذاالمستوىفأنالرأيالعامهو
سيد المشرعين جميعا  ،والمستبد الذي ال يدانيه في السلطة مستبد آخر  ،وان ذلك المستبد هو
الضمانةالنهائيةضدكلاستبداد.
وعليه يعد الرأي العام مؤشرا لقياس مدى االلتزام بالحقوق والحريات الواردة في الدساتير ،
ويمكنالقولبأن مقدارالحريةوالديمقراطيةالممنوحةلالفرادفيالدولةهوالذييحددالمجال
الذييتحركونبموجبهلتشخيصماانتهكمنالحقوقوالحريات،وفيضوءذلكتوصفالدول
بكونها ديمقراطية او بخالفه وعليه فالنظام الحكومي المستقر يستمد مشروعيته من تأييد الرأي
العامورقابتهورضاه.

المبحث الثاني
ضماناتواحتراموحمايةحقوقاالنسانعلىالصعيدالدولي
منذ ان بدأ االهتمام بحقوق االنسان دوليا في بدايات القرن العشرين  ،رافق هذا االهتمام  ،قلق
شديد  ،وسؤال كبير يدور حول انجح السبل وافضلها في قبول تلك الحقوق واقرارها  ،واالهم
ضمانهاوحسنتطبيقهاوتأسيساعلىذلكتمابتكارواقراروانشاءهيئاتومنظماتانسانيةدولية
عديدة،وتاتياالممالمتحدةفيمقدمةتلكالمنظماتباعتبارهاالرائدةفيمجالضمانواحترام
وحماية حقوق االنسان على الصعيد الدولي  ،بما تملكه من هيئات ومؤسسات وما ابتكرته من
آلياتمؤثرةوفعالة.

المطلب االول
دورالمنظماتغيرالحكوميةفياحتراموحمايةحقوقاالنسان
لميكنتطورواتساع منظومةحقوقاالنسانعامةوضماناتهاخاصة،عمال حصريا قامتبه
فقطمنظماتحكوميةوهيئاتدولية،فلقدشهدتالسنواتاالخيرةتزايداالهتمامالدوليبقضايا
حقوقاالنسان،ولقدتجسدذلكتحديدا فيميالدالعديدمنالهيئاتالعالميةوالمنظماتاالنسانية
غيرالحكوميةالتياعلنتانهدفهااالساسيهوحمايةحقوقاالنسان.
ولقد عرفت المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق االنسان نموا سريعا وتزايدا كبيرا على
الصعيدالدولي،فأذاكانتبدايتهابحدود( 911)منظمةوهيئةاومؤسسةفلقدبلغعددهافي
السنواتاالخيرةمنالقرنالعشرينمايربواعلى( 57111)امااليومفأنهذاالرقمقد
تضاعفبالتأكيدعدةمراتمعبدايةانهياراالتحادالسوفيتي(السابق)ومعهدولاورباالشرقية
وظهور العولمة وما رافقتها من موجة عارمة غزت العالم الثالث في اطار  ( حقوق االنسان
والديمقراطية).فانتشرتهذهالمنظماتعلىاثرهادولياكانتشارالنارفيالهشيمفباتتموجودة
فيكلالدول،بلموجودةكذلكفيمدنالدولةالواحدة.
وهي اليو م تمثل ثورة جديدة يعتد بها من قبل الحكومات والشعوب  ،في نشر وتعميق وضمانة
ثقافةحقوقاالنسان.
ومن هذه المنظمات التي لها الريادة في نشر وضمان حقوق االنسان هي المنظمات والجمعيات
والهيئاتالخاصةبـ(حقوقاالنسان)فهيلمتكتفبعمليةنشرثقافةحقوقاالنسانوتعميمها
فقطوانمااقامتلهامراكزبحوثومؤسساتبحثتقدمالدراساتالجادةوالرصينةعناوضاع
حقوقاالنسانفيدولهاومناطقهامعززةكلذلكبدراساتميدانيةمشفوعةبوثائقواحصائيات
وارقام مما كان له بالغ االثر في استجابة المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة
بموضوع حقوق االنسان  ،عندما طالبتها بضرورة التدخل بغية وقف انتهاكات حقوق االنسان
وحمايةارواحمواطنيهم.
وتاتي في مقدمة المنظمات غير الحكومية ( جمعيات حقوق االنسان  ،والتجمعات القانونية
والمهنية والنقابات واتحادات المحامين )  ،وتنشط هذه المنظمات في مجال الدفاع عن حقوق
االنسانوحرياتهماالساسية،سواءفيمواجهةاالنتهاكاتاليوميةالتيتحتاجالىالجهدالقانوني
لمؤازرةجهةالدفاعاوتحريكالدعاوىالجنائيةضدتجاوزاتالسلطة،اوفياقامةدعاويضد
التعذيبوالممارساتغيراالنسانيةوالحاطةبالكرامة.
انجهدا منهذاالنوعمثال قداثبتجداوةفيالعديدمنالمجاالتواثمرفيبلدمثل (
مصر) عنحلثالثةمنمجالسهاالتمثيليةخاللالسنواتاالخيرة،كانقدجرىتشكيلهاعلى
اساسقوانينمخالفةللدستور،كماساعدفيتطويرتشريعاتضمانلحقوقاالنسانفيبلدآخر
مثل(المغرب).
وقدوصفالملتقىالعالميلحقوقاالنسانالذيانعقدفي(نيودلهي)فيشهركانوناالول(
5221) المنظماتغيرالحكوميةلحقوقاالنسان،بانهاعيونالمجتمعوآذانهوكذلكضميرهفي
جميعانحاءالعالمفيالمسائلالمتعلقةبحقوقاالنسان...ومنهذاالمنطلقيمكناعتباررسالة

هذهالمنظماتبأنهاخطالدفاعاالخيرعنمباديءحقوقاالنسانالمتعلقةباالفرادوالجماعات.
وعلىهذااالساسفلقداستحقتبحقانتكونمتميزةفيضمانحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية
.

المطلب الثاني
ضماناتاحتراموحمايةحقوقاالنسانعلىالصعيدالدولي
ان الحديث عن كفالة حقوق االنسان وضمان احترامها والحفاظ عليها يحتاج الى اكثر من وقفة
وطنيا ودوليا النهاتتعلقبأنسانيةاالنساننفسهوأدميته،وانالضماناتالتيتتحدثعنها،هي
بمثابةحقوقفيمواجهة(السلطة).وأنهذهالحقوقوالحرياتالمقررةللفردلمتعدامراداخليا
بحتاليخضعلهيمنةكلدولةعلىحدة،وانماصارامرادوليايتجاوزالسيادةالقومية،ليجعلمن
االنسانشخصا دوليا بقدرمايتعرفلهمنحقوق.والحقوقهذهباتتمنالضرورياتالحيوية
فبدونهاالتتحققلالنسانكرامةأوارادةأوفكر،فهيمقوماتاالنساننفسه.
إن ما يتمتع به االنسان من حقوق وحريات يتوقف على مدى ما يتحلى به نظام الحكم من
ديمقراطيةغيرانالمشاهداليوميجدانالدولةالمعاصرةحتىاشدهاديمقراطيةاكثرجنوحا الى
االستبداد،منهاالىالديمقراطية– وهذاامرطبيعي،فيعصرصارفيهتدخلالسلطةفيكل
الشؤونامرا ضروريا ليسحفاظا علىكيانالسلطةوحدها،انماايضا حفاظا علىكيانالفرد
وحقوقهوحرياته..لهذاالسببصارالضمانالحقيقيللحقوقوالحرياتضمانا دوليا الوطنيا .
وبانتقالالحقوقوضماناتهاالىالمجالالدولي،فقدخرجتبذلك منعداداالمورالداخليةالتي
تتصرف بها الدولة بمطلق سيادتها  ،لكي تغدوا امرا دوليا يهم الجماعة بأسرها  ،وان الحقوق
والحرياتالتيكانتتكفلهاللفردمجردضماناتقانونيةودستوريةمحليةصارتحقا لالنسان
كمواطندوليتكفلهالمواثيقالدولية.وحمايةالحقوقتمربمراحلمختلفةتبدأباعالنالحق.ثم
تقرير الزاميته وتوفير آليات –  لمراقبة تنفيذه وتنتهي بتقرير حماية جنائية له وذلك عن طريق
تحريماالعتداءعلىهذاالحق.فيهذاالمطلبسوفنتحدثعندوراالممالمتحدةووكاالتها
فيتوفيرالضمانات.كذلكسنتحدثعندورالمنظماتاالقليميةالحكوميةمنهاوغيرالحكومية
فيضمانواحترامحقوقاالنسان.
5–دوراالممالمتحدةووكاالتهاالمتخصصةفيتوفيرالضماناتفيمجالحقوقاالنسان:
اخذتموضوعةحقوقاالنسانتحظىباهتماماليخفياثرهعلىالمستوىالدولي،فهيلمتعد
حكرا علىالدولفقطبلاصبحتاكثر تعاونا اوشراكةبينالدول والمجتمعالدوليومنظماته
الدوليةانصحالتعبير،وهذامايعطياالممالمتحدةواجهزتهاالحقفيالتدخلفيشؤوناي
دولةتنتهكحقوقاالنسان،حيثاصبحباستطاعةالقانونالدوليالتدخلوفرضسلطتهورقابته
وعالقةالدولةبر عاياهابقصدضمانحدادنىمنالحقوقللفردفيمواجهةالدولةوهذامايؤكد
علىانالدولةليستمطلقةالتصرفداخلاقليمهابحيثلم يعد بأمكانالدولاالعتراضعلى
مثلهذاالتدخلباالستنادالىمبدأعدمالتدخلالذيضاقتحدودهبشكلكبيرعماكانعليهفي

السابقبفعلتطوروتشعبالعالقاتالدولية.وماتقدميستندالتدخلاالنسانيللدفاععنحقوق
االنسانالىنصوصميثاقاالممالمتحدةوخاصةالمادة()16التياكدتعلىان:(يتعهدجميع
االعضاء بأن يقوموا منفردين او مشتركين بما عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة ) ألدراك
المقاصد المنصوص عليها في المادة ( )11 .التي من بينها ( ان يشع في العالم احترام حقوق
االنسان والحريات االساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين
الرجالوالنساءومراعاةتلكالحقوقوالواجبات).
وبمااناستخدامهذهالوسائليدخلفيصميمالمفهومالعامللتدخل،وأنايرادهذهالوسائلفي
الميثاقهوفيسبيلتحقيقاحداهدافهذهالمنظمةاالوهوحفظاألمنوالسلمالدوليين،وبماان
وقفانتهاكاتحقوقاالنسانتدخلضمنمفهومهدفاالممالمتحدةفيحمايةحقوقاالنسانوان
مسائلحقوقاالنسانهيمسائلخارجةعنصميماالختصاصالداخليللدول،وتأسيسا على
ذلكيتمالتدخلاالنسانيمنقبلاالممالمتحدةباللجوءالىهذهالوسائلشريطةأنيكونالتدخل
االنسانيمنقبلالمنظمةيعتمدعلىمقاصداألممالمتحدةالتيتتساوىفيهحمايةحقوقاالنسان
معالمحافظةعلىالسالم،وبماان(مجلساألمن)هوالجهازالرئيسيلألممالمتحدةوالمسؤول
األولعناعمالهذهالمنظمةلحفظاألمنوالسلمالدوليينالذياليمكنلهذهالمنظمةانتتخذاي
مناإلجراءاتوالوسائلالواردةفي(الفصلالسابع)من(الميثاق)االبموافقته،وعليهفال
يمكناللجوءالىايمنتلكالوسائلاالبموافقتهوأشرافه.ولميأتالتدخلالعسكريفي(هايتي
)االعلىاثرقرارمجلساألمنالمرقم( 241)عام( 5224)والخاصباعادةالديمقراطية
وضمانحقوقاالنساناالساسيةاالمثاالعلىذلك.
ان مسألة حفظ األمن والسلم الدوليين هدف رئيسي لألمم المتحدة عامة ومجلس األمن خاصة ،
وفيسبيلتحقيقهذهالغايةتقومالمؤسساتبممارسةوظائفهاوفقالمبادئهاالمبينةفي(الميثاق)
بعدةطرققدتصلالىحدالتدخلفيشؤونالدول،وهوتدخلمشروعفيجميعاألحوال،
وذلكبموجبالمادة(الثانية)الفقرة(السابعة)منالميثاق،حيثوبموجبالنصالواردفيها
يجوزلألممالمتحدةالتدخلفيالشؤونالداخليهللدولفيحالوجودمامنشأنهالمساسباألمن
والسلم الدوليين  ،أو شكل انتهاك حقوق االنسان خطرا يرقى الى مستوى تهديد األمن والسلم
الدوليين  ،مما يستدعي امكانية اللجوء الى التدخل من قبل األمم المتحدة لوقف هذا االنتهاك .
وبالتاليتحقيقاهدافهافيحفظاألمنوالسلمالدوليينوصيانةحقوقاالنسان.وماحدثفي(
يوغسالفيا)السابقبخصوص(البوسنةوالهرسك)االمثاالعلىذلك.وتأتي(الجمعيةالعامة
) بوصفها احدى الوكاالت التي تتمتع بأهمية خاصة بين اجهزة األمم المتحدة الرئيسية  ،فهي
الجهازالوحيدالذيتمثلفيهالدولاألعضاءجميعا ،فلقداضحتتضماكبرتجمعدوليمنظم
السيمابعدتزايدعددالدولاالعضاءفياألممالمتحدةليشملدولالعالمجميعهاتقريبا .وتمتلك
الجمعيةاختصاصا شامال سواءبالنس بةلطبيعةالمسائلالتيتطرحعليهااوبمايتصلبوظائف
الفروع االخرى  ،فهي تعمل على انماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية
والثقافيةواالنسانية والمساعدةفيضمان حقوقاالنسان وحرياتهاالساسية.وهيحينما تسعى
الىتحقيقالتعاونالدوليفيالحاالتمجتمعة،فهيتفعلذلكادراكا منهاألستحالةالفصلبين
مسألتي السلم واألمن الدوليين والمشاكل ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية واالنسانية  .وفي
هذا االطار فهي تقوم باجراء دراسات وتقديم توصيات بهدف تعزيز التعاون الدولي في كافة
المجاالت،كماوتقدمالعونوالمساعدةفيتمكيناالفرادمنالتمتعبحقوقهموحرياتهماالساسية
دونتمييزبينهمبسببالقوميةاوالديناوالعرقاواللغة.ويتمادراجبنودحقوقاالنسانفي

جدول االعمال السنوية للجمعية بموجب التقارير التي يقدمها المجلس االقتصادي واالجتماعي
والمتصلةبحقوقاالنسان،وكيتتخذالجمعيةبدورهاقراراتبشأنها.كماوتحيلالجمعيةالعامة
معظمالبنودالمتعلقةبحقوقاالنسانالىلجنتهاالثالثةالتيتختصبالمسائلاالجتماعيةواالنسانية
والثقافيةكمايحقللجمعيةالنظرفيبعضالبنودالتيتريدبعضالدولادخالهاالىايلجنةمن
لجانهاالرئيسية.
 – 0المجلس األقتصادي واالجتماعي .
ادركواضعوالميثاقاهميةالتعاونالدوليفيالمجاالتاالقتصاديةواالجتماعيةواالنسانيةفي
افشاءالسالموتحقيقمقتضياتاألمنبيناعضاءالمجتمعالدولي،ولهذاعدالتعاونبيناعضاء
الهيئةفيهذهالمجاالتواحدا منأهممقاصداألممالمتحدة،حيثنصتالفقرة()2من()5من
الميثاق على ان من مقاصد االمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات
الصفةاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافيةواالنسانيةوعلىتعزيزاحترامحقوقاالنسانوالحريات
االساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطالقا بال تمييز بسبب الجنس واللغة وال تفريق بين
الرجال والنساء  .ولقد تبنى المجلس تشكيل لجنة لحقوق االنسان منذ عام ( )5246وهذه اللجنة
تجتمعسنويا،وكانلهذهاللجنةالفضلالكبيرفياخراجمشروعاالعالنالعالميلحقوقاالنسان
الى حيز ا لوجود وكلف المجلس هذه اللجنة عند انشائها مهمة تقديم االقتراحات والتوصيات
والتقاريرلهفيشأناعدادوثيقةدوليةللحقوقوالحرياتاالساسية،واعداداالتفاقياتوالعهود
الدوليةحولالحقوقالمدنيةوالسياسيةواالجتماعيةوالثقافيةوحمايةاالقلياتوحقوقالمرأةوأي
مسألةتخصحقوقاألنسان.

 – 8األمانة العامة
نصالميثاقعلىانشاءامانةعامةلالممالمتحدةبوصفهاجهازأرئيسيا مناجهزةالمنظمةالى
جانباألجهزةالخمسةاألخرى .ويتولىامينهاالعاماعدادالتقاريرالسنويةعن نشاطالمنظمة
والهيئاتواللجانالتابعةلهاويقدمهاالىالجمعيةالعامةفيدورتهااالعتيادية.
فقدأفلحت(األمانةالعامة)فيانشاءشعبةخاصةلحقوقاالنسانمقرها(جنيف)هدفهاتقديم
المساعدةفيتطبيقبنودالميثاقالمتصلةبحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية،وتتحملهذهالشعبة
مسؤولية متابعة نشاطات االقسام  االخرى التابعة والخاصة بحقوق االنسان وهي قسم الوثائق
الدوليةواإلجراءاتوقسمالبحوثوالدراساتوقسمالمطبوعات.
 – 3محكمة العدل الدولية
انشأتالمحكمةالدائمةللعدلالدوليبموجبمعاهدةالسالمعام()5252وانشأتمحكمةالعدل
الدوليةفينطاقاألممالمتحدةعام()5241.وهياحدىالهيئاتالرئيسيةلألممالمتحدة،وهي
الفرعالمختصمنبينفروعهابالمنازعاتذاتالطبيعةالقانونية،وهياالداةالقضائيةالرئيسية
للمنظمة.

تعرضعلىمحكمةالعدلالدوليةبناءا علىطلبايطرفمناالطرافالمتنازعة،النزاعات
الناشئةبيناالط رافالمتعاقدةبشأنتفسيراوتطبيقاوتنفيذهذهاالتفاقية،بمافيذلكالنزاعات
المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية  ،او عن اي من االفعال االخرى وما ( المحكمة
الجنائيةالدوليةفييوغسالفيا  5222)االتعبيرا عنذلك.وللمحكمةسلطةمحاكمةاالشخاص
الذين يثبتارتكابهمجرائمابادةاالجناسحسبتعريفهاالواردفيالفقرة()9.اوالذينيقترفون
االفعالاألخرىالمبينةفيالفقرة()2. وتعنيابادةاالجناسايفعلمناالفعالالتاليةترتكب
بقصدالقضاءكليااوجزئياعلىجماعةوطنية،اواثنية،اوعرقية،اودينية،باعتبارهاجماعة
لهاهذهالصفة:
5–قتلافرادهذهالجماعة.
9–الحاقضرربدنياوعقليبالغبأفرادالجماعة.
 2– ارغام الجماعة عمدا على العيش في ظل ظروف يقصد بها ان تؤدي كليا أو جزئيا الى
القضاءعليهاقضاءاماديا.
4–فرضتدابيريقصدبهامنعالتوالدفيالجماعة.
1–نقلاطفالالجماعةقسراالىجماعةاخرى.
وتخضع األفعال التالية للعقوبة :
5–ابادةاالجناس.
9–التواطؤعلىابادةاالجناس.
2–التحريضالمباشروالعلنيعلىارتكابجريمةابادةاالجناس.
4–الشروعفيارتكابابادةاالجناس.
1–االشتراكفيجريمةابادةاالجناس.
للمحكمةالدوليةسلطةمحاكمةاالشخاصالمسؤولينعنالجرائمالتاليةاذاارتكبتفياثناءنزاع
مسلحسواءكانذاطابعدوليأوداخليوكانتموجهةضدايتجمعمدني:
5–القتل؟
9–االبادة.
2–االسترقاق.
4–السجن.
1–االبعاد.
6–التعذيب.
1–االغتصاب.
7–االضطهادألسبابسياسيةأوعرقيةأودينية.
2–سائراألفعالغيراألنسانية.

المبحث الثالث
دورالمنظماتاألقليميةفيضمانواحترامحقوقاإلنسان
هنالكالعديدمنالمنظماتاالقليميةالتيتعنىبحقوقاالنسان،منالقارةاالفريقيةالىامريكا
الالتينية،ومناورباالىالمنطقةالعربية.جميعهاتؤكدالتزامهاوعالقتهاباألعالناتوالمواثيق
واالتفاقياتالدوليةالمعنيةبحقوقاالنسان،وتأسيساعليهجاءتالمنظمات
االقليمية حاوية لتلك الحقوق مع حرصها على ايجاد السبل واالليات التي تضمن وتحترم تلك
الحقوق والتي بلغت العشرات  ،ومع تأكيد هذه المنظمات ( منظمة الدول االمريكية  ،المنظمة
األوربيةلحقوقاالنسان،المنظمةالعربيةوالمنظمةاالفريقية).علىالتزاماتهاالدولية،فهي
ترىانتحقيقحمايةفعليةلحقوقاالنسانيجبانتتجاوزالحمايةالتييوفرهاالمجتمعالدولي
الى مجال اضيق في نطاق مجموعة اقليمية من الدول لتفادي المشكالت التي تثار في المجال
العالمي  .فالدول االعضاء في االمم المتحدة مثال موزعة ومشتتة بين نظم سياسية واقتصادية
مختلفةاختالفا جوهريا علىنحويباعدكثيرا فيمابينهافياالتفاقعلىفهمواحدلمايعدوماال
يعدحقوقا لألنسان،وتفاوتهافيتفسيرمايجرياالتفاقعلىانهحقوقاالنسان.واليعنيهذا
مطلقا االنفصالواالنقطاعبينالعملالدوليواالقليمي،فعلىالعكس فأنالوقائعتشيرالىان
الجهداالقليميقدرافقالجهدالدوليلألقراربحقوقاالنسانوفيايجادالسبلوااللياتلضمانها
واحترامها. فعلىمستوىالقارةاالمريكية،هناكاعالنحقوقوواجباتاالنسانالصادرعام(
 5247) ،فياطارنشاطمنظمةالدولاألمريكيةفيهذاالميدانوقداعقبهذاالنشاطفيمابعد
عقداتفاقيةحقوقاالنسانالخاصةبالقارةاالمريكيةعام()5262.اماعلىالمستوىاالوربي
فنجدانالميثاقاالوربيلحقوقاالنسانالذيدخلحيزالتنفيذعام()5212نجحفياقامةنظام
متكامل لحقوق االنسان من خالل المؤسسات واالليات التي اقامها التي تمت بموجبها ترجمة
نصوصالميثاقالىممارساتفعليةمنخاللانشاءالمحكمةاالوربيةلحقوقاالنسانالتيتتلقى
الشكاوىمنالمواطنينمباشرةفيحالةوجودانتهاكلواحدةمنحقوقهممناالجهزةالحكومية.
امافيافريقيافلقدصدر(الميثاقاالفريقيلحقوقاالنسان)عام()5275الذيصادقتعليه
اكثرمن()21دولةوتمالعملبهعام()5276فلقداقرانشاءلجنةملحقةبهخاصةبمتابعةالقارة
المذكورة  .اما عربيا فقد اقر مجلس جامعة لدول العربية عام (  5267) تشكيل لجنة خاصة
بحقوقاالنساناثمرتجهودها(وهللالحمد)عام()5224باقرارميثاقالحقوقالذي
لمينفذبعدوبقيحبراعلىورق.

المطلب األول
االتفاقيةاألوربيةلحقوقاألنسانعام5211
بتأريخ( 4تشرينالثاني 5211)قامالمجلساالوربيباصدار(اتفاقيةحمايةحقوقاالنسان
والحرياتاالساسية).وفي( 2ايلول 5212)دخلتاالتفاقيةحيزالتنفيذبعدانصادقتعليها
عشردول،كانالهدف  االساسيمنوراءهذهاالتفاقيةهوضمانحقوقاالنسانواحترامها.
وكماجاءفيديباجةاالتفاقيةمنانتحقيقضمانجماعيتقومبهدولالمجلسلبعضالحقوق
المبينةباالعالنالعالميلحقوقاالنسانهوالذيوعامجلساورباالىعقدهذهاالتفاقية.بغية

ضمانواحترامالتعه داتالتيتقععلىاالطرافالمتعاهدةالموقعةعلىاالتفاقيةتقررانشاء(
لجنةاوربيةلحقوقاالنسان)و(محكمةاوربيةلحقوقاالنسان)المادة()52مناالتفاقية.ان
هذا الميثاق االقليمي ( ميثاق حقوق االنسان االوربي ) قد تجاوز فعال في جديته واتساع الياته
وشدة  التزامه االعالن العالمي لحقوق االنسان في ايجاد اليات وسبل ضمان حقوق االنسان
وحرياته االساسية  ،كونه يفرض اوامر وتدابير ملزمة ناجمة تتجاوز من حيث العدد الحقوق
المنصوص عليها في اعالن الحقوق  .كما انه يتضمن تعريفا تفصيليا لمثل هذه الحقوق التي
يتضمنها،وكذ لكاالستثناءاتوالقيودبالنسبةالىكلحقمنها،ولهذهالغايةفقدتمانشاءلجنة
اوربية لحقوق االنسان كي تتحرى وتتابع رفع التقارير عن انتهاكات حقوق االنسان  .في حالة
وجودهاولقدنصتالمادة()51 مناالتفاقيةعلىمنعاعطاءايدولةاوجماعةاوفردالحقفي
ممارس ةاينشاطاوللقيامبأيعمليهدفالىتحطيمايمنالحقوقوالحرياتالمنصوصعليها
فيهذهاالتفاقية. انالجهودالهادفةلالرتقاءبحقوقاالنسانوايجادالسبللضمانهالمتتوقفعلى
الصعيد االوربي  . وقد صاغ االوربيون هذه الجهود في انشاء لجنة خاصة لحقوق االنسان
وضمانها.
5–اللجنةاألوربيةلحقوقاالنسان.
9–المحكمةاالوربيةلحقوقاالنسان.

المطلب الثاني
منظمةالدولاالمريكية
اناهتمامدولامريكاالالتينيةفيمجالحقوقاالنسانواحترامهايعودفيجذورهالىالعام(
 5227)عندماعقدتدولهامؤتمرهاالثامنفي(ليما).ولقدصدرعنهذاالمؤتمرقرارا بادانة
اضطهاداالفراداوالجماعاتلبواعثعنصريةاودينية.وفيربيعالعام()5247وفيالمؤتمر
التاسعللدولاالمريكيةتمتبنيقرارينصعلى(االعالناالمريكيلحقوقوواجباتاالنسان)
علىأثراالجتماعاالستشاريلوزراءالخارجيةالذيعقدعام()5212في(سانتياغو)عاصمة
(تشيلي) وقد تم انشاء " اللجنة االمريكية الداخلية لحقوق اإلنسان "بوصفها جهازا اساسيا في
المنظمةوظيفتهاالحتراملحقوقاالنسانالتيتضمنهااالعالناالمريكيلحقوقوواجباتاالنسان
لسنة(5247)باالضافةالىمهمةاخرىهيالرقابةاليقضةلمراعاةحقوقاالنسانوضمانها.

المطلب الثالث
دورمنظمةالوحدةاالفريقيةفيضمانواحترامحقوقاالنسان
انشأت منظمة الوحدة االفريقية في (  91مايو  5262) في (  اديس ابابا ) التي جسدت آمال
الشعوباالفريقيةفيالحريةوالمساواةبعدنيلهااالستقالل.

وفيعام( 9111)تماعتماد(المرسومالدستوريلالتحاداالفريقي)الذيوردفياعالن(
سرت)الصادرفي(2ايلول5222).ولقددخلهذاالمرسومحيزالتنفيذفي(96آيار9115
)معلناانشاءاالتحاداالفريقيالذيحلمحلمنظمةالوحدةاالفريقية.
تست ندالحمايةاالفريقيةلحقوقاالنسانعلىالميثاقاالفريقيلحقوقاالنسان.اذفيعام(
 5275)  تبنت منظمة الوحدة االفريقية نص الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب لجميع
دولهاالخمسينآنذاك.واصبحهذاالميثاقنافذالمفعولفي(95اكتوبر5276)بتصديقثالثين
دولة من الدول االعضاء في المنظمة  ،فاصبحت تلك الدول اطرافا في معاهدة الميثاق وملزمة
بمراعاةاحكامه،وينصالميثاقعلىحمايةحقوقاالنساناالساسية،بمافيذلكالحقفيالحياة
والحقفيعدمالتعرضلالعتقالاوالتوقيفالتعسفي،والحقفيمحاكمةعادلةوالحقفيحرية
المعتقدالضميري،وبغيةتجذيرحقوقاالنسانوتفعيلوترصينواحترامضماناتهاقدتمانشاء
لجنةفياطارمنظمةالوحدةاالفريقيةلحقوقاالنسانوالشعوبهدفهاالنهوضبحقوقاالنسان
وضمانهاواحترامهافيافريقيا.

المطلب الرابع
دورجامعةالدولالعربيةفيضمانواحترامحقوقاالنسان
مناهدافجامعةالدولالعربية(احترامحقوقاالنسانوالحرياتاالساسية).وكانواحدا من
التعديالت التي اقترحت في مشاريع التعديل  ،ان ينص في الميثاق وفي الديباجة على ان من
اهدافجامعةالدولالعربية(تعزيزاحترامحقوقاالنسانوالحرياتاالساسية)و(المادةالثالثة
)منالمشروع،وقدقبلتلجنةتعديلالميثاقهذااالقتراح.
وتوالت الضغوط الداخلية من جانب االحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق
االنسان  ،ورجال القانون والصحافة لتتزامن بذلك مع الضغط الدولي الذي تمثله االمم المتحدة
والمنظماتالدوليةواالقليميةالمهتمةبحقوقاالنسانصوباقرارحقوقاالنسانالعربيوحرياته
االساسيةوايجادالسبلوااللياتلضمانواحترامتلكالحقوق.

المطلب الخامس
دورالمنظماتالوطنيةغيرالحكوميةفياحتراموضمانحمايةحقوق
االنسان
علىالرغممنكثرةاعدادالمنظماتالدوليةواالقليميةالحكوميةوغيرالحكوميةوسعةانتشارها،
وعلىالرغممناهميتهاتظلالمنظماتالوطنيةوبالخصوصالفاعلةمنهاتحتلموقعا متقدمافي
ضمانحقوقاالنسانكونهاالعيونالساهرةوالمجساتالواعيةلمراقبةانتهاكاتحقوقاالنسان
وطنيا واقليميا  ،ورغم كل ذلك فأن هذه المنظمات لم تجد القبول والتعاون معها من المنظمات

والهيئاتالدوليةفيمجالحقوقاالنسانوضمانهاوالدفاععنها.وقدظلتعالقةهذهالمنظمات
وبالذات مع االمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ضعيفة وواهية رغم مشاركة هذه المنظمات
وحضورها المؤتمر التأسيسي لألمم المتحدة في       ( نيسان  5241)  واسهامها باعتماد
النصوصالخاصةبحقوقاالنسانالواردةفيميثاقاالممالمتحدةوبالذات(المادةاالولى)منه
التيتتحدثعن مقاصداألممالمتحدة:( هوتعزيزاحترام حقوقاالنسانوالحرياتاالساسية
للناسجميعا والتشجيععلىذلكاطالقا بالتمييزبسببالجنسأواللغةاوالدينوالتفريقبين
الرجالوالنساء). وبمبادرةمنالمجلساالقتصاديالتابعلألممالمتحدةلتعزيزحقوقاالنسان
وضمانهاواحترامهاقامالمجلسعام(5246)بانشاء(لجنةالمنظماتغيرالحكومية).مهمتها
ا لنظرفيقبولعضويةالمنظماتالوطنيةغيرالحكوميةللحصولعلىالصفةاالستشاريةوكانت
اللجنةتعقددورتهاكلسنتينواصبحتمنذعام( 5266)تعقدسنويا بعدتزايدعددالمنظمات
غيرالحكومية،واعدادالمنتميناليهاوتوسعفروعهالتشملمناطقجغرافيةمتعددةودوالمختلفة
،فضال عنتناميفعالياتهالتشملعقدالمؤتمراتوالندواتاالقليميةوالدوليةواعدادالدراسات
والبحوثوتنظيمالحمالتضدانتهاكاتحقوقاالنسانومنهذهالمنظمات(نقاباتالمحامين،
منظماتحقوقاالنسان،االتحاداتالمهنية)ناهيكعنمنظماتالصليباالحمرومراقبةحقوق
االنسانومنظماتالعفوالدوليةوالعربيةالتيسبقالتحدثعنها.
 – 0نقابات المحامين ودورها في ضمان واحترام حقوق االنسان
ان مهنة المحاماة يمكن وصفها بانها انبل المهن واجدرهاباالحترام،فهيمنالمهنالتيتؤهل
صاحبها قانونيا لمهمة الدفاع عن الذين تنتهك حرياتهم وحقوقهم  ،فاصحاب هذه المهن هم الى
جانب القضاة رقباء على احترام مبدأ سيادة القانون  ،وان نقابات المحامين قادرة على دراسة
التقاريرالمقدمةمندولهمالىاللجنةالدوليةلحقوقاالنسان،وتستطيعهذهالنقاباتبعددراسة
هذهالتقاريروضعمالحظاتبشأنها،وخاصةاذاتبينوجودتناقضمابينمضمونها– وماهو
قائمفعال – ومنثمارسالهذهالمالحظاتالىالجهاتالحكوميةالمختصة.كمايمكنانتقوم
النقاباتبنشردراساتهابهذاالشأنبهدفتوعيةالمواطنينحولحقوقهموهومايمكنانيكون
وسيلةمشروعةللضغطعلىالسلطة لتقومبتنفيذتعهداتهاالدوليةالتيالتزمتبها.بشأنضمان
واحتراموحمايةحقوقاالنسان،كماويمكنهااعدادسجالتمنظمةعنحاالتانتهاكاتحقوق
االنسان الواقعة ضمن مناطقها  ،وبمقدور هذه النقابات التدخل لدى السلطات المسؤولة مواجهة
وكتابة من اجل وقف هذه االنته اكات  ،على ان يواكب ذلك توفير الحماية القانونية للمظلومين
بشرطعدمالتمييزفيهذهالحاالتبسببالرأيالسياسيأوالدينأوالعنصرأوالجنس.وأخيرا
يمكنناالقولانالمنظماتالدوليةالمعنيةبحقوقاالنسانتعتدكثيرا بتقاريرنقاباتالمحامينبما
تملكهمنصدقيةوحرفيةمهنيةتعتمدعليهافيكثيرمنالحاالتلعالجانتهاكاتحقوقاالنسان.
 – 8منظمات حقوق االنسان
النبالغاذاقلناانعددمنظماتحقوقاالنسانالوطنيةقدبلغتالمئات،بحيثالتخلودولةبل
مدينة من وجود واحدة من هذه المنظمات  ،واذا اضفت عليها المنظمات المدافعة عن شريحة
اجتماعيةمعينةأوجنسمعينأومهنةمعينة،فأنالرقمحينهاقديصلالىاالالف،فهناكمثال

منظماتلحقوقاالنسانخاصةبالرجالواخرىللشبابواخرىللنساءوالطلبةوالمعلمين،...
الخ.وهذهالمنظماتبحكماختصاصهاووضوحالرؤياوالهدفلديهافهيأكثرمنغيرهاقادرة
علىايصالصوتهاوبقدرتهاعلىالدفاععنحقوقافرادها،وهيبمثابةالرقيباليوميالذي
يصطاد ويتصدى ألي خرق او انتهاك لحقوق االنسان وهي تشكل مناعة فعالة ضد تجاوزات
السلطة العامة على حقوق االفراد وحرياتهم االساسية  ،وتجسد ذلك عمليا من خالل تنظيم
االحتجاجاتوالمسيراتوالمظاهرات،وبماتقومبهمنعقدالندواتواعدادالدراساتومخاطبة
المنظماتوالهيئاتاالنسانيةوالمحافلالدولية،فلوجمعناكلتلكالفعالياتوالنشاطاتمعالعمل
الجادوالواعيفسنكونبحقأمامافضلضمانةلحقوقاالنسانوحرياتهاالساسية.
 – 3االتحادات المهنية والوطنية ودورها في ضمان واحترام حقوق االنسان
بماانهذهاالتحاداتهياعضاءفيمنظماتاكبروأوسعوهيالمنظماتاالقليميةوالدولية،
واذا ما اضفنا لها الهدف من تأسيسها اال وهو الدفاع عن حقوق ومصالح اعضائها واالفراد
المنتمين اليها  ، فسوف نكون امام منظمات منظمة وفعالة قادرة على ان تتوصل الى الوسائل
واالساليب التي تمكنها من فتح قنوات الحوار مع المسؤولين واالجهزة المعنية  ،كما يمكنها
التوصلالىالوسائلالمناسبةالتيتجعلهاتشكلنوعا منالضغطعلىالنظاموالحكومةلتعديل
سلوكياتهافيمجالتعزيزوضماناحترامحقوقاالنسان،انالتعدديةفياجراءات
الحماية تقودالىحماية اكبرلحقوقاالنساننابعة من تعدداالجهزةالتيتهتم بها  ،ولواحسن
التنسيقبيناجهزةالحمايةوآلياتعملهاألمكنشمولجميعقضاياانتهاكاتالحقوقبقدراكبر
من االجراءات بحيث تغطي الحماية الوطنية والدولية مسائل حقوق االنسان وتعالج جميع
انتهاكاتهابأعلىمستوىمناألهتماموالجدية.


الخاتمة

بينّا في صدد الكالم عن التشريع  ،ان الدستور هو القانون االعلى في الدولة وأن هذه الحقيقة
عرفتمنذالمجتمعاتالسياسيةالقديمة،وأناخذتاشكاالواسماءامتعددة،االانفحواهاواحد
 . فلأليمان بأن في القواعد القانونية النافذة طائفة من االحكام والمباديء متسمة بطابع القدسية
والدوام،أصولتعودالىقديمالفكرالبشري،ومامنمجتمعسياسيفيالتأريخإالوذهببتأثير
هذا االيمان الى التفريق  بين الشرائع االساسية التي ال يجوز ان يتناولها عبث السلطات الزمنية
وبينالقوانينالوضعيةالقابلةوحدهاللتبديلوالتعديلوالتطويربقدرتطورالمجتمعاتالتيتنبثق
عنها  .وقد اخذ هذا اليمان اشكاال مختلفة  .متجسدا في الحضارة الغربية منذ فجر تاريخها في
الدول اال غريقية في نظرية القانون الطبيعي وفي الشرق وسائر المجتمعات السياسية االسيوية
بهيئة الشرائع السماوية التي ينبغي للقوانين الدنيوية ان تستند اليها وتستوحي منها احكامها
وقواعدها.
وبقيهذاالتصنيفمنحصرا فيحدودالفقهوالفلسفةالسياسيةولميتخذشكلالمبدأالدستورياال
بعد الثورة االمريكية والثورة الفرنسية فأعطى للدستور شكال وموضوعا مكانته السامية  ،فهو
االساسالضروريلقاعدةالمشروعيةولمبدأخضوعالدولةللقانون،وهذهحقيقةتقتضيهاطبيعة
احكامه  ،فالدستور ينظم السلطات في الدولة من حيث وجودها واختصاصها ونشاطها  ،وليس
لهيئةحاكمةفيالدولةاختصاصاوسلطةاالمنخاللالدستور،فمنالبديهيانيعلوالدستور
جميع السلطات  ،واحترامه واجب حتى على الرئيس االعلى للدولة  .ويظل هذا المبدا صحيحا
حتىفيزمنالغليانوالقالقلوعدماالستقرار،وزعماءالثوراتاذيمارسونالسلطاتنيابةعن
أفرادالشعب.يستمدونشرعيةاعمالهممنرضاهوقوتهمفيالعملمنقوته.لذلكوجبقيامهم
بوضع القواعد االساسية ( الدستور ) للنظام لعادل الذي يريده الشعب والذي يحقق له مستقبال
زاهرا  ،ومن ثم عرض هذه القواعد عليه  ،متمثال في تكتالته السياسية ونقاباته وفي مراكزه
العلمية،بغيةموافقتهوتأييده،ثمالتقيدالدقيقبأحكامالدستور،اذالشرعيةلحكمهمبدونه.
ومتىخرقتالدستوراراداتفردية_ولوكانتاراداتالحاكمين_اوقواعدقانونيةاخرى،
اصبحوجودالدولةنفسهمحفوفا باالخطار،انالدستورمعيناساسيوالنظامالقانونيكلهيستند
اليهويستوحيمنمبادئهويصدرعنه،ومادامالدستورمصدركلعملقانونييقومفيالدولة،
والحالة هذه اسمى من كل هذه االعمال النها منه ومنه وحده تستمد صفتها الشرعية  ،وبمجرد
مخالفتهاالدستورالتعوداكثرمنتصرفشخصيمحض.
ومبدأ سيادة  الدستور بالمعنة المتقدم يفترض وجود الدستور ثم احترام قواعده  ،فهو مبدأ
ديمقراطي وال يتصور وجوده في النظم الديكتاتورية الفردية صريحة كانت او مقنعة  ،حيث
يتصف الحكم فيها باالستبداد والعنف ألنها تقوم على اساس استغالل كل الوسائل مهما تدنت
لالستيالءعلىالسلطةواالحتفاظبها،وكذلكالفوضوية،فانهاالتقبلسيادةالستور،ألناحترام
الدستور هو المظهر االساسي لشريعة الحق  ،والفوضوية تدين للقوة وتنكر الحق  .ان القوانين
العاديةاليمكنهاانتأتيباحكامتخالفبهامانصعليهالدستوروتجدرقابةدستوريةالقوانين
سندها  في مبدأ المشروعية  ،وهو فيصل التفرقة بين الحكومة القانونية وغيرها من الحكومات
االستبدادية،وأهميةهذهالرقابةتظهرواضحةفيالوقتالحاضرحيثانساقتالدولةالمعاصرة
بدافعالنزعةاالشتراكيةفيتيارسياسةالتدخل.فقدازداد،نتيجةلهذهالفلسفةتدخلالدولةفي

مختلفاوجهالنشاطاالجتماعيواالقتصاديمماأدىالىوفرةالتشريعات،االمرالذييخشى
معهانيتعارضبعضهامعالدستور.
ونوداننالحظانهذهالرقابةالتثاراالحيثيكونالدستورجامدا واالحيثيكونالقانونقد
صدر مستوفيا جميع االجراءات الشكلية الضرورية ألصداره  ،ذلك الن ثمة شروطأ شكلية -
خاصةباالجراءاتالتييجبانتتبع– البدانتفرضهاالدساتيرحتىيقومالقانون،ومنهذه
الشروط،علىاالخص،ماتتضمنهاالحكامالعائدةللتصويتعلىالقانونوالنسبةالمتطلبهفي
ذلك،ومنثمالشروطالمتطلبهألصدارهونشرهومراعاةالمددالمقررةبهذاالشأن،فاالخاللبأي
شرطمنهذهالشروطأوبالمددالمحددةفيالدستور،يفقدمشروعالقانونصفتهالقانونية.
كما نود أن نشير الى ان بحث رقابة دستورية القوانين ال يشمل بحث رقابة ما تصدره السلطة
التنفيذيةمنأحكاموقواعدتنظيمية،فذلكمنصميممباحثالقانوناالداري.
وأساس هذه الرقابة اذن  ،هو مبدأ التقييد بالحدود التي جاء بها الدستور في المجال التشريعي
العادي  ،ولتبسيط الفكرة نقول ان الدستور بحكم شموله وهيمنته وزع السلطات وحدد نطاق
ممارستها،فاليمكنبعدذلكانتمارسايةسلطةمنسلطاتالدولةاختصاصاتهاخارجالحدود
التي عينها لها الدستور  ،ولتأمين التزام السلطات بتلك الحدود وعدم خروجها عليها  ،اقتضى
االمرفرضرقابةعليها،وفيصددتعيينمنيقومبهذهالرقابةويكونلهحقالحكمبانقانونيا
ماجاءمخالفا للدستورثمكيف يفرضهذاالرقيبحكمهفيهذاالشأنلتطبيقفرضالقانون ،
واختلفتالدساتيرفيماجاءتبهلذلكمنحلول: فمنهامااتبعنظامالرقابةالسياسية،ومنهاما
اتبعنظامالرقابةالقضائية.
اما ما يخص حقوق االنسان  ،لقد توصلت بعض الشعوب الى ضمان حرياتهم العامة وحقوقهم
تدريجيا ،مرحلة بعد مرحل ة ،وطائفةمنهذهالضماناتدونتفينصوص متفرقةفي وثائق
متعاقبة،وبعضهااالخراليزلعرفياغيرمدون،وفيبالداخرى،كانلعدوانالحكاماولجور
االجنبيعلىحقوقاالفرادوحرياتهماالثرالمباشرواالولفيحملهؤالءاالفرادعلىالثورة
واقامةنظامجديد.
وبديه ياناولشيءيفكرفيهاالفرادالذينثاروامناجلحريتهموكرامتهماالنسانيةوحقوقهم،
انيحمواهذهالحقوقوالحرياتمناستبدادجديد.ولذلكنراهميدرجونهذهالحرياتوالحقوق
فيوثائقتتمتعبقدسيةخاصةوتسمىعادةبـ(اعالنالحقوق)وتبينهذهالوثائقالمجالالذي
تركلالفرادتنظيمه،اوتضعالضماناتالتيتكفلحقوقهموحرياتهماوتذكراالسسوالحدود
التيبموجبهاتتدخلالدولةلتنظيمتلكاالموراستبعادا للتعسفوالفوضى.فالسلطةبموجبهذا
االتجاهتنبثقعنالشعبوتعملفيحدودالحقوألجلالخيروالصالحالعام.
واناالفرادبأجمعهمخلقوامتساوينوقدمنحهمخالقهمحقوقامعينةغيرقابلةلالنتزاع،ومنهذه
الحقوق،الحياةوالحريةوالسعينحوالسعادة،ولصيانةهذهالحقوقتنشأالحكوماتبينالناس،
وتستمدسلطاتهامنرضاالمحكومين،وانايةحكومةمهماكانشكلهااذااهدرتهذهالحقوقاو
انهالمتحترمهذهالغاياتحقللشعبانيغيرهااويلغيهااوينشيءمكانهاحكومةجديدة،يضع
اساسهاعلىمايبدولهمنمباديءوينظمسلطاتهاعلىمايترائىلهمناشكالتضمنلهالسالمة
والسعادة.
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52– تكفلالدولةتحسينظروفالعملورفعمستوىالعيشوالخبرةوالثقافةلجميعالمواطنين
العاملينضمنالدولة.
91– يجبانيكونالتضامناالجتماعيهواالساساالولللمجتمعومضمونهانيؤديكل
مواطنواجبهكامالتجاهالمجتمع،وأنيكفلالمجتمعللمواطنكاملحقوقهوحرياتهداخلدولته
.
95–تلتزمالدولةبحمايةالصحةالعامةعنطريقالتوسعالمستمربالخدماتالطبيةالمجانيةفي
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92– انتتكفلالدولةبتوفيراوسعالضماناتاالجتماعيةللمواطنينكافةفيحاالتالمرضاو
العجزاوالبطالةاوالشيخوخة.
94–يجبقيامالرقابةالسياسيةوالمتمثلةفيالمجالسالنيبايبةباعتبارهارقيباعلىالهيئة
التنفيذيةلتطبيقالقانون.
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97–يجبمراقبةتطبيقالقوانينمنقبلالمؤسساتوالمنظماتومواطنيالدولة.
92–يجبمراقبةاتباعالشرعيةفياعمالهيئاتالتحقيق.

21–يجبمراقبةشرعيةوصحةاحكامالمحاكمفيالقضاياالجنائيةوفيالقضاياالمدنية،
وقراراتالهيئاتالعدلية.
25–يجبمراقبةشرعيةتنفيذاالحكامواتباعالشرعيةفياماكنالحجز.

نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرضنا لموضوع األطروحة
ومن هللا سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح .
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