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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مقدمة 

  : والسالم على أشرف المرسلین، أما بعدالحمد هللا رب العالمین والصالة    
فإن وجود القاعدة القانونیة قد ارتبط بوجود المجتمع ذاته، ألن اإلنسان اجتماعي 

بفطرته، وال یستطیع أن یعیش إال ضمن مجموعة من بني جنسه ، وهو في الوقت 
ذاته أناني بفطرته یحب الخیر لنفسه أكثر من غیره، لذلك فهو یحاول دائما أن 

متع بأكبر قدر ممكن من خیرات المجتمع الذي یعیش فیه ولو كان ذلك مضرا یت
  .بغیره

وقد أدى اتصاف اإلنسان بهاتین الصفتین إلى تضارب مصالح األفراد داخل المجتمع  
الواحد وقیام المنازعات بینهم، ولمنع قیام المنازعات بین األفراد البد من وضع 

  .لمتضاربة وتحول دون قیام المنازعاتقواعد قانونیة تنظم تلك المصالح ا
غیر أن وجود القواعد القانونیة ال یكفي ألن بعض األفراد یخالفون تلك القواعد لتحقیق 

مصالحهم الخاصة، ولفرض تلك القواعد على الجمیع وتوقیع العقاب على 
مخالفتها كان ال بد من وجود هیئة علیا للقیام بهذه العملیة، وبوجود تلك الهیئة 

  :لعلیا انقسم المجتمع إلى طبقتینا
  لها حق األمر والنهي أطلق علیها لفظ الهیئة الحاكمة أو الحكومة، :األولى  
طبقة علیها واجب الطاعة واالحترام لألوامر والنواهي الصادرة عن الطبقة  :الثانیة  

  .األولى وٕاال وقع علیها الجزاء
بعناصره ) الدولة(المجتمع السیاسي ظهر ) الحاكمة والمحكومة(وبوجود الطبقتین 

  .الشعب، واإلقلیم، والسلطة السیاسیة:  الثالثة
وترتب عن ظهور المجتمع السیاسي تغیر أطراف الصراع، فبعد أن كان الصراع بین   

األفراد فیما بینهم بسبب المصالح المتعارضة، أصبح صراعا بین األفراد من جهة 
ان هذا الصراع یدور حول قضیة أساسیة في والهیئة الحاكمة من جهة أخرى، وك

  ن؟ومن یملك حق األمر والنهي، هل الحكام أم المحكوم: حیاة المجتمعات، هي
وقد مر الصراع حول هذه القضیة بمراحل مختلفة كان من نتائجها ظهور قواعد   

قانونیة تحكم العالقة بین الهیئة الحاكمة والمحكومین، وأطلق على هذه القواعد لفظ 
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القانون األساسي ثم استقر الفقه والتشریع على إطالق لفظ القانون الدستوري 
علیها، وفي هذا الموسم سنتناول بحول اهللا بعضا من موضوعات هذا القانون  ، 

  :منها
 : النظریة العامة للدساتیر، وتشمل  - 1

  تعریف القانون الدستوري  -
 طبیعة قواعده -

 عالقته بفروع القانون األخرى -

 مصادره -

  أنواع الدساتیر وطرق وضعها ونهایتها -
 :النظریة العامة للدولة، وتشمل   - 2

  تعریف الدولة ، وبیان أركانها، وخصائصها -
 طرق نشأة الدول  -

 أشكال الدول -

  :  األنظمة السیاسیة ، وتشمل – 3 
  األنظمة  هاأنواعباألنظمة السیاسیة و  التعریف -

 وتطبیقاتها ختلفةالم المبادئ التي تقوم علیها األنظمة السیاسیة -

  مبادئ النظام السیاسي اإلسالمي -
  
   

    واهللا الموفق                                        
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  النظریة العامة للدساتیر: الفصل األول        

  
  
  
لفصل ماهیة القانون الدستوري، وأحكام الدساتیر، وقسمته إلى ایتناول هذا       

عن ماهیة القانون الدستوري ، والثاني ألحكام  األول خصصته للحدیث: مبحثین 
  .الدساتیر
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  .ماهیة القانون الدستوري: المبحث األول
یتناول هذا المبحث تعریف القانون الدستوري، وطبیعة قواعده،وعالقته بفروع     

  .القانون األخرى، و مصادره
  تعریف القانون الدستوري: المطلب األول 

إن التعریف الدقیق ألي فرع من فروع العلم أو المعرفة له أهمیة بالغة في تجاوز    
  .الكثیر من العقبات التي تثور عند تناول محتوى ذلك الفرع

لذا نرى أن تعریف القانون الدستوري باعتباره مركبا إضافیا یقتضي تعریف طرفیه    
  .أوال من حیث اللغة واالصطالح، ثم تحدید معنى المركب اإلضافي بعد ذلك

فإننا نبدأ بتعریف القانون أوال، ثم تحدید معنى كلمة دستور من حیث اللغة : وعلیه
  .واالصطالح ثانیا

  القانون تعریف: الفرع األول
  القانون في اللغة: أوال

یونانیة األصل ، وتعني العصا المستقیمة، ثم تم )  KANUN ( كلمة قانون       
إطالقها على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك األفراد وعالقتهم في المجتمع، 

ویرجع سبب إطالق هذه الكلمة على تلك القواعد إلى ما یجب أن تتمتع به من قوة 
  .تفرض على الكافة الخضوع لها، وعدم جواز مخالفتها إلزامیة

معنى واسع : لكلمة قانون في اصطالح الفقهاء معنیان: القانون في االصطالح :ثانیا
  .ومعنى ضیق

  .المعنى الواسع لكلمة القانون  -1
تطلق كلمة قانون بالمعنى الواسع على جمیع القواعد التي تنظم سلك األفراد وعالقتهم  

تمع، سواء كانت هذه القواعد مدونة أو غیر مدونة، ویشمل القانون بهذا في المج
القواعد المدونة عن السلطات المختصة في الدولة وأحكام الشریعة : المعنى

  .اإلسالمیة والعرف، وقواعد القانون الطبیعي، ومبادئ العدالة
  . القانون بالمعنى الضیق -2

تطلق كلمة قانون بالمعنى الضیق على القواعد المدونة فقط كالقانون المدني،    
  .إلخ... وقانون العقوبات 
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وهو بهذا المعنى یشمل القواعد التشریعیة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة 
  .وهي السلطة التشریعیة، وتعرف هذه القواعد باسم التشریع أو التقنین

، إذ أن ) التشریع أو التقنین(الواسع غیر القانون بالمعنى الضیق  فالقانون بالمعنى 
األول یشمل كل القواعد المنظمة لعالقات الناس في المجتمع أما الثاني فإنه ال 

  .1یشمل سوى جزءا من تلك القواعد وهي القواعد المدونة
بالمعنى الضیق ومن هنا یمكن القول بأن العالقة بین القانون بالمعنى الواسع والقانون 

عالقة عموم وخصوص، إذ یعتبر القانون بالمعنى الضیق جزءا من القانون 
بالمعنى الواسع، والقانون بالمعنى الواسع یشمل القانون بالمعنى الضیق كما یشمل 

  :قواعد أخرى ؛ ویمكن تصویر هذه العالقة بالشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  

فهي تشمل التشریع ) العام(تمثل الدائرة الكبرى من هذا الرسم القانون بالمعنى الواسع 
وغیره من القواعد التي تنظم عالقات األفراد في المجتمع، أما التشریع أو التقنین 

  .1ائرة ویشمل القواعد المدونة فقطفإنه ال یمثل سوى جزءا من هذه الد
  
  

                                                 
  :انظر على سبیل المثال   – 1
 11، ص  2006،  2البسیوني محمد عبد الغفار  وزمیله ، مبادىء القانون ، مطبعة الهادي ، القاهرة ، ط. د -
–12  .  
  .  39 – 38، ص  1974محمد فاروق ، نظام الحكم في اإلسالم ، دار السیاسة ، الكویت ،  النبهان.د -
  .من القانون المدني الجزائري 2انظر المادة  -  2

  أحكام الشریعة اإلسالمیة -

  العرف -

  مبادئ القانون  -

  الطبیعي    

 قواعد العدالة -

 
  التشریع
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  .الخالصة
هو مجموعة القواعد التي  - بمعناه الواسع –القانون (مما سبق نخلص إلى أن     

؛ )تنظم عالقات األفراد في المجتمع، وتتصف بصفة العمومیة والتجرید واإللزام
كانت  وهذا التعریف ینطبق على جمیع القواعد القانونیة بدون استثناء، أي سواء

  .مدونة أو غیر مدونة
  .تعریف الدستور: الفرع الثاني

  .الدستور في اللغة: أوال
فارسیة األصل، وتعني األساس أو القاعدة، وتم إطالقها على " دستور"كلمة      

، وذلك عندما صدرت 1923مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم منذ سنة 
؛ حیث أطلق  1925ثم في العراق سنة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في مصر ، 

  .1على تلك القواعد لفظ دستور
بمعنى ) Constitution(وقد استعمل ما یقابلها في اللغة الفرنسیة حیث استعملت كلمة 

األساس أو القاعدة وتم إطالقها على القواعد المتعلقة بنظام الحكم والحریات العامة 
  .2لكونها أساس النظام القانوني للدولة

  .القانون معنى كلمة دستور في اصطالح  فقهاء: انیاث
الوثیقة التي تتضمن  : (یقصد بالدستور في اصطالح فقهاء القانون الدستوري     

القواعد األساسیة لنظام الحكم في الدولة وتبین كیفیة تشكیل السلطات الثالث فیها 
  .3)والمواطن والعالقات فیما بینها، والحقوق والحریات األساسیة لإلنسان 

                                                 
  :بیل المثال انظر على س -  1

  . 3، ه  76، ص  2006،  2یوسف شباط وزمالؤه ، القانون الدستوري جامعة حلب ، ط . د        
،  5بو الشعیر  سعید ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط. د        
  146، ص  1، ج  2002

  . 32، ص  1987ستوري ، المكتب العربي للطباعة والنشر ، اإلسكندریة ، محسن خلیل ، القانون الد. د  -  2
  .ن م و ص  -  3
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  تعریف القانون الدستوري: الفرع الثالث
اختلف الفقهاء بشأن تعریف القانون الدستوري اختالفا كبیرا، ویرجع سبب اختالفهم إلى 

المعاییر التي استندوا إلیها في التعریف، لذلك فإن تعدد المعاییر أدى إلى تعدد 
  . التعریفات

  :توري ما یليالتي وضعت للقانون الدس  التعریفاتومن  
  ونقدهلغویالمعیار التعریف القانون الدستوري استنادا إلى : أوال
    مضمون التعریف – 1  

استند أصحاب هذا التعریف إلى معنى الدستور من الناحیة اللغویة لتحدید معنى 
( أو ) مجموعة القواعد األساسیة للدولة ( القانون الدستوري، لذلك فقد عرفوه بأنه

القواعد القانونیة التي تتعلق بأساس الدولة وتكوینها، والتي بدونها ال مجموعة 
  ).یمكن تصور قیام دولة 

وٕاذا أردنا تحدید القواعد التي تتعلق بأساس الدولة وال یمكن تصور قیام دولة بدونها 
  :نجدها تتمثل في األمور التالیة

  .الهیئات الحاكمةالقواعد التي تتعلق بتنظیم السلطات العلیا في الدولة أي  -
 .القواعد التي تتعلق بالسلطات التابعة لها، أي السلطة التنفیذیة -

 .القواعد التي تتعلق بالسلطة التي تتولى حل المنازعات وهي السلطة القضائیة -

القواعد التي تتعلق بتكوین الجماعة التي تشكل الكیان البشري للدولة، أي القواعد  -
 .1الخاصة بالجنسیة

  .التعریف المستند إلى المعیار اللغوينقد  - 2  
  :انتقد الفقهاء تعریف القانون الدستوري استنادا إلى المعیار اللغوي بما یلي   

ن تعریف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد األساسیة التي تقوم علیها إ - أ  
اعد الدولة یؤدي إلى توسیع نطاق القانون الدستوري حیث یصبح مشتمال على القو 

  :التالیة
                                                 

،  2004،  2عبد الفتاح ، القانون الدستوري، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ط  عبد الفتاح سایر دایر. د -  1
  . 131ص 
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ما یتعلق بالسلطة التنفیذیة والجهات التابعة لها، وهذه من اختصاص القانون  - 
  .اإلداري

القواعد المتعلقة بالجهات التي تتولى حل النزاعات، وهذه القواعد هي موضوع  - 
  .قانون اإلجراءات المدنیة والجنائیة وغیرها

شعب في الدولة، وهذه من ما یتعلق بالجماعة التي یتكون منها عنصر ال - 
  .اختصاص قواعد قانون الجنسیة

إن تعریف القانون الدستوري استنادا إلى المعیار اللغوي غیر مقبول من الناحیة  -ب
األكادیمیة، حیث أنه یؤدي إلى الخلط بین فروع قانونیة مختلفة، فقانون الجنسیة 

وقد استقر الفقه على أن استنادا إلى التعریف السابق یدخل في القانون الدستوري، 
القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام بینما قانون الجنسیة فرع من فروع 

  .القانون الخاص
إن االصطالحات القانونیة ال یجوز تفسیرها تفسیرا لغویا بحتا، ألن لكل علم لغته  -ج 

لها  والكلمات التي جرى عرف ذلك العلم على إعطائها معنى معینا، قد یكون
  .معنى غیر المعنى الذي جرى علیه العرف

لذلك ال یجوز ربط المصطلح القانون بما تعارف علیه الناس، بل یجب إعطاؤه المعنى 
المراد منه، ومما سبق نستطیع القول بأن المعیار اللغوي ال یصلح لتعریف القانون 

الدستوري، الدستوري لكونه یخلط بین فروع قانوني متعددة ویوسع نطاق القانون 
  .لذلك فإن هذا المعیار ال یمكن األخذ به في تعریف القانون الدستوري

  .تعریف القانون الدستوري استنادا إلى المعیار الشكلي: ثانیا
  مضمون التعریف – 1   
مجموعة القواعد التي تتعلق بنظام «یعرف القانون الدستوري من الناحیة الشكلیة بأنه   

  .»الحكم والمنصوص علیها في الوثیقة الدستوریة
فالقانون الدستوري بهذا المعنى یقتصر على القواعد المدونة في الدستور، لذلك فإن 

  .1ميبعض الفقهاء قد أطلقوا على هذا المعیار لفظ المعیار الرس
                                                 

  . 15محسن خلیل ، م س ، ص . د  -  1
  . 136عبد الفتاح سایر دایر، م س ، . د  -    
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وبناء على هذا فإن القواعد الدستوریة هي القواعد القانونیة المدونة في الوثیقة 
الدستوریة فقط، أما ما عداها فال یعتبر من القواعد الدستوریة، ولو كان متعلقا 

  .بنظام الحكم
  ) .الوثیقة الدستوریة(نقد التعریف المستمد من المعیار الشكلي  -  2 

  : وجه الفقهاء عدة انتقادات إلى هذا التعریف ومنها
أنه ال یمكن تعمیم هذا المعیار على القانون الدستوري، ألن هناك نوعین من الدول  - أ

أن ینطبق  -الوثیقة الدستوریة–ال یمكن للتعریف المستند إلى المعیار الشكلي 
  :علیهما وهما

على إال الدول التي لها دساتیر غیر مكتوبة، إذ أن هناك دوال ال تقوم دساتیرها   -
العرف، كما هو الحال بالنسبة لبریطانیا، حیث أن أغلب قواعدها الدستوریة 

 .عرفیة

الدول التي لها دساتیر مكتوبة ولكنها ال تشمل كل القواعد الدستوریة، بل إن  -      
  .هو عرفي، وهذه سمة عامة الدساتیر في معظم الدولمن قواعدها الدستوریة ما 

حتى بالنسبة للدول التي لها دساتیر مكتوبة في وثیقة دستوریة ال یمكن االستناد  -ب 
إلى هذه الوثیقة فقط إلعطاء صورة حقیقیة عن نظام الحكم فیها ألن الواقع یثبت 

  .أن هناك اختالفا بین نصوص الدستور والتطبیق العملي له
تتضمن ولكن الدساتیر ال تتحدث عنها وال هناك هیئات تمارس دورا في الحكم  -ج 

نصوصا تتعلق بها وهي األحزاب السیاسیة، وهي غالبا ما تكون مؤثرا على مجرى 
 .1الحیاة السیاسیة لذلك فإن هذا المعیار قد ضیق كثیرا من نطاق القانون الدستوري

  .إلى المعیار الموضوعي وتقییمهتعریف القانون الدستوري استنادا : ثالثا
   مضمون التعریف  -1

( هو: عرف الفقهاء القانون الدستوري استنادا إلى المعیار الموضوعي ، فقالوا 
مجموعة القواعد الجوهریة التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة سواء كانت هذه 

  .1)القواعد مدونة أو غیر مدونة
                                                 

  . 138– 136عبد الفتاح سایر دایر، م س ، ص .د -  1
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للغوي لكلمة دستور وال إلى الوثیقة الدستوریة إنما وهذا التعریف لم ینظر إلى المعنى ا
نظر إلى القواعد المطبقة فعال بغض النظر عن كونها مدونة أو غیر مدونة، لذلك 

  .فقد اعتبر كل القواعد الدستوریة المتعلقة بنظام الحكم قواعد دستوریة
  دستوریة؟ما هي القواعد التي توصف بأنها جوهریة وتعد : وهنا یطرح السؤال التالي

إن القواعد الجوهریة التي تعد من القواعد «: أجاب الفقهاء على هذا السؤال بقولهم
الدستوریة هي مجموعة القواعد القانونیة التي یتقرر بموجبها تنظیم ومباشرة السلطة 

  :وهذه القواعد تبین المسائل التالیة» السیاسیة
  .شكل الدولة أي كونها موحدة أو مركبة - 
  .الحكومة، أي كونها جمهوریة أو ملكیة طبیعة - 
القواعد التي تخص تشكیل واختصاص السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وما یقوم  - 

  .بینهما من عالقات
  .الحقوق والحریات العامة - 
  .المبادئ االقتصادیة واالجتماعیة - 
وقد طرح سؤال عن سبب اعتبار الحقوق والحریات العامة والمبادئ االقتصادیة  

  :واالجتماعیة من المسائل الدستوریة فأجاب الفقهاء بما یلي
  . بالنسبة للحقوق والحریات العامة  ♣      
تعتبر من المسائل أو القواعد الدستوریة ألنها وثیقة الصلة بنظام الحكم في الدولة     

ها تعد الطرف المتحرك في العمل السیاسي، ألن أي نظام ال بد أن یقوم على إذ أن
  .ما یمارسه األفراد من الحقوق والحریات

لذا فإن هذه المسائل ال بد أن تكون من ضمن القواعد الدستوریة، كما أن القانون 
الدستوري ذاته لم ینشأ إال لتحقیق الحریات، لذلك كان البد من النص علیها في 

  .لوثیقة الدستوریة وبالتالي تكون دستوریةا
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  بالنسبة للمبادئ االقتصادیة واالجتماعیة ♣    
أن ) Burdeauبوردو (و بالنسبة للمبادئ االقتصادیة واالجتماعیة، فیرى األستاذ 

القواعد الدستوریة ال تكمن في تنظیم ومباشرة السلطة السیاسیة فقط، بل یوجد إلى 
المسائل الدستوریة، وهي القواعد أو المبادئ االقتصادیة جانب ذلك ما یعد من 

  ...واالجتماعیة الموجهة للسلطة العامة في الدولة
لذلك فإن القانون الدستوري ال یعرف استنادا إلى التنظیم العضوي للسلطة فقط، وٕانما 

  .یعرف كذلك باالستناد إلى الفكر القانوني الذي یوجه نشاط الدولة
تصادیة واالجتماعیة التي تمثل المحرك أو الموجه الحقیقي للسلطات إن القواعد االق

  .العامة في ممارسة نشاطاتها، لذا ال بد أن تكون من القواعد الدستوریة
إذ ال یمكن للنظام الحاكم في أي بلد أن یخالف القواعد االقتصادیة واالجتماعیة التي 

بتحقیقها ألن تلك القواعد هي  ینص علیها الدستور، بل یجب العمل وفقها وااللتزام
  .التي تحقق هدف النظام السیاسي وهو ضمان الحریات والحقوق العامة

أداة توفیق بین السلطة والحریة ووسیلة التوفیق « لذلك قیل عن القانون الدستوري بأنه 
  .»هذه هي المبادئ االقتصادیة واالجتماعیة

  :دا إلى المعیار الموضوعي بأنهومما سبق نستطیع تعریف القانون الدستوري استنا
مجموعة القواعد الجوهریة التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة « 

واختصاصاتها، وعالقتها ببعضها البعض، والحقوق والحریات العامة، وما یقوم 
  .»علیه نظام الحكم في الدولة من مبادئ اقتصادیة واجتماعیة

  :ر تعریف القانون الدستوري بثالثة محاور هيومما سبق تتحدد عناص 
  .السلطة ومباشرتها - 
  .الحقوق والحریات العامة - 
  .1المبادئ االقتصادیة واالجتماعیة - 

  .فهذه المحاور الثالثة هي محاور القانون الدستوري
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  .تقییم التعریف - 2
التعریف الدقیق لهذا إن تعریف القانون الدستوري استنادا إلى المعیار الموضوعي هو 

  :الفرع من القانون العام، وهذه الدقة تكمن فیما یلي
ن التعریف یشمل كل القواعد الدستوریة سواء كانت مدونة أو غیر مدونة، إ -      

  .النقد الموجه إلى المعیار الشكلي -التعریف-وبهذا التحدید یتفادى 
ن الدستوري في ثالثة مجاالت إن المعیار الموضوعي قد حدد محاور القانو  -      

اعتبرها جوهریة في الحكم، وبذلك یتفادى التوسع في موضوعات هذا القانون، 
  .ویتجنب الخلط بین ما هو دستوري وما هو غیر ذلك

  .وبذلك فإن هذا التحدید من شأنه تفادي النقد الموجه إلى المعیار اللغوي
تعریف القانون الدستوري هو ومن هنا نستطیع القول بأن المعیار الموضوعي في 

  .المعیار الصحیح والدقیق
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  .طبیعة قواعد القانون الدستوري: المطلب الثاني
اختلف الفقهاء بشأن اعتبار قواعد القانون الدستوري قواعد قانونیة بالمعنى الصحیح   

األول ینكر صفة القانونیة على قواعد القانون الدستوري : وانقسموا إلى رأیین 
  . نعرض الرأیین المطلبوالثاني یرى العكس، وفي هذا 

    .والنقد الموجه له المنكر لصفة القانونیة على القواعد الدستوریة الرأي :األول الفرع
  .عرض الرأي : أوال 

إلى إنكار صفة القانونیة على   -أوستن  موعلى رأسه - الرأيذهب أنصار هذا    
  .قواعد القانون الدستوري ، حیث ال یعتبرونه قانونا بالمعنى الصحیح

  .1"إن القانون هو إرادة السلطان : "إلى الفكرة القائلة  الرأيویستند هذا 
وقد ظهرت هذه الفكرة لدى بعض الفالسفة الیونانیین ثم بعثها في العصور الحدیثة  

كما تأثر بها الفیلسوف هیجل، ثم أخذ بها األستاذ . الفیلسوف اإلنجلیزي هوبز
  .دنأستاذ فلسفة القانون بجامعة لن) John Austin(جون أوستن 

  .»أمر صادر من ذي سلطان إلى من یدین بطاعته«فالقانون عند هوبز هو 
القانون أمر یصدره الحاكم بوصفه «: وأخذ أوستن بهذا التعریف للقانون حیث قال

سلطة سیاسة علیا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على شخص أو أشخاص 
ن أمر أو نهي وطبقا لهذا التعریف فالقانون في نظر أوست» یخضعون لسلطته

على من  -الحاكم- یصدر من الحاكم إلى الرعیة ویقترن بجزاء دنیوي یوقعه 
  .یخالفه

وطبقا لتعریفه للقانون وجعله مرتبطا بجزاء فإن أوستن ینكر على القواعد الدستوریة 
  .صفة القانون، وبالتالي ال یعتبر القانون الدستوري قانونا بالمعنى الصحیح

أن القانون الدستوري بالنسبة إلى الحاكم ال یعدو أن یكون مجرد  وقد انتهى أوستن إلى
قواعد آداب تحمیها جزاءات تأدیبیة بحتة، فقیام الحاكم بعمل مخالف للقانون 
الدستوري، یجیز وصف هذا العمل بأنه غیر دستوري ولكنه ال یكون مخالفا 
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الحاكم من جراء  للقانون بالمعنى الصحیح لعدم وجود سلطة علیا توقع الجزاء على
  .1هذه المخالفة

  .أوستنرأي الموجه إلى  نقدال: ثانیا 
  :وجه الفقه إلى أوستن عدة انتقادات نلخصها في النقاط التالیة 
أن أوستن قد ردد أفكار هوبز في تحلیل طبیعة القانون ومحاولة تعمیمه على  - 1

تكییف أساس القانون القانون الدستوري، ولكن ذلك ال یسلم به ألن آراء هوبز في 
  .على أنه تعبیر على إرادة الحاكم أو الملك كانت ولیدة ظروف خاصة بهوبز ذاته

فهوبز كان ربیبا لشارل الثاني ملك إنجلترا، وقد ظهرت آراؤه في وقت انتشرت فیه 
األفكار الثوریة التي قامت على أساسها الثورة ضد أسرة استوارت وتم إعدام الملك 

  .شارل األول
هذا كان من الطبیعي أن تكون آراء هوبز مكرسة لخدمة الملك، وأن یكون القانون في ل

نظریته هو إرادة الملك، وأن یكون الملك غیر خاضع لسلطة غیره وبالتالي ال 
  .یمكن توقیع الجزاء علیه إذا خالف أحكام القانون أو القواعد الدستوریة

ء هوبز ال شك أنه قد أخذ بما ال یتفق لذلك فإن أوستن عندما جاء بعد ذلك وأخذ بآرا
  .مع ما استقر علیه القانون العام بصدد تفسیر سلطة الحاكم

إن آراء أوستن قد ظهرت في وقت لم تكن فیه فكرة السیادة قد عرفت وحدد من هو  - 2
صاحبها، فقد كانت السیادة في السابق للحاكم، أما بعد عهد أوستن فقد استقر 

سواء كانوا –أن السیادة للشعب ال للملك، وأن رؤساء الدول الفقه القانوني على 
لیسوا أصحاب سیادة، وٕانما یباشرون اختصاصات  - ملوكا أو رؤساء جمهوریات

معینة تحددها نصوص الدساتیر والقوانین وأن أعمالهم تخضع للرقابة السیاسیة 
  .والقضائیة، األمر الذي یتضح معه توفر الجزاء

د أصبح الشعب ولیس الحاكم لذلك فإن الشعب هو الذي یوقع إن صاحب السیادة ق- 3
  .2الجزاء على الحاكم في حالة مخالفتهم للقواعد الدستوریة

  .ویتمثل الجزاء في الثورات واالنقالبات والمظاهرات وغیرها من الجزاءات
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فهذه الجزاءات تبین أن قواعد القانون الدستوري لها جزاء یترتب عن مخالفتها مع 
  .ف راجع إلى طبیعة القواعد القانونیة ذاتهااختال

  . المؤید للصفة القانونیة للقواعد الدستوریة الرأي: الثاني فرعلا
   .عرض الرأي:  أوال
أن القانون " دیجيلیون  " "Leon Duguit"وعلى رأسهم  الرأيیرى أنصار هذا   

القاعدة  الدستوري قانون بالمعنى الصحیح، أي أن قواعده تتوفر على كل عناصر
  .القانونیة بما فیها الجزاء

ال یشترط فیه أن یكون إكراها مادیا توقعه  -أصحاب الجزاء–والجزاء عند هؤالء 
السلطة العامة، بل یكفي أن یكون معنویا، أي رد فعل اجتماعي، أو إكراه نفساني 

  .1دون أن توقعه السلطة العامة
  :بقوله" دیجي"األستاذ  الرأيوقد دافع عن هذا 

إن القانون العام الذي یولد التزامات على السلطة ال یمكن أن یترتب على مخالفته «
توقیع الجزاء المباشر عن طریق اإلكراه المادي ألن السلطة باعتبارها هي التي 

  .»تتحكم في توقیع اإلكراه لن توقع هذا الجزاء على نفسها
لقانون الدستوري لیست لها یجب أن ال یفهم من ذلك أن قواعد ا: واستطرد دیجي قائال

الخصائص الحقیقیة للقاعدة القانونیة ألن الجزاء المادي المباشر لیس ضروریا 
لكي تكون القاعدة القانونیة قانونیة بالمعنى الصحیح، إنما القاعدة القانونیة توجد 
متى كانت سیترتب عن مخالفتها جزاء یتمثل في رد الفعل االجتماعي بمختلف 

  .2ن في صورة مظاهرات أو ثورات أو غیرهاصوره سواء كا
وهذا الجزاء یزداد وضوحا كلما ارتقى الوعي السیاسي واالجتماعي لدى أفراد الدولة 

ولهذا ذهب البعض إلى أن الجزاء قد یكون رد فعل مادي یفوق في خطورته أي 
هذا جزاء آخر یمكن أن یكفل احترام القواعد القانونیة والدستوریة، خاصة إذا كان 

  .الجزاء قد وصل إلى حد الثورة ضد السلطة الحاكمة
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ومما سبق یخلص أنصار هذا االتجاه إلى القول بأن قواعد القانون الدستوري قواعد 
  .قانونیة بالمعنى الصحیح

  . الرأي نقد: ثانیا  
إن قواعد القانون الدستوري قواعد قانونیة بالمعنى الصحیح، فهي قواعد ملزمة شأنها  

شأن بقیة القواعد القانوني األخرى، مع اختالف في نوعیة الجزاء المترتب عن 
مخالفتها نظرا لطبیعتها، فهي قواعد متعلقة بالسلطات العامة التي تكون مسؤولة 

ن تطبق علیها تلك الجزاءات التي تطبـق على عن تطبیق القانون،لذلك فال یمكن أ
  . األفراد

  :والجزاءات التي تترتب عن مخالفة القواعد الدستوریة متعددة منها
  .الجزاءات المتمثلة في رد الفعل االجتماع السابق ذكرها: 1  
  .الجزاءات المادیة: 2  
ن هناك جزاءات باإلضافة إلى الجزاء المعنوي المتمثل في رد الفعل االجتماعي، فإ 

مادیة یتم توقیعها على مخالفة القاعدة القانونیة الدستوریة وتختلف هذه الجزاءات 
  .باختالف القواعد الدستوریة ذاتها

  :والقواعد الدستوریة كما سبقت اإلشارة تنقسم إلى ثالثة مجموعات هي
  .القواعد المنظمة للسلطات العامة وعالقتها ببعضها: األولى

  .واعد المحددة للحقوق والحریات العامةالثانیة  الق
  .القواعد المتعلقة بالمبادئ االقتصادیة واالجتماعیة: الثالثة

  :وترتب عن مخالفة هذه القواعد الجزاءات التالیة
  .الجزاءات المترتبة عن مخالفة القواعد المنظمة للسلطات العامة - 1

  :هي یترتب عن مخالفة هذه القواعد ثالثة أنواع من الجزاءات
على السلطة التنفیذیة في حالة  - السلطة التشریعیة–جزاءات یوقعها البرلمان  -أ

  : مخالفتها للقواعد الدستوریة وهي
  .حق البرلمان في اتهام رئیس الجمهوریة -
  .حق البرلمان في اتهام الوزراء -
  .حق البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة -
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  .الحكومةحق البرلمان في رفض برنامج  -
  :جزاءات توقعها السلطة التنفیذیة على البرلمان وهي -ب
  .حق رئیس الجمهوریة في حل البرلمان -
  .حق رئیس الجمهوریة في رفض دورة انعقاده -
جزاءات توقعها السلطة القضائیة على مخالفة البرلمان والسلطة التنفیذیة وتتمثل  -ج

  :هذه الجزاءات في األمور التالیة
حاكم والمجالس الدستوریة في ممارسة الرقابة على القوانین من حیث حق الم -

  .الدستوریة وٕالغاء كل قاعدة قانونیة تخالف قواعد القانون الدستوري
حق المحاكم المختلفة في االمتناع عن تطبیق القوانین المخالفة للقواعد الدستوریة  -

  .في حالة الدفع الفرعي
إلغاء القرارات اإلداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة حق المحاكم اإلداریة في  -

  .المخالفة ألحكام الدستور
  :بالنسبة للقواعد المتعلقة بالحقوق والحریات العامة - 2

  :هذه القواعد ملزمة كذلك وتترتب عن مخالفتها جزاءات مادیة منها
نین في الجزاءات التي یوقعها قانون العقوبات على كل شخص یعتدي على المواط -

  .ممارسة حریاتهم
امتناع هیئة الناخبین عن إعادة انتخاب السلطة التشریعیة أو رئیس الجمهوریة إذا  -

  .خالفوا القواعد الدستوریة
بالنسبة للقواعد المتعلقة بالمبادئ االقتصادیة واالجتماعیة فإن مخالفتها تترتب  - 3

  .هالسابق ذكر " 1"عنها نفس الجزاءات المذكورة في البند 
ومما سبق نخلص إلى أن قواعد القانون الدستوري قواعد قانونیة ملزمة وتترتب عنها 

جزاءات مختلفة ال تقل أهمیة عن الجزاءات التي تترتب عن مخالفة قواعد مختلف 
  .الفروع القانونیة

  .ومن هنا یتضح أن القانون الدستوري قانون بالمعنى الصحیح
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  .لدستوري بغیره من فروع القانون األخرىعالقة القانون ا:  المطلب الثالث
القانون الدستوري هو القانون األساسي الذي تقوم علیه كل فروع القانون في الدولة 

  .وتستند إلیه
لذلك فإن هناك صلة وثیقة بینه وبین مختلف فروع القانون خاصة فروع القانون العام 

  .لكونها تهتم بدراسة الدولة ونشاطاتها
ت على درجة واحدة بل تتفاوت من فرع إلى آخر، لذلك تقتضي معرفة وهذه الصلة لیس

عالقة القانون الدستوري بغیره من أنواع القانون األخرى دراسة العالقة بینه وبین 
  :كل فرع من هذه الفروع على حدة

  .ویقتصر كالمنا هذا عن العالقة بین القانون الدستوري وفروع القانون العام
  القانون الدستوري بالقانون اإلداري عالقة: الفرع األول

یعتبر القانون اإلداري من أوثق القوانین صلة بالقانون الدستوري حتى أصبح من   
الصعب إیجاد معیار للتفرقة بین مجال اختصاص كل من القانونین، ولتوضیح 

  .هذه الصلة نبدأ ببیان مجاالت االرتباط بینهما، ثم أوجه االختالف
  )الدستوري واإلداري(بین القانونین أوجه الصلة : أوال

  :هناك عدة أوجه للصلة بینهما نلخصها في النقاط التالیة
  .تداخل اختصاص كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة - 1

حیث األولى تعتبر من موضوعات القانون الدستوري والثانیة من موضوعات القانون 
  .اإلداري

بالوظیفة التشریعیة، إذ أن األصل في الوظیفة ویتضح التداخل في تحدید من یقوم 
التشریعیة أنها تمارس من طرف البرلمان، ولكن هناك حاالت تتولى فیها السلطة 

  .التنفیذیة هذه الوظیفة
كذلك الحال بالنسبة للوظیفة التنفیذیة التي هي من اختصاص السلطة التنفیذیة ، إذ 

االت بأعمال ذات طبیعة تنفیذیة، تتولى السلطة التشریعیة القیام بأعمال في ح
ومن هذه الحاالت اختصاص البرلمان بتعیین بعض الموظفین كما هو الحال 

بالنسبة الختصاص مجلس الشیوخ في الوالیات المتحدة األمریكیة بتعیین بعض 
  .الموظفین
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هناك أشخاص محل دراسة مشتركة بین القانون الدستوري واإلداري مثل رئیس  - 2
  .زراءالدولة والو 

فهؤالء األشخاص على رأس الهیئة التنفیذیة ولكنهم في الوقت ذاته یقومون بأعمال 
  .اتجاه السلطة التشریعیة كدعوتها لالنعقاد أو حلها، أو إصدار القوانین ونشرها

وهذا من شأنه جعل اختصاصات القانونین متداخلة یصعب معها تحدید ما هو مجال 
  .و من مجال اختصاص القانون اإلدارياختصاص القانون الدستوري وما ه

الحریات العامة، حیث : هناك موضوعات محل دراسة مشتركة بین القانونین مثل - 3
یضع القانون الدستوري المبادئ العامة التي تنظم هذه الحریات، بینما یتولى 

  .القانون اإلداري بیان كیفیة التمتع بها وممارستها
  :إلدارةانعكاس روح نظام الحكم على ا - 4

أثر كبیر على اإلدارة ) موضوع القانون الدستوري(للمبادئ التي یقوم علیها نظام الحكم 
  :ویظهر هذا األثر من ناحیتین) موضوع القانون اإلداري(
طرق اإلدارة، فإذا كان نظام الحكم قائما على النظام الدیمقراطي، فإن اإلدارة : األولى

  .على الدكتاتوریة فاإلدارة تكون مركزیة تكون ال مركزیة، أما إذا كان قائما
نطاق القانون اإلداري، یختلف نطاق القانون اإلداري تبعا الختالف النظم : الثانیة

االقتصادیة التي یقوم علیها نظام الحكم، فإذا كان نظام الحكم قائما على مبادئ 
ا على مبادئ النظام االشتراكي فإن نطاق القانون اإلداري سیتسع، أما إذا كان قائم

  .النظام الحر فإن دائرة القانون اإلداري ستضیق
  أوجه التباعد بین القانون الدستوري والقانون اإلداري: ثانیا

نظرا لتداخل مجاالت اختصاص كل من القانونین فإن هناك صعوبة في تحدید       
  .المجال الذي ینفرد به أحدهما دون مشاركة اآلخر

حد فاصل بین القانونین فوضعوا معیارین عرف األول منهما وقد حاول الفقهاء إیجاد 
  ".باسم المعیار الشكلي"، وعرف الثاني "المعیار الموضوعي"باسم 
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  .المعیار الموضوعي -1
  یستند هذا المعیار إلى التفرقة بین الوظیفة التشریعیة والوظیفیة التنفیذیة، حیث       

تصاص القانون الدستوري، أما الوظیفة   اعتبر أن الوظیفة التشریعیة هي مجال اخ
  .التنفیذیة فهي مجال اختصاص القانون اإلداري

وفرق هذا المعیار بین الوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة، فهي مجال اختصاص 
  .القانون اإلداري

  :كما یلي) اإلداریة(وفرق هذا المعیار بین الوظیفة التشریعیة والوظیفة التنفیذیة 
ویقصد به كل عمل تترتب عنه قاعدة قانونیة عامة ومجردة، : ظیفة التشریعیةالو  -أ

بغض النظر عن الهیئة التي صدرت عنها هذه القاعدة، وبمقتضى هذا التحدید 
یدخل في مجال اختصاص القانون الدستوري كل عمل من شأنه وضع قاعدة 

أو عن ) برلمانال(قانونیة، سواء كان هذا العمل صادرا عن السلطة التشریعیة 
  .السلطة التنفیذیة

یقصد بالوظیفة التنفیذیة أو اإلداریة كل عمل ال ): اإلداریة(الوظیفة التنفیذیة  -ب
تترتب عنه قواعد عامة أو مجردة إنما تترتب عنه مراكز قانونیة شخصیة، بغض 

  .النظر عن السلطة التشریعیة أم التنفیذیة
وعي عدة انتقادات، وأهم هذه الموضوجهت إلى المعیار : نقد المعیار الموضوعي

إن هناك أعماال لیست تشریعیة ولیست ذات : االنتقادات وأخطرها ذلك النقد القائل
طبیعة إداریة مثل إعالن الحرب وقطع العالقات الدبلوماسیة أو تجمیدها، وغیرها 

رجیة للدولة، وكذا تعیین كبار المسؤولین من الموضوعات المتعلقة بالعالقات الخا
  .1في الدولة كتعیین رئیس الحكومة والوزراء

 -فهذه الموضوعات ال یمكن القول بأنها موضوعات ذات طبیعة تشریعیة أو تنفیذیة 
  .إداریة

ومن هنا فإن المعیار الموضوعي ال یكفي لتحدید مجال تطبیق كل من القانون 
  .الدستوري والقانون اإلداري

  
                                                 

  . 203– 199عبد الفتاح سایر دایر، م س ، . د -  1
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  .المعیار الشكلي  -2
لما كان المعیار الموضوعي عاجزا عن التفرقة بین مجال القانون الدستوري       

والقانون اإلداري، فقد حاول الفقهاء وضع معیار جدید للتفرقة بینهما فوضعوا 
العنصر العضوي، : المعیار الشكلي ویقوم هذا المعیار على ثالثة عناصر هي

  .نصر التفرقة بین الحكومة واإلدارةوالعنصر القضائي، وع
  .العنصر العضوي -أ 
استنادا إلى هذا العنصر تتلخص التفرقة بین القانون الدستوري والقانون اإلداري في  

التفرقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، بصرف النظر عن طبیعة العمل 
  .الصادر عن كل سلطة

وبناء على هذه التفرقة تعتبر أعمال السلطة التنفیذیة من مجال اختصاص القانون 
ولكن لما كانت السلطة التشریعیة تباشر أعماال إداریة، ولما كان رئیس . اإلداري

یمارس أعماال تشریعیة أي غیر إداریة، فإن هذا  -رئیس الدولة–السلطة التنفیذیة 
  .قةالعنصر العضوي لم یعد كافیا للتفر 

لهذا فقد بحث الفقه عن عنصر آخر إلكمال هذا العنصر فوضعوا معیار أو عنصر 
  .وسمي هذا العنصر بالعنصر القضائي" مدى خضوع التصرف للرقابة القضائیة"
  .ب ـ العنصر القضائي   

یقوم هذا المعیار على التفرقة بین القانون الدستوریة والقانون اإلداري بالنظر إلى     
  .العمل الصادر من إحدى السلطتین للرقابة القضائیة مدى خضوع

فإن كان العمل غیر خاضع للرقابة القضائیة اعتبر من اختصاص القانون الدستوري، 
  .وٕان كان خاضعا لها فهو من مجال اختصاص القانون اإلداري

ولكن هذا العنصر لم یكن كافیا للتفرقة بین مجال اختصاص القانون اإلداري والقانون 
الدستوري ألن هذا العنصر یحتاج إلى معیار للتفرقة بین العمل الذي یخضع 

  .للرقابة القضائیة والذي ال یخضع لها
للتفرقة بین العمل الذي یخضع للرقابة  - أو عنصرا–لذلك فقد وضع الفقهاء معیارا 

  ).التفرقة بین الحكومة واإلدارة(القضائیة والذي ال یخضع لها وهو معیار 
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  لتفرقة بین الحكومة واإلدارة ج ـ ا   
  :إن اصطالح الحكومة یستعمل في اللغة القانونیة للداللة على عدة معان منها

هي الهیئات الموجهة والمسیرة ألمور الدولة وبهذا المعنى فإن اصطالح  :الحكومة -  
  .الحكومة یشمل السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

الحكومة على السلطة التشریعیة فحسب، وهذا  كما یطلق لفظ:   السلطة التشریعیة -  
فیدال، : هو المعنى الشائع للحكومة، وقد أخذ الكثیر من الفقهاء الفرنسیین ومنهم

وبریلو، وموریس دي فیرجیه، بالمعنى األول للحكومة وأطلقوا علیها اسم السلطة 
عضاء السلطة التشریعیة واأل: عندهم -السیاسیة–السیاسیة، وتشمل هذه السلطة 

: العلیا في السلطة التنفیذیة الذین یسهمون في رسم السیاسة العامة للدولة وهم
  .رئیس الدولة ورئیس الحكومة والوزراء

وبذلك فإن هؤالء الفقهاء قد جعلوا لفظ الحكومة مشتمال على السلطة التشریعیة 
  .واألعضاء العلیا في السلطة التنفیذیة فقط

مة أو السلطة السیاسیة فإن األعمال التي ال تخضع وبناء على هذا التحدید للحكو 
  :للرقابة القضائیة هي

 -غالبا-فإن أعمالها ال تخضع للسلطة القضائیة : بالنسبة للسلطة التشریعیة ♣    
  .وبذلك تكون من اختصاص القانون الدستوري

مال بالنسبة ألعمال األعضاء العلیا في السلطة التنفیذیة فإنها تنقسم إلى أع ♣   
  :حكومة وأعمال إداریة

یقصد بأعمال الحكومة التي تقوم بها ): أو أعمال السیادة ( أعمال الحكومة   -
السلطة التنفیذیة تلك األعمال التي تتعلق بالسهر على حمایة الدستور وسیر 
السلطات العامة في الدولة، والعالقات بین الحكومة والبرلمان، وكذا عالقة 

  .الدولة مع الدول األجنبیة
ال تخضع للرقابة القضائیة وتدخل في مجال اختصاص القانون فهذه األعمال كلها  

  .الدستوري ویطلق علیها أحیانا لفظ أعمال السیادة
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أما عمل اإلدارة فیقصد بها تلك األعمال التي تتعلق بضمان : أعمال اإلدارة  -
التطبیق الیومي للقوانین والسهر على العالقة بین المواطنین واإلدارة، وكذا 

مختلف اإلدارات، كما یدخل في أعمال اإلدارة تلك األعمال  العالقات بین
  .التي تتعلق بإدارة المرافق العامة في الدولة

ومما سبق نخلص إلى القول بأن مجال القانون الدستوري یشمل أعمال السلطة 
التشریعیة وأعمال السلطة التنفیذیة التي تعتبر من أعمال الحكومة أو أعمال 

اختصاص القانون اإلداري فیشمل أعمال السلطة التنفیذیة التي أما مجال  ،السیادة
تخضع للرقابة القضائیة وهي األعمال المتعلقة بالمرافق العامة والتطبیق الیومي 
  .للقوانین، وكذا العالقات بین المواطنین واإلدارة، والعالقات بین اإلدارات فیما بینها

ال اختصاص القانونین من المعیار وبهذا یكون المعیار الشكلي أكثر تحدیدا لمج
  .الموضوعي

  عالقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي: الفرع الثاني
رغم أن القانون الدستوري مستقل عن القانون الجنائي ظاهریا من حیث اختصاصه أو 
مجال تطبیقه عن القانون الجنائي، إال أن هناك أوجه صلة بینهما، وتظهر هذه 

  : ر هيالسلة في عدة أمو 
إن القانون الدستوري یتضمن الكثیر من المبادئ الجنائیة، التي یجب أن یستند  - 1

مبدأ شخصیة الجریمة والعقوبة، : إلیها القانون الجنائي، ومنها على سبیل المثال
ومبدأ عدم رجعیة القوانین الجنائیة، ومبدأ عدم جواز التجریم والعقاب إال بنص 

  .قانوني
القانون الجنائي مسائل تتعلق بالقانون الدستوري، ومنها  تعالج بعض نصوص - 2

  .معاقبة القضاة إذا تدخلوا في أعمال السلطة التشریعیة: على سبیل المثال
تعالج بعض الدساتیر مسائل تتعلق بالجنایات ؛ وذلك في حالة ما یعرف بالخیانة  - 3

ى التي العظمى حیث تنص بعض الدساتیر على تقریر جریمة الخیانة العظم
یرتكبها رئیس الجمهوریة أو الوزراء ، وتبین الجهة التي تقوم باتهام هؤالء 

  .المسؤولین ، وكذا تحدید الجهة التي تتولى الحكم علیهم ، وما ترتب عن الحكم
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الذي  1971ومن أمثلة الدساتیر التي نصت على هذه القضیة الدستور المصري لسنة 
على معاقبة رئیس الجمهوریة، ونص في ) 59(نص في مادته الـتاسعة والخمسین 

  .على معاقبة الوزراء 160- 159المادتین 
ومما سبق یتضح أن هناك صلة بین القانون الدستوري والقانون الجنائي، حیث یتناول 

  .كل منهما موضوعات تتعلق بالقانون اآلخر
  .عالقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام: الفرع الثالث

قانون الدولي العام أساسا ببحث القواعد الخاصة بنشاط الدولة في المجال یهتم ال
الخارجي، أي القواعد المتعلقة بعالقات الدولة مع غیرها من الدول والمنظمات 

الدولیة، أما القانون الدستوري فإنه یهتم ببحث القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل 
  .الدولة

لقانونین من حیث الظاهر إال أن هناك أوجه ورغم انفصال مجال اختصاص كل من ا
  :صلة بینهما وتتمثل هذه األوجه في األمور التالیة

هناك موضوعات یشترك القانونان في دراستها وأهم هذه الموضوعات هي السیادة : أوال
  .والدولة والمسؤولیة الدولیة

ري والقانون تعتبر الدولة من الموضوعات المشتركة بین القانون الدستو : الدولة - 1
الدولي القائم، حیث یحدد القانون الدستوري شكل الدولة وكیفیة ممارستها لسیادتها 

الداخلیة سواء بالنسبة للنظام الذي تسیر علیه أم بالنسبة لعالقتها باألفراد، أما 
القانون الدولي العام فإنه یتناول الدولة من الناحیة الخارجیة، وما للدولة من حقوق 

  .من التزامات في مواجهة المجموعة الدولیة وما علیها
تعد السیادة كذلك من الموضوعات التي یشترك القانونان في دراستها، : السیادة - 2

حیث یبحثها القانون الدستوري من الناحیة الداخلیة، أي ما یحق للدولة أن تعامل 
مواردها به رعایاها في الداخل والخارج، وكذا كیفیة تصرف الدولة في ثرواتها و 

  .الطبیعیة
أما القانون الدولي العام فإنه یبحث وجه السیادة الخارجي، وما یعبر عنه باالستقالل 

وما یترتب عنه من حقوق للدولة في مواجهة الدول األخرى وما یرد علیها من قیود 
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خاصة كتلك القیود المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها الدولة مع غیرها من الدول أو 
  .ت الدولیةالمنظما

تعد المسؤولیة الدولیة من الموضوعات المشتركة بین القانون : المسؤولیة الدولیة - 3
الدستوري والقانون الدولي العام كذلك، حیث تقرر هذه المسؤولیة عندما یحدث 
عمل غیر مشروع من طرف الدولة ویترتب عنه ضرر لدولة أخرى، ففي هذه 

المسؤولیة من حیث الشخص القائم بالعمل الحالة یبحث القانون الدستوري هذه 
الضار، وما إذا كان هذا الشخص ممثال للدولة وتتحمل الدولة آثار أعماله أم ال، 

  .وهذا البحث یكون داخلیا وبمقتضى القانون الدستوري
تحدید هذه المسؤولیة : أما القانون الدولي العام فإنه یهتم بهذه المسؤولیة من حیث -

  .كانت طبیعتها دولیة أم ال، وكذا أركانها والنتائج المترتبة عنهاوتقریر ما إذا 
هناك موضوعات مازالت محل خالف بشأن القانون الذي یحكمها، أهو القانون : ثانیا

الدستوري أم الدولي العام، ومن أمثلة هذه الموضوعات موضوع التأمیم إذا كان 
رولیة األجنبیة التي كانت مساسا بمصالح أجنبیة كتأمیم الجزائر للشركات البت

  .عاملة في الجزائر
فقد رأى البعض أن التأمیم إذا كان متعلقا بمصالح أجنبیة فإنه یكون من اختصاص 

القانون الدولي العام، أما إذا لم یكن متعلقا بها فهو من اختصاص القانون 
  .الدستوري

والقانون الدولي ومما سبق نخلص إلى أن هناك عالقة وطیدة بین القانون الدستوري 
  .العام وكذا كل فروع القانون العام األخرى
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  مصادر القانون الدستوري: المطلب الرابع
لدراسة مصادر القانون أهمیة بالغة في النظریة العامة للقانون، كما أن لها أهمیة   

  .في مختلف فروع القانون
ل التي تصدر عنها وتعود أهمیة دراسة المصادر إلى كونها تعرف الدارس األصو 

  .القاعدة القانونیة أو تستمد منها قوتها اإللزامیة
في  -المصادر–وتتعدد مصادر القانون الدستوري تبعا لنوعیة القواعد الدستوریة، وهي 

  .مصادر رسمیة ومصادر تفسیریة: مجموعها تنقسم على قسمین
  المصادر الرسمیة: الفرع األول

ون الدستوري األصل الذي تستمد منه القاعدة یقصد بالمصدر الرسمي للقان     
  .1الدستوریة قوتها الملزمة

 -وتستمد القاعدة الدستوریة قوتها الملزمة من النصوص التي تضعها الدولة بنفسها   
أو باتباع السلطات العامة فیها لسلوك  - الدستور وما یلحق به من قواعد مدونة

  .بإلزامیة ذلك السلوكمعین لفترة كافیة تجعل تلك السلطات تشعر 
-ومن هنا یتضح لنا بأن المصادر الرسمیة للقاعدة الدستوریة إما أن تكون مدونة 

  .وٕاما أن تكون عرفیة، ونتناول هذین المصدرین ببعض التفصیل - تشریعا
  التشریع: أوال

  :للفظ التشریع معنیان
وفق إجراءات هو وضع القواعد القانونیة بواسطة سلطة مختصة التشریع  :األول  

  .معینة في صورة نصوص مكتوبة
  .التشریع هو القانون المكتوب أو المدون :الثاني  

وفي موضوعنا هذا ال نتناول لفظ التشریع بمعناه األول، إنما یقتصر كالمنا عن 
  .المعنى الثاني له، أي القانون المكتوب

والتشریع   - الدستور-ي التشریع األساس: والتشریع أو القانون المكتوب ثالثة أنواع هي
  .العادي، والتشریع الفرعي

                                                 
  . 236عبد الفتاح سایر دایر، مس ، ص -  1
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وبما أن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونیة التي تتعلق بنظام الحكم في 
الدولة في وقت معین، فإن التشریع سواء كان أساسیا أو عادیا یعتبر مصدرا 

  .رسمیا له
األول لقواعد القانون الدستوري، تعتبر المصدر الرسمي  -الدستور-فالوثیقة الدستوریة 

ألنها تتضمن أغلب قواعده، كما یعتبر القانون العادي مصدرا رسمیا لقواعد 
القانون الدستوري ألنه یتضمن قواعد خاصة بنظام الحكم مثل قانون االنتخابات 

  .في الجزائر وفي غیرها من الدول
لى تنظیمها بقوانین عادیة كما أن الدساتیر كثیرا ما تقرر أمورا دستوریة مع النص ع

ما نص علیه دستور الجزائر : ومثالها - البرلمان-تصدر عن السلطة التشریعیة 
بشأن األحزاب السیاسیة، حیث نص على حریة ممارسة العمل  1989لسنة 

  .الحزبي، وأوكل أمر تنظیم األحزاب إلى القانون الذي صدر عن البرلمان
واعد القانون الدستوري في بعض الحاالت النادرة، كما یعتبر التشریع الفرعي مصدرا لق

عن السلطة التنفیذیة وتكون متعلقة  -فرعیة- وذلك عندما تصدر قواعد قانونیة 
المراسم الرئاسیة المتعلقة بدعوة هیئة : بنظام الحكم، ومن أمثلة هذه القواعد

أن أمور الحكم الناخبین إلى صنادیق االقتراع، وكذا المراسیم المتعلقة باالستفتاء بش
  .وغیرها

مما سبق یتضح أن القواعد الدستوریة المدونة التي تعتبر المصدر الرسمي للقانون 
  .الدستوري قد تكون موجودة في الدساتیر أو القوانین العادیة أو المراسیم

وبناء على ذلك فكل نص یعالج موضوعا یتعلق بنظام الحكم یعتبر من المصادر 
انون الدستوري بصرف النظر عن الهیئة التي صدر عنها الرسمیة التشریعیة للق

  .ذلك النص ما دام قد صدر في حدود اختصاصها المحدد في الدستور
وتتدرج القواعد الدستوریة تبعا لتدرج الهیئات التي تصدر عنها، لذلك فإن القواعد التي 

امله، یتضمنها الدستور تكون أسمى القواعد القانونیة ألنها تصدر عن الشعب بك
  .أي یعبر عن هذه القواعد في االستفتاء الدستوري

  .ومن هنا فإن القواعد التي یتضمنها الدستور تمثل إرادة الشعب صاحب السیادة
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ثم تلیها القواعد التي تضعها السلطة التشریعیة، ألنها هیئة منتخبة من قبل الشعب، 
  .فهي في عملها ال تمثل سوى إرادة الشعب

  .في أدنى الدرجات -الحكومة- التي تضعها السلطة التنفیذیة ثم تأتي القواعد 
  :وتترتب على هذا التدرج نتیجتان هامتان هما

ال یلغیه إال تشریع مماثل له في  ،رئیسیا مكان أساسیا أأسواء ، ن التشریع إ: األولى
قوته أو أعلى منه، فالتشریع الدستوري ال یلغیه إال تشریع دستوري مماثل 

  .لتي نص علیها الدستور ذاتهوبالوسائل ا
ومن بینها ، إن التشریع الدستوري ملزم لكل السلطات التي أسسها الدستور : الثانیة

وبناء على ذلك ال یمكن للقانون العادي الصادر عن السلطة  ،السلطة التشریعیة
  .التشریعیة أن یخالف القواعد التي نص علیها الدستور

أن یخالف ) المراسیم التي تصدرها السلطة التنفیذیة(  كما أنه ال یمكن للتشریع الفرعي
  .القانون العادي أو الدستور

یخالف الدستور فإنه  -مرسوم-إذا صدر قانون عادي أو تشریع فرعي : وبناء علیه
  .یكون غیر دستوري وبالتالي ال یمكن تطبیقه

ة في الدساتیر ومما سبق یتضح لنا أن قواعد القانون الدستوري المدونة قد تكون موجود
أو القوانین العادیة أو المراسیم، وبعبارة أخرى فإن كل قاعدة تتعلق بنظام الحكم 
- سواء أكانت موجودة في الدستور أم في القانون العادي أو في التشریع الفرعي 

  .تعتبر قاعدة دستوریة -المرسوم
  العرف: ثانیا

  تعریفه: 1
سلوك معین اعتاد الناس : عامة  یقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون بصفة  

على اتباعه لمدة طویلة وبصفة مستمرة جعلتهم یشعرون بأن هذا السلوك ملزم 
  .لهم
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السلوك المتعلق بنظام الحكم، الذي اعتاد المسؤولون :أما العرف الدستوري فیقصد به 
أو السلطات العامة اتباعه لمدة طویلة وبصفة مستمرة جعلتهم یشعرون بأن هذا 

  .1لوك ملزم لهمالس
   هأركان: 2

الركن المادي والركن : هما ،كباقي أنواع العرف، یتكون العرف الدستوري من ركنین   
  .المعنوي

یقصد بالركن المادي للعرف تلك األعمال أو التصرفات أو السلوك  :الركن المادي -أ
التي تصدر عن إحدى الهیئات الحاكمة في الدولة كالبرلمان أو رئیس الدولة أو 

  .رئیس الحكومة
و یشترط لتوفر الركن المادي للعرف تكرار تلك األعمال أو التصرفات ألن العمل 

  .ن الركن المادي للعرفالوحید غیر المتكرر ال یكفي وحده لتكوی
  :ویشترط في التكرار شرطان هما

أن یكون السلوك صادرا عمن یعنیهم األمر، أي عن الهیئات الحاكمة في : األول
  .الدولة

أن تكون للتكرار صفة العمومیة، بمعنى أن تقوم به كل الهیئات الحاكمة أو : الثاني
  .تعلى األقل أن تقوم به بعضها دون معارضة باقي الهیئا

  .الركن المعنوي -ب
یقصد بالركن المعنوي للعرف الدستوري وجود شعور في ذهن الهیئات الحاكمة بأن 

هو تطبیق لقاعدة دستوریة ملزمة لها  ،أو تقوم به إحداها  ،السلوك الذي تقوم به 
من القوة ما للقاعدة المدونة في الدستور، ویترتب عن مخالفتها نفس الجزاء 

  .قاعدة دستوریة مدونة المترتب عن مخالفة
وبتوفر الركنین المادي والمعنوي للعرف الدستوري تنشأ قاعدة قانونیة دستوریة لها من 

  .القوة اإللزامیة ما للقاعدة الدستوریة المدونة
  .وبذلك یكون العرف الدستوري مصدرا من مصادر القانون الدستوري

  
                                                 

  . 98یوسف شباط وزمیله، م س ، ص . د: انظر -  1
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  . أنواع العرف الدستوري:  3
  :إلى ثالثة أنواع هيیتنوع العرف الدستوري 

  .العرف المفسر، والعرف المعدل، والعرف المكمل
  :العرف المفسر -أ 

یقصد بالعرف المفسر تلك القاعدة العرفیة التي توضح نصا مبهما من نصوص 
  .الدستور

  .فالعرف المفسر یظهر من حالة وجود نص أو بعض النصوص الغامضة من الدستور
یقتصر دوره على تفسیر ما هو غامض من النصوص فالعرف المفسر بهذا المعنى 

  .الدستوریة وال ینشئ قواعد جدیدة
لذلك فقد اعتبر العرف المفسر جزءا من الدستور المدون وله من القوة اإللزامیة ما 
للقاعدة الدستوریة المدونة ویترتب عن مخالفة نفس الجزاء المترتب عن مخالفة 

  .قاعدة دستوریة مدونة
  .معدلالعرف ال -ب 

یقصد بالعرف المعدل تلك القاعدة العرفیة التي تغیر حكما مدونا في الدستور سواء 
  .باإلضافة أو الحذف

ما جرى  علیه العمل من االتحادات : ومن أمثلة العرف المعدل للدستور باإلضافة
  .الفدرالیة من زیادة سلطات الحكومات المركزیة على حساب الحكومات المحلیة

امتناع رئیس الجمهوریة الفرنسیة عن : عرف المعدل للدستور بالحذفومن أمثلة ال
  .1875مباشرة حقه من حل مجلس النواب الذي منحه إیاه دستور سنة 

  .وقد اختلف الفقهاء بشأن القوة اإللزامیة لهذا النوع من العرف
اإللزامیة وذهب الكثیر منهم إلى القول بأن القوة اإللزامیة للعرف المعدل تعادل القوة 

للنصوص الدستوریة ذاتها، ألنه لو لم تكن للعرف الدستوري نفس القوة التي تتمتع 
بها القواعد الدستوریة المدونة لما كان باستطاعته تعدیل تلك النصوص، ألنه ال 

  .یمكن للقاعدة الدنیا أن تعدل القاعدة العلیا
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  العرف المكمل  -ج   
العرفیة التي تنظم أمرا متعلقا بنظام الحكم ولم ینص یقصد بالعرف المكمل تلك القاعدة 

  .علیه الدستور المدون
فالعرف المكمل للقانون الدستوري یوجد عندما یكون هناك قصور في نصوص الدستور 

  .بسبب إغفاله أو سكوته عن تنظیم موضوع معین
لذلك فإن العرف المكمل ال یستند إلى نصوص الدستور بل یستقل بذاته في وضع 

  .قاعدة دستوریة لها من القوة اإللزامیة ما للقاعدة الدستوریة المدونة
  .المصادر التفسیریة للقانون الدستوري: الفرع الثاني

یقصد بالمصدر التفسیري للقانون الدستوري تلك اآلراء واألفكار التي یقول بها فقهاء 
جب أن القانون الدستوري بشأن تفسیر نص غامض من الدستور أو بیان لما ی

یكون علیه تنظیم أمر معین، كما یعتبر من المصادر التفسیریة تلك األحكام التي 
  .تصدر عن الجهات القضائیة من منازعات لها عالقة بموضوع الحكم

  .ومن هنا فإن مصادر القانون الدستوري التفسیریة هي القضاء والفقه
  .القضاء: أوال

تلك األحكام الصادرة  -ن الدستوريكمصدر من مصادر القانو  - یقصد بالقضاء     
  .من المحاكم بشأن المنازعات المتعلقة بالقانون الدستوري

ویعتبر القضاء مصدرا تفسیریا ألنه كثیرا ما ینص الدستور على موضوع معین ویثیر 
تطبیقه منازعات تصل إلى ساحة القضاء، فتقوم المحاكم بتفسیر تلك النصوص 

لتفسیر؛ ومن أمثلة األحكام القضائیة التي تعتبر الغامضة وتطبقها تبعا لذلك ا
تلك األحكام التي أصدرها مجلس الدولة : مصدرا تفسیریا للقانون الدستوري

المتعلقة بالحریات العامة،  1923المصري بصدد تفسیر نصوص دستور سنة 
  .ومدى حق السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في وضع قیود علیها

قضاء مصدرا تفسیریا للقانون الدستوري، كما یعتبر مصدرا مادیا وبهذا المعنى یعتبر ال
له في بعض األحیان وذلك عندما یدون المشرع الدستوري ما استقر علیه القضاء 

  .من أحكام
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  .الفقه: ثانیا
  .یقصد بالفقه اآلراء والنظریات التي یتوصل إلیها رجال القانون     

  :الفقه الموجه والفقه المفسر :ویتنوع الفقه الدستوري إلى نوعین هما
  .الفقه الموجه أو المنشئ -1

یقوم هذا النوع من الفقه بدور إنشائي حیث یعالج المسائل الدستوریة على نحو معین 
  .ویطرح بشأنها بعض اآلراء والنظریات تساعد الدول على إقامة أنظمتها الدستوریة

، الذي "العقد االجتماعي"المسمى " جان جاك روسو"مؤلف : ومن أمثلة هذا النوع
  .وضع األفكار األساسیة لنظریة سیادة األمة

الذي وضع نظریة أو مبدأ الفصل " روح القوانین"المعروف باسم " مونتسكیو"ومؤلف 
  .بین السلطات

  .الفقه المفسر - 2
یقصد بالفقه المفسر آراء الفقهاء ونظریاتهم بشأن شرح وتحلیل النصوص الدستوریة، 

ء تعتبر مصدرا تفسیریا ألنها تساعد على فهم القانون الدستوري، وكذا وهذه اآلرا
  .بیان محاسنه وعیوبه

" القانون الدستوري"ومن أمثلة هذه اآلراء ما كتبه الفقیه الفرنسي أندریه هوریو في كتابه 
  .1958بشأن شرح الدستور الفرنسي لسنة 
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  أحكام الدساتیر: المبحث الثاني 
  .نتناول في هذا المبحث أنواع الدساتیر وطرق وضعها وتعدیلها وٕانهائها وحمایتها     

  الدساتیر أنواع: المطلب األول
تنقسم الدساتیر تقسیمات متعددة ،  حسب النظرة التي ینظر منها إلیها ، لذلك فهي 

  .تنقسم من حیث الشكل ومن حیث طریقة التعدیل ومن حیث مدة النفاذ 
   الدساتیر من حیث الشكل أنواع: الفرع األول  

  :إما أن تكون  مدونة أو غیر مدونة الدساتیر من حیث الشكل
  الدساتیر المدونة :أوال  

الدستور المدون هو الدستور الذي تصدر أحكامه في صورة نصوص تشریعیة مدونة 
ذي صدر ، ال1875أو عدة وثائق ، كدستور فرنسا لسنة في وثیقة رسمیة واحدة 

  .في ثالث وثائق تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة
  .تصدرها سلطة مختصة بهذا األمر، وفق إجراءات معینة وهذه الوثیقة أو الوثائق  

وقد تبنت غالبیة الدول هذه الطریقة حیث ال نجد في العالم دولة لها دستور عرفي     
  .باستثناء إنجلترا 

و ال یشترط الدستور المدون أن تكون كافة أحكام هذا الدستور مدونة ، بل العبرة  
بتدوین غالبیة أحكامه، إذ أن تقسیم الدساتیر إلى مدونة وغیر مدونة تقسیم نسبي، 
فما من دستور إال ویضم أحكاما مدونة وأخرى غیر مدونة، ففي بریطانیا الوطن 

ن الدستور البریطاني یضم إلى جانب األعراف األم للدساتیر غیر المدونة ، نجد أ
  .الدستوریة عدة وثائق رسمیة أخرى ، كالعهد األعظم وقانون توارث العرش 
 :و السبب في اللجوء إلى أسلوب الدساتیر المكتوبة یعود إلى عدة أمور ، هي 

حاجة الدول حدیثة االستقالل لتنظیم شؤونها وبناء حكم یسوده االستقرار تجنبا  - 1
 .  وضىللف

 .    إن أیة حركة تستولي على الحكم تضع دستورا جدیدا محل الدستور السابق - 2

هناك دول ال یمكن أن تضمن بقاءها ووحدتها إال بوضع دستور مكتوب، كما هو  - 3
حال الدول المتحدة، وذلك ألن ضرورة بقائها تستدعي بیان اختصاصات السلطات 

 .ة بسیطة أو تنفصل إلى عدة دول المحلیة أو المركزیة حتى ال تتحول إلى دول



35 
 

إن تدوین القواعد الدستوریة هي ضمانة قویة لحمایة حقوق األفراد وحریاتهم من  - 4
استبداد الحكام حیث یجد األفراد قواعد واضحة یمكن االطالع علیها والتمسك 

 .بأحكامها

ال إن القواعد المدونة تتسم بالثبات والوضوح، وهذا ما یضفي علیها االستقرار، و  - 5
یجعلها عرضة للتالعب والتحایل، بشأن تفسیرها وٕایضاح أحكامها، بخالف الحال 

في الدساتیر غیر المدونة التي تثیر في الكثیر من األحیان الشك حول وجودها 
والخالف بشأن تفسیرها، األمر الذي یفسح المجال واسعا أمام الحكام للنفاذ منها 

 .والتحایل على أحكامها

سهولة إعداد وتعدیل نصوص الوثیقة الدستوریة المدونة، ومما ال شك فیه أن هذه  - 6
إذا كان هناك ، خاصة المیزة تجعل أحكام الدستور تسایر المتغیرات والمستجدات 

تغییر دستوري جوهري في المبادئ التي تحكم الدولة وتنظم عمل السلطات فیها، 
أو االنفصال عن  اتاالنقالبأو  اتر كالمتغیرات الطارئة على الدولة بفعل الثو 

 .تحاد أو االنضمام إلیها

  . الدساتیر العرفیة الدساتیر غیر المدونة أو: ثانیا
الدساتیر غیر المدونة هي الدساتیر التي تستمد غالبیة أحكامها من العرف، فال یتدخل 

نشأت عن طریق العرف  المشرع في إصدارها وال تصدر في وثیقة رسمیة ، وٕانما
معینة  تسلوكیاتیجة اتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظیم شؤون الدولة ن

ومن . استمرت لمدة طویلة فتحولت إلى عرف دستوري ملزم بالنسبة لهذه السلطات
الذي یعد المثل التقلیدي للدساتیر األمثلة على الدساتیر العرفیة الدستور اإلنجلیزي 

  .غیر المدونة
تلك الخاصة بتشكیل الوزارة وممارسة سلطاتها،  : العرفیة في إنجلتراومن أمثلة القواعد 

حیث یلتزم الملك بتعیین رئیس الحزب الفائز في االنتخابات على رأس   الوزارة ، 
والذي یلتزم هو اآلخر بدوره بتعیین مساعدیه من بین أعضاء حزبه، إال استثناء ، 

  ). اللوردات والعموم (البرلمان وضرورة أن یكون الوزراء أعضاء في أحد مجلسي 
و إلى جانب األحكام الدستوریة غیر المدونة في بریطانیا، توجد هناك العدید من 

وثیقة العهد : مثل   التشریعات التي تنظم مسائل دستوریة غایة في األهمیة
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  م،1215سنة  " " J.Sans Terre "جان سانتار "األعظم التي أصدرها الملك 
 ،واحترام حریة إنشائها دم التدخل في عملیة انتخاب رجال الكنیسة و تعهد فیها بع

والتعهد باالمتناع عن فرض أیة ضرائب جدیدة دون موافقة المجلس الكبیر، هذا 
، وقانون توارث العـرش الصادر في سنة  1639إلى جانب قانون الحقوق لسنة 

الذي یسمح  1959، و قانون  1949 و 1911، وقانون البرلمان لسنتي  1781
  .للنساء الدخول إلى مجلس اللوردات

ومما سبق یتضح أن العبرة في وصف الدستور بالصفة الغالبة لألحكام،         
وحیث أن غالبیة أحكام الدستور اإلنجلیزي غیر مدونة جرى وصفه بأنه دستور 

  .غیر مدون
  .من حیث طریقة تعدیلها تقسیم الدساتیر : الفرع الثاني 

  .مرنة و جامدة إلى دساتیر من حیث طریقة تعدیلهاتنقسم الدساتیر 
  .الدساتیر المرنة : أوال 

الذي یمكن تعدیله باتباع اإلجراءات الموضوعة لتعدیل الدستور المرن هو الدستور 
القانون العادي، و السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة التي تسن القوانین 

  . ریعیةالعادیة، أي السلطة التش
من هنا یكون للدساتیر المرنة ذات القیمة القانونیة المقررة للقوانین العادیة، وهذا ما  

یفسر تخویل صالحیة الدستور المرن لذات السلطة التي تتولى تعدیل القانون 
  .العادي

ومعیار التمییز بین الدساتیر المرنة والجامدة، هي اإلجراءات المتبعة في التعدیل ،    
تماثلت إجراءات تعدیل الدستور القانون العادي، كان الدستور مرنا بغض فإذا 

النظر عن السلطة واألسلوب المتبع في وضعه، سواء تم وضعه من قبل السلطة 
  .التشریعیة أم السلطة التأسیسیة األصلیة أم عن طریق االستفتاء

إما عن طریق  واألصل أن سائر الدساتیر غیر المدونة هي دساتیر مرنة، كونها تنشأ
العرف أو السوابق القضائیة وبالتالي یجري تعدیلها بذات الطریقة التي نشأت فیها، 

هذا إضافة إلى إمكانیة تعدیلها من قبل المشرع العادي بإصدار تشریع یخالف 
  .أحكامها
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والجدیر بالذكر أن صفة المرونة وٕان اقترنت بالدساتیر غیر المرنة، إال أنها تنسحب 
حیان إلى الدساتیر المدونة، في حالة ما إذا لم یشترط المشرع في بعض األ

  .الدستوري إجراءات خاصة في تعدیلها تختلف عن إجراءات تعدیل القانون العادي
وقد عیب على هذه الدساتیر تأثرها باألغلبیات البرلمانیة واألهواء السیاسیة والحزبیة 

لدستور المرن یسایر تطورات أن السهولة تعدیلها ؛ غیر أن   بعض الباحثین رأوا 
العصر وحاجات المجتمع، وتجنب البالد األزمات والثورات التي قد تقع جراء 

  . صعوبة تعدیل الدستور
  الدساتیر الجامدة : ثانیا 

الذي ال تعدل نصوصه أو جزء منها إال باتباع  ذلك الدستور: بالدستور الجامدیقصد 
عدیل القوانین األخرى، ولعل السبب في إجراءات خاصة غیر تلك المتبعة في ت

  .ذلك هو المحافظة على ثباته واستقراره تجنبا للتعدیالت السریعة غیر المدروسة
وقد یكون مراد جمود الدستور تخویل صالحیة تعدیله لهیئة خاصة غیر التي تتولى 

  .تعدیل القوانین العادیة 
تعدیله، ولكن صعوبة ذلك، فما من وجمود الدستور ال یعني بحال من األحوال استحالة 

دستور في العالم إال ویكون قابال للتعدیل، مع اختالف وتفاوت إجراءات وصعوبة 
الذي خول  1958التعدیل من دستور آلخر  مثل اشتراط الدستور الفرنسي لسنة 

حق اقتراح التعدیل لكل من رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان بمجلسیه، على أن 
ان بمجلسیه في اقتراح التعدیل، وٕاذا حصل االقتراح على تأیید البرلمان ینظر البرلم

  .أحیل على االستفتاء وال یصبح التعدیل نهائیا إال إذا اقترن بموافقة الشعب
  .كما أن هناك نوعا من الدساتیر ینص على منع التعدیل نهائیا

التعدیل ، واآلخر أحدهما یجیز : ومن هنا یمكن القول بأن الدساتیر الجامدة نوعان 
  .یمنعه

  .الدستور المجیز للتعدیل – 1
اقتراح التعدیل : یمر عادة  بأربع مراحل هي المجیز للتعدیل إن  تعدیل الدستور الجامد

  .وٕاقراره مبدئیا ثم إعداده وأخیرا إقراره نهائیا
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  .متعلقة باقتراح التعدیل: المرحلة األولى
لمان ، أو الحكومة أو االثنین ، أو البرلمان إن حق اقتراح التعدیل قد یكون للبر   

تم تخویل هذا الحق  "المعدل "1989و في الدستور الجزائري لسنة  والشعب ،
   : بقولها ، منه  174 لرئیس الجمهوریة دون غیره ، وهذا ما نصت علیه المادة

   ) .لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري( 
  .مرحلة إعداد التعدیل  وٕاقراره: المرحلة الثانیة 

یعود حق إقرار التعدیل غالبا إلى البرلمان باعتباره ممثال للشعب ، كما هو الحال 
أي ( ، وذلك ما نصت علیه المادة السابقة  1989بالنسبة للدستور الجزائري لسنة 

إشارة االقتراح المقدم من طرف رئیس  "بعد أن یصوت علیه (  :بقولها )  174
حسب الشروط المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة بنفس الصیغة  " الجمهوریة

  ) . التي تطبق على نص تشریعي نفسها
  .االستفتاء الشعبي على مشروع التعدیل : للمرحلة الثالثة 

إذا كان مشروع التعدیل یمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق   
اإلنسان والمواطن وحریاتهما، و التوازنات األساسیة للسلطات والمؤسسات 

الدستوریة فإنه ال بد من عرض النص على الشعب ،وهو ما ورد النص علیه في 
ستفتاء الشعب خالل الخمسین یعرض التعدیل على ا(  :المادة السابقة بقولها 

  ).یوما الموالیة إلقراره) 50(
الّدستوري الغیا إذا رفضه  لیالتعدیصبح القانون الذي یتضّمن مشروع  و   

  ؛ 1جدید على الّشعب خالل الفترة التشریعّیة منیمكن عرضه  وال ،الشعب
تضمن  مبدأ جدیدا وهو إمكانیة تعدیل  1996أنه وفقا للتعدیل الدستوري لسنة  غیر 

إذا ارتأى :( منه على أنه 176الدستور دون الرجوع إلى الشعب فقد نصت المادة  
تعدیل دستورّي ال یمّس البّتة المبادئ العامة  أيّ المجلس الّدستوري أن مشروع 

، وال یمّس  نسان والمواطن وحریاتهمااإل وحقوق،  ريـالتي تحكم المجتمع الجزائ
، أمكن  ، وعّلل رأیه والمؤسسات الّدستورّیة للّسلطاتبأّي كیفیة التوازنات األساسیة 

رة دون ـیتضّمن الّتعدیل الّدستوري مباش الذيرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون 
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أصوات  }  4 / 3  {ة أرباع ـثالث أحرزأن یعرضه على االستفتاء الشعبي، متى 
  ) . أعضاء غرفتي البرلمان

  إصدار التعدیل :  الرابعةالمرحلة 
المبادئ العامة ونال األغلبیة البرلمانیة  سإن أي تعدیل دستوري سواء أكان ال یم

من الدستور أم كان یمس بتلك المبادئ ووافق  176المنصوص علیها في المادة 
ساري المفعول إال بعد إصداره من طرف  نعلیه الشعب باألغلبیة فإنه ال یكو 

یصدر ( من الدستور التي نصت على أن  174رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
    ) .رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب

  .نع للتعدیل االم رالدستو  –  2
إن الدستور قد ینص على منع تعدیل بعض أحكامه ، سواء بصفة دائمة أم      

 فقد نص ،1976الجزائري لسنة الدستور : مؤقتة ، ومن األمثلة على هذه الدساتیر
ال یمكن ألي مشروع لتعدیل الدستور أن : ( التي تنص على أنه 195في مادته 

والحریات ، واالختیار االشتراكي ،یمس  بالصفة الجمهوریة للحكم ، و بدین الدولة 
ومبدأ التصویت عن طریق االقتراع العام المباشر  ،األساسیة لإلنسان والمواطن 

   . ) وسالمة التراب الوطني  ،والسري 
غیر أن منع التعدیل ال یعني بقاء الدستور إلى األبد دون تعدیل  ،إذ أن هذا الوضع  

مناف لحركة المجتمع وتطور الحیاة ، ولهذا البد من التعدیل ولو أدى ذلك إلى 
  .ثورة

إلى تغییر هذا الدستور بعد ما  الجزائریة وهذا ما حدث فعال ، فقد اضطرت الدولة
  . 1989صر ، فتم استبداله بدستور أصبح عاجزا عن مسایرة الع
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  .   أنواع الدساتیر من حیث مدة نفاذها :  الفرع الثالث
  .تقسم الدساتیر من حیث مدة نفاذها إلى دساتیر دائمة ومؤقتة   
  .الدساتیر المؤقتة:  أوال

الدساتیر المؤقتة هي الدساتیر التي یجري وضعها من أجل تنظیم األوضاع الدستوریة 
  .الدولة خالل الفترة االنتقالیة، أو لحین وضع الدستور الدائمفي 

ومثل هذه الدساتیر یتم اللجوء إلیها في أعقاب وقوع ثورة أو انقالب أو إعالن استقالل 
الدولة، حیث تكون األوضاع الداخلیة للدولة غیر مستقرة وتتصارع فیها القوى 

یلجأ القابضون على السلطة إلى واألحزاب والتیارات السیاسیة المختلفة، من هنا 
إعالن دستور مؤقت ال تحدد فترة نفاذه عادة، ولكن یشار في صلبه إلى أنه 

  .دستور مؤقت أو یعمل بأحكامه خالل الفترة االنتقالیة 
وتصدر هذه الدساتیر عادة بتوقیع قادة الثورة أو االنقالب أو بتوقیـع القابضین على     

بول  نظام إدارة الدولة الذي وضعـه الحاكم األمریكي: ل السلطة، وعلى سبیـل المثا
، والذي نص على سریانه إلى أن یتم وضع الدستور  2003للعراق عام  بریمر 

  .2005الدائم في شهر سبتمبر عام 
  الدساتیر الدائمة:  ثانیا

الدساتیر الدائمة هي الدساتیر التي یتم سنها من أجل تنظیم األوضاع الدستوریة في 
دولة ألجل غیر محدد، فینظم  عمل السلطات العامة وصالحیاتها والعالقة بینها ال

وینص على حقوق األفراد وحریاتهم ، و األسس االقتصادیة واالجتماعیة التي 
  .المعدل 1989تحكم الدولة ، ومن أمثلتها الدستور الجزائري لسنة 
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  .تعدیل الدساتیر و إنهاؤها: المطلب الثاني
إن النصوص الدستوریة تمثل القانون األعلى في الدولة، و هذه النصوص  تكون    

غیر صالحة للتطبیق عندما یتطور المجتمع  بحیث تصبح غیر متماشیة مع 
  . الوضع السیاسي واالقتصادي واالجتماعي مما یؤدي إلى تعدیل الدستور أو إنهاؤه

دي ، أي وفق ما هو محدد في أو إنهاؤه  یكون بأسلوب العا و تعدیل الدستور 
یتمثل في الخروج عن النصوص المحددة  لدستور ذاته، أو بأسلوب غیر عاديا

  .لكیفیة تعدیله أو إنهاء
  .األسلوب العادي –أوال 

إن الدساتیر ـ كما أسلفنا القول ـ قد تكون مرنة أو جامدة ، وأن األولى ال تثیر أي 
طة التي تقوم بتعدیلها هي ذات السلطة التي إشكال بالنسبة لتعدیلها، نظرا ألن السل

تسن القوانین العادیة، أي السلطة التشریعیة ؛ أما الدساتیر الجامدة فالوضع 
بالنسبة لها یختلف عن الدساتیر المرنة، حیث یتطلب الدستور لتعدیله أو إلغائه 

  .اتباع إجراءات خاصة ومعقدة عن إجراءات تعدیل أو إلغاء القوانین العادیة
وتعدیل هذا النوع من الدساتیر یكون وفق ما ورد في نصوصها ، و تقوم السلطة 

  . المحددة بإلغائه أو تعدیله
  .األسلوب غیر العادي –ثانیا 

األسلوب غیر العادي إللغاء الدستور أو تعدیله هو األسلوب الذي لم ینص علیه  
  .الدستور 

والسبب في اللجوء لهذا األسلوب یعود إلى جمود الدستور جمودا مطلقا یمنع تعدیل  
كل أحكامه وٕاضافة بعض األحكام إلیه بصفة دائمة ،أو لكونه جامدا نسبیا یمنع 

تعدیل بعض أحكامه بصفة مطلقة أو لمدة محددة ، مما یجعله متخلفا عن مواكبة 
  .العصر 

ر ال یواكب العصر فإن تغییره قائم ال محالة، وهذا ولما كان هذا النوع من الدساتی
  :التغییر یتخذ أحد األسالیب التالیة 
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  .األسلوب الثوري –1
یقصد بالثورة تلك الحركة الشعبیة المنظمة التي تهدف إلى إجراء التغییر من أجل   

  .إقامة نظام سیاسي واقتصادي واجتماعي یمثل أو یتماشى ومصالح الشعب
ورة غالبا بإنهاء الدستور القائم ووضع دستور جدید ، كما هو الحال بالنسبة وتنتهي الث

، وكانت أول األمر عبارة عن 31/03/1979للثورة اإلیرانیة التي اندلعت یوم 
وٕالغاء األحزاب  1906مقاومة للطغیان واالستبداد بخروج الشاه عن دستور عام 

  .السیاسیة
  .اإلصالح  – 2

تقوم بها السلطة الحاكمة من أجل التقلیل من غضب الشعب اإلصالح هو عملیة قد 
وعدم رضاه على األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الفاسدة، وذلك 

  باالعتراف ببعض الحقوق والحریات وتعدیل بعض قواعد الدستور ، 
فاإلصالح . وهذه العملیة تصلح في الدول التي ال زالت نظمها قابلة لإلصالح والترمیم

إذن عملیة تهدف إلى التخفیف من الضغط الشعبي مع اإلبقاء على النظام 
  .القانوني السائد

 2005ما حدث في مصر خالل شهر سبتمبر عام : ومن أمثلة اإلصالحات الدستوریة
  . 1971من دستور عام  176حیث تم تعدیل المادة 

  .االنقالب  – 3
نفوذ تهدف اإلطاحة باألشخاص الحاكمین  االنقالب هو حركة تقوم بها جماعة ذات 

  .واالستیالء على السلطة
ومن هذا التعریف یتضح أن االنقالب یختلف عن الثورة في الجهة القائمة به والهدف 

  .الذي تسعى إلى تحقیقه
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  أسالیب وضع الدساتیر                :المطلب الثالث 
السائد في الدولة أثناء وضع الدستور فقد تتوقف نشأة الدساتیر على نظام الحكم      

تنشأ عن طریق منحة من الملك، أو بناء على عقد بین الحاكم والشعب، أو تنشأ 
جمعیة تأسیسیة تختص بوضعه دون أن یعرض على الشعب، كما قد یصدر بناء 

على استفتاء شعبي ، ومن هنا فإن أسالیب وضعها إما أن تكون دیمقراطیة أو 
  .ة غیر دیمقراطی

  األسالیب غیر الدیمقراطیة: الفرع األول
هي أسالیب غیر الدیمقراطیة التي تكون للملوك سلطة في إنشاء  الدساتیر، سواء 

كانت حدود هذه السلطة مطلقة أو مقیدة   ، وتوصف الدساتیر بهذا الوصف وٕان 
احتوت على مبادئ دیمقراطیة، أو تم توزیع الصالحیات فیها بین السلطات 

  .الثالث
  .لوضع الدساتیر یتخذ شكلین هما المنحة والعقد  الدیمقراطيواألسلوب غیر 

  .وضع الدستور عن طریق المنحة :  أوال 
ظهر هذا األسلوب كطریقة یتجنب فیها الملوك ثورة الشعب علیهم وعلى سلطاتهم،  

فحاولوا وضع حد الستیاء الشعب ، بأن تنازلوا عن بعض سلطاتهم له ضمن وثیقة 
  .مكتوبة یشعروه بأنه یشاركهم الحكم 

وقد وصفت بأنها منحة من الملك استنادا إلى أن سلطته مطلقة ال ینازعه فیها      
  . حد أ

الذي  1814جوان  4الدستور الفرنسي الصادر في : ومن األمثلة على تلك الدساتیر
ودستور اإلمارات  منحه لویس الثامن عشر لألمة عقب سقوط نابلیون األول ،

  . 1971، وكذلك الدستور القطري لسنة 1971العربیة المتحدة لسنة 
 أنها في حقیقة األمر غیر ذلك، و هذه الدساتیر وٕان سمیت بالمنحة من قبل الفقهاء إال

فهي لم تظهر إال بعد أن تیقن الملوك من قوة وضغط الشعب علیهم، وعلیه فإنها 
ال تعد منحة وٕانما تنازال منهم عن جزء من سلطاتهم مقابل اإلبقاء علیهم وتهدئة 

األوضاع والتقلیل من االستیاء الذي یمكن أن یؤدي إلى الثورة التي تبقى من 
  .أي شيء  سلطانهم
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  .وضع الدستور عن طریق العقد : ثانیا 
ینشأ هذا النوع من الدساتیر بسبب الضغوط التي  یمارسها الشعب أو نوابه على 
الملوك فیخضعون إلرادة الشعب إذعانا أحسن لهم من فقد سلطانهم بالكامل 
فیشاركون الشعب أو ممثلیه في وضع دستور النظام الجدید، لذلك فإن هذا 

  .الدستور یكون ولید التعاقد الذي تم بین الحاكم والشعب 
وٕاذا كان األسلوب السابق المتمثل في المنحة قد ال یشمل إال جزءا فقط من سلطات 

الملك، فإن الدستور الصادر في شكل اتفاق أو عقد تكون الغلبة فیه للشعب الذي 
التخلي عن العرش، یضعه بواسطة ممثلیه، وال یكون أمام الملك إال القبول أو 

والقول بهذا یفید أن الملك ال یكو ندا لألمة وأن السلطة لیست موزعة بالتساوي بین 
  .الطرفین، وعلیه فإن إدارة الملك كطرف تكون ضعیفة بل ومقیدة

واألمثلة على هذا النوع من الدساتیر عدیدة، نذكر منها المیثاق األعظم في إنجلترا سنة 
ستور إنجلترا ، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة الذي هو جزء من د 1215
الفرنسي السابق اإلشارة إلیه، والدستورین  1830في نفس البلد، ودستور  1688

  .1973والبحریني لسنة  1962الكویتي لسنة 
  .األسالیب الدیمقراطیة:  الفرع الثاني

عبیة دور في  إن األسالیب الدیمقراطیة هي تلك األسالیب التي یكون لإلرادة الش   
وضع الدستور ، سواء عبر الشعب عن إرادته بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  ؛ 
یعبر الشعب عن إرادته بطریقة مباشرة في حالة االستفتاء الدستوري ؛ وقد یعبر 

الشعب عن إرادته بطریقة مباشرة في حالة وضع الدستور من قبل الجمعیة النیابیة 
  .التأسیسیة 

  عن طریق االستفتاء الدستوري ستوروضع الد: أوال 
بموجب هذه الطریقة یوضع الدستور  من طرف الشعب مباشرة ، فیبدي رأیه فیه     

وال یصبح نافذا إال بعد الموافقة علیه ،وذلك بعد صیاغته من طرف  جمعیة 
منتخبة لهذا الغرض أو من طرف  لجنة معینة من قبل الحكومة أو البرلمان ، و 

  .ة إال بعد موافقة الشعب علیهالدستور في هذه الحالة ال یكتسب قوته اإللزامی
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ویعتبر االستفتاء أحد طرق  إشراك الشعب في إقرار نصوص الدستور نظرا لتعذر   
  .جمع الشعب 
  .سیاسي ودستوري : واالستفـتاء نوعان 

  . االستفتاء السیاسي - 1
االستفتاء السیاسي هو ما الغرض هو أخذ رأي الشعب في أمر من األمور التي   

تتعلق بشؤون الحكم ، أي حول قرار أو خطة سیاسیة معینة ، مثل االستفتاء الذي 
أجري في الجزائر یوم من أجل إقرار میثاق المصالحة الوطنیة المقدم من طرف 

  .رئیس الجمهوریة 
  .االستفتاء الدستوري  - 2
االستفتاء الدستوري هو االستفتاء الذي یكون الغرض منه أخذ رأي الشعب بشأن   

أو تعدیال للدستور ذا المشروع متضمنا دستورا جدیدا مشروع دستوري سواء كان ه
  .الساري المفعول

 1976دستورا الجزائر لعامي : ومن أمثلة الدساتیر التي وضعت بهذا األسلوب 
  .1989و
  عن طریق الجمعیة التأسیسیة   وروضع الدست: ثانیا  

فیه هذا األسلوب ینفرد الشعب بوضع الدستور بواسطة هیئة تأسیسیة منتخبة بطریقة  
دیمقراطیة من قبله، نظرا لتعذر سنه بالطریق المباشر، ویكون الدستور الذي 

  .تضعه هذه الهیئة واجب النفاذ
بین القوانین الدستوریة التي تضعها وبهذه الطریقة أمكن لرجال الثورة الفرنسیة التمییز 

هیئة خاصة بذلك، والقوانین العادیة التي تسنها السلطة التشریعیة المنشأة طبقا 
  .للدستور الموضوع والتي یجب أن تكون مستمدة منه

وقد ظهرت هذه الطریقة أول األمر في الوالیات المتحدة األمریكیة بعد استقاللها سنة 
  .نسا وانتشرت بالخصوص بعد الحرب العالمیة الثانیة، ثم انتقلت إلى فر 1787
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  الرقابة على دستوریة القوانین: المطلب الرابع 
إن مبدأ علو الدستور یقتضي خضوع كل القواعد القانونیة  التي تطبق في الدولة  

ألحام الدستور وعدم جواز مخالفتها له، ولضمان موافقة القواعد القانونیة لألحكام 
الدستوریة أنشئت رقابة خاصة بهذا األمر مهمتها مراقبة مدى موافقة أو مخالفة 

الرقابة على دستوریة (ذیة لتلك األحكام تسمى أعمال السلطتین التشریعیة والتنفی
  ) .القوانین 

  .والهدف من هذه الرقابة هو إلغاء ما كان مخالفا للدستور وٕاجازة ما كان موافقا له 
وللحدیث عن هذه الرقابة نقسم المطلب فرعین نخصص أولهما ألنواع الرقابة على  

  .دستوریة القوانین، والثاني لتقییمها 
  أنواع الرقابة : الفرع األول 

الرقابة السیاسیة والرقابة : هناك نوعان من الرقابة على دستوریة القوانین هما   
  .القضائیة

  الرقابة السیاسیة : أوال   
تقوم بهذه الرقابة  هیئة سیاسیة تتولى الكشف عن موافقة أو مخالفة القواعد    

  .القانونیة ألحكام الدستور 
  . 1958لسنة |درة األولى لهذه الرقابة في الدستور الفرنسي وقد ظهرت البا  

واعتبر الفقهاء هذه الرقابة سیاسیة ألن الهیئة التي تمارسها تتشكل من سیاسیین وهذا 
، حیث نجد في هذا الجهاز نوعین 1(ما نالحظه بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي

  .میون األعضاء المعینون واألعضاء الحك: من األعضاء  هما
  : واألعضاء المعینون هم  

  .ثالثة یعینهم رئیس الجمهوریة  -
 ثالثة یعینهم رئیس الجمعیة الوطنیة  -

 .ثالثة یعینهم رئیس مجلس الشیوخ  -

 .ویعود حق تعیین رئیس المجلس الدستوري إلى رئیس الجمهوریة 

  .أما األعضاء الحكمیون فهم رؤساء الجمهوریة السابقون 
  .هذا الجهاز مشكل تشكیال سیاسیا ولیس قضائیاومن هنا یتضح أن 
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هذا النظام واعتبره الطریقة الوحیدة للرقابة  1989وقد تبنى الدستور الجزائري لسنة 
، فنص  1996على دستوریة القوانین، كما تأكد ذلك في التعدیل الدستوري لسنة 

ر یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسه: ( منه بقوله  163على ذلك في المادة 
   .)على احترام الدستور

  .وفي ما یلي نتناول تشكیل المجلس الدستوري في الجزائر وصالحیاته 
  .تشكیل المجلس الدستوري :  1

  : نص الدستور الجزائري على أن المجلس یتشكل كما یلي   
  ) .أحدهم رئیس المجلس(ثالثة أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة  -
 عضوان یعینهما المجلس الشعبي الوطني  -

 عضوان یعینهما مجلس األمة  -

 .عضو واحد تعینه المحكمة العلیا  -

 ) من الدستور 164م (عضوا واحدا یعینه مجلس الدولة  -

غیر قابلة للتجدید على أن یجدد نصف  )6(ومدة العضویة في المجلس ست سنوات
  .األعضاء كل ثالث سنوات 

ر الباب الرابع على حكم انتقالي یتعلق بالتجدید الجزئي ونص الدستور في آخ   
یمس التجدید الجزئي األول ثالثة أعضاء من :( بقوله  –للمجلس الدستوري 

المجلس الدستوري على أن یستخرج كل واحد منهم بالقرعة بین كل عضوین 
  ) .عینتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة

یینهم یتوقفون عن ممارسة كل وظیفة أو وبمجرد انتخاب هؤالء األعضاء أو تع    
  .عمل 
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   اختصاصات المجلس الدستوري                                                             :  2
 169 إلى 163للمجلس الدستوري في الجزائر عدة صالحیات حددتها المواد من 

  : من الدستور؛ وهذه االختصاصات هي 
مراقبة مدى موافقة أو مخالفة القوانین العادیة للدستور،وهذا االختصاص یمارسه  - أ  

   ).من الدستور 166المادة ( المجلس بناء على أخطار من رئیس الجمهوریة 
المادة ( مراقبة دستوریة المراسیم التنظیمیة التي تصدر عن السلطة  التنفیذیة  - ب  

ور لم یحدد الجهة التي تتولى إخطار المجلس ؛ غیر أن الدست) من الدستور  169
في حالة مخالفة المراسیم التنظیمیة للدستور مما یجعل تلك المراسیم بمنأى عن 

الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري ؛ لذلك فإن هذه المسألة تشكل فراغا 
 .دستوریا 

 .المنظمات الدولیة مراقبة المعاهدات التي تبرمها الدولة مع غیرها من الدول أو - ج  
 ) . من الدستور  168المادة  (

واجبة النفاذ أو  المعاهدات ورقابة المجلس في هذه الحاالت تكون إما  قبل أن تصبح 
     :هبعد

  رقابة وقائیة : الرقابة قبل النفاذ ♣     
وهذا ما . هذه الرقابة وقائیة، الهدف منها منع صدور أي نص یخالف الدستور   

 دستوریةإذا ارتأى المجلس الّدستوري عدم (:  بقولها  168 المادةنصت علیه 
  . ) معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقیة، فال یتّم الّتصدیق علیها

  رقابة عالجیة : الرقابة بعد النفاذ ♣     
رقابة المجلس في هذه الحالة عالجیة الهدف منها منع تطبیق النص المخالف   

تنظیمیا أو معاهدة ، وهو في هذه الحالة ال یصدر للدستور سواء كان تشریعیا أو 
  .رأیا استشاریا إنما قرارا  ملزما بعدم الدستوریة 

ویترتب عن هذا القرار إلغاء النص المخالف للدستور ابتداء من یوم صدور قرار 
إذا ارتأى ( :  من الدستور بقولها169 المادةالمجلس، وهذا ما نصت علیه 

أو تنظیمّیا غیر دستورّي، یفقد هذا النص أثره،  تشریعّیاًا المجلس الّدستوري أن نصّ 
  . )المجلسابتداء من یوم قرار 
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یسهر المجلس الدستوري على رقابة عملیات االستفتاء واالنتخابات الرئاسیة  -د 
 . والبرلمانیة

یفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ألحكام الدستور وكذا  - ه 
 .النسبة لنظام مجلس األمة الحال ب

 .التثبت من مدى دستوریة استقالة رئیس الجمهوریة أو عدمها  -و 

یصدر أراء استشاریة في حالة رغبة السلطة التنفیذیة تقریر حالة الطوارئ والحالة  -ز 
 .االستثنائیة،أو إعالن الحرب أو عقد معاهدات الهدنة والسلم 

بهذه الظروف فإن لم تتوفر أصدر رأیه بعدم ویثبت مدى توفر الشروط التي تسمح 
  .دستوریة المرسوم المتعلق بها 

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین  : ثانیا 
یتمثل مفهوم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین ، ببساطة شدیدة ، في تقریر حق 

التشریعیة من قوانین لجهة قضائیة في أن تفرض رقابتها على ما تصدره السلطة 
لتحدید مدى انسجام األحكام التي تقررها هذه القوانین مع النصوص الدستوریة ، 
فإذا ما تبین أن السلطة التشریعیة قد خالفت بقانون أصدرته مبدًأ دستوریًا وجب 
على المحكمة الدستوریة التصدي لهذه المخالفة عن طریق حكم قضائي تقضي 

  .القانوني المخالف للدستور فیه بعدم دستوریة النص 
ولعل أهم ما في هذه الرقابة القضائیة من ممیزات هو كونها وسیلة متاحة لألفراد 

ذلك أن تقریر هذا . ولیست مقتصرة على السلطة التنفیذیة أو السلطة التشریعیة 
الحق لألفراد من ذوي الشأن هو تكریس لضمانة أساسیة تتمثل في حق الكافة في 

حقوقهم المقررة لصالحهم بموجب النص الدستوري وضمان عدم الدفاع عن 
تحمیلهم ألعباء وواجبات تتجاوز تلك الواجبات العامة المقررة على عاتقهم بموجب 

وبذلك كله تلزم : ( الصالح كوفي ذلك یقول الدكتور عثمان عبد المل. الدستور 
في عصر  السلطات حدودها فال یصبح التشریع أداة تعسف في ید السلطة ،

كثـرت فیه التشریعات بازدیاد تدخل الدولة في كافة المجاالت السیاسیة واالجتماعیة 
واالقتصادیة ، فازداد الخوف من أن یؤدي هذا التوسع في تدخل الدولة إلى 
انكماش المبدأ األساسي الذي یقوم علیه العلم الدستوري ، وهو مبدأ الشـرعیة 
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  . 1)والحكومة المقیدة 
ا كانت الغایة من الرقابة القضائیة هي ضمان أن تكون كافة القوانین وطالم   

التنفیذیة غیر مخالفة  ةالصادرة من السلطة التشریعیة والمراسیم الصادرة من السلط
للدستور ، فإن أساس هذه الغایة یقوم على مبدأ جوهري هو مبدأ سمو الدستور ، 

نصوص فیتوجب أن ال تخالف بمعنى أن النص الدستوري یسمو على ما عداه من 
یفترض في هذه الرقابة الواسعة الذراع   هذه النصوص أي قاعدة دستوریة ، كما 

یة ، دیمقراطالقویة لمبدأ سمو الدستور ، وهو القاعدة األساسیة لمعظم البالد ال
والضمان األكید ألعماله، كما یفترض فیها أیضًا أن تكون الوسیلة الفعالة إلنفاذ 

المحكمة على كافة القوانین  روعیة، في نطاق الرقابة التي تجریهامبدأ المش
  ).كما یطلق علیها في بعض البلدان ( والمراسیم  أو اللوائح 

  .أو عن طریق الدفع الفرعي  ةوهذه الرقابة تمارس إما عن طریق الدعوى األصلی
  .ةعن طریق الدعوى األصلیدستوریة القوانین  الرقابة على : 1
هذه الرقابة ینص علیها الدستور، وذلك بإسناد مهمة البحث في مدى دستوریة   

القوانین والمعاهدات أو عدم دستوریتها لهیئة خاصة یطلق علیها غالبا مصطلح 
  . 2المحكمة الدستوریة

ولخطورة هذا النوع من الرقابة وأثرها على سیر مؤسسات الدولة العلیا تنص علیها 
م (  1971دول العالم ؛ كما هو حال الدستور المصري لسنة الدساتیر في مختلف 

174-177 .(  
و تمارس هذه الرقابة عن طریق تحریك الدعوى من طرف أي فرد أو هیأة یرى أن أي 

نص سواء أكان قانونا أم معاهدة غیر دستوري  ، وأنه متضرر منه، أو له 
لدستوریة أو الجهة مصلحة في إلغاءه ، فیحق له أن یرفع دعوى أمام المحكمة ا

                                                 
عثمان عبد الملك الصالح ، الرقابة القضائیة أمام المحكمـة الدسـتوریة فـي الكویـت ، الطبعـة األولـى ، عـام . د  -  1

  . 8، ص 1986
 2ســعید بــو الشــعیر ، القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة المقارنــة ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة   ،ط . د  -  2

  202، ص 1، ج 2002،
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، أو القانون المنظم لهذه المحكمة أو رالتي یحددها القانون طبقا لما یحدده الدستو 
  .1يالجهة، یلتمس فیها  إلغاء النص غیر الدستور 

.                          عن طریق الدفع الفرعيدستوریة القوانین  على  رقابةال : 2
ام جهة قضائیة بعدم دستوریة قانون أو یقصد بالدفع الفرعي طعن فرد عادي أم

معاهدة یراد تطبیقها على نزاع  هو طرف فیه ، رغم كون هذه الجهة غیر مختصة 
قانونا بممارسة الرقابة على دستوریة القوانین والمعاهدات ؛ فهل یمكن ذلك ؟                                    

 قبله ،الدساتیر الصادرة  وال في أي من  1989 الجزائري لسنة دستوراللم یرد في     
دستوریة  أي نص یتعرض لموضوع رقابة، 1996في التعدیل الدستوري لسنة  و أ

 1989من طرف الجهـات القضائیة، بل نص الدستور الجزائري لسنة  القوانین
المعدل على اختصاص المجلس الدستوري بممارسة الرقابة على دستوریة القوانین 

ومنح حق التقدم بالطعن بعدم الدستوریة لرئیس الجمهوریة دون  والمعاهدات ،
  .           2غیره

ما موقف القضاء  في حالة عدم طعن رئیس : والسؤال الذي یفرض نفسه هو       
الجمهوریة أمام المجلس الدستوري بعدم دستوریة قانون أو معاهدة ، وكان هذا 

 هل یمكن أن تمارس الجهات القضائـیةالقانون أو المعاهدة مخالفا للدستور ، و 
.                                                                            ؟  وریة القوانینـدست على رقابةال
قضاء األمریكي وأقرت المحكمة العلیا األمریكیة سنة قد أثیر الموضوع أمام الل

اربري  مادسون ، والذي أقرت فیه م: في حكمها في القضیة الشهیرة باسم  1803
مبدأ حق األفراد في الدفع بعدم دستوریة أي قانون ، والمطالبة بعدم تطبیقه في 

  .  3نزاع یكون طرفا فیه
عندما  1923عقب العمل بدستور  الموضوع أمام المحاكم المصریة هذا أثیر  كما     

 1923لسنة  37القانون رقم  دفع أمام محكمة جنایات اإلسكندریة بعدم دستوریة

                                                 
الــوجیز فــي القــانون الدســتوري والمؤسســات السیاســیة المقارنــة ،دیــان المطبوعــات الجامعیــة  أمــین شــریط ،. د  -  1

  . 115، ص 1999،الجزائر ، 
  .المعدل 1989من الدستور الجزائري لسنة  166المادة   -  2
  . 205سعید بو الشعیر ، م س،ص. د  -  3
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وقد تصدت المحكمة  .من قانون العقوبات  151والذي أضاف فقرتین إلى المادة 
مع  ال یتعارض 1923لسنة  37في حكمها لذلك الدفع وقررت أن القانون رقم 

  .وأیدتها محكمة النقض في هذا االتجاه ، أحكام الدستوري

ي رقابة دستوریة القوانین ، إذ لیس اقر حق القضاء المصري ف وهذا الحكم المبكر
یصدر حكم باالمتناع فعال عن تطبیق القانون لعدم دستوریة ،  معني الحق أن

القضاء فعال لبحث دستوریة القانون سواء انتهي إلى  ىالحق یقوم إذا تصد وٕانما
دستوریته ، األمر الذي تلتزمه المحاكم المصري و أقرت  اإلقرار بدستوریته أو عدم

  .  1متفقا مع الدستور أم ال ها حق التصدي للبحث عما إذا كان القانونلنفس

 الموضوع محسوما علي نحو نهائي منذ أن أصبحوبعد نشأة القضاء اإلداري    

أصدرت الدائرة األولى لمحكمة القضاء اإلداري في مجلس الدولة حكمها في 
الذي یقرر ،1948سنة  فبرایر 10السنة األولى القضائیة بتاریخ  165 القضیة رقم

 .بما ال یدع مجاال للشك حق القضاء في مصر في رقابة دستوریة القوانین

لیس في  ... (على أنه ذلك الحكم  محكمة القضاء اإلداري في حیثیات ونصت   
  ).  دستوریة القوانین  القانون المصري ما یمنع المحاكم المصریة من التصدي لبحث

، فتصدت لنظر الدفوع  هذا االتجاهعلى  قضاء اإلداريمحكمة ال  استمر قضاءو    
یتعین البحث  (التشریع المطعون بعدم دستوریته أمامها فقررت انه  بعدم دستوریة

 المطعون بعدم – 1944لسنة  148بعد ذلك فیما إذا كان المرسوم بقانون رقم 

المحكمة طبقا للمادة السابعة منه  ىقد جاء مطابقا للدستور فیمتنع عل –دستوریته 
الدعوى التي ترفع إلیها بسبب تطبیقه ، أم انه جاء مخالفا للدستور فال  سماع

  . )طراحه إ مندوحة عن

 21وفي  ، 1952 ویونی 30و في هذا االتجاه أصدرت حكمین هامین آخرین في  
السنة  1090م لسنة الثالثة القضائیة والقضیة رق 568في القضیة رقم  1952 ویونی

.                                                                   القضائیة أیضا الثالثة
                                                 

القوانین قبل نشأة القضاء الدستوري ، منشور على شبة دستوریة  رقابة: بحث بعنوان  یحیي الجـمـل ، . د  -  1
 www.ladis.com. البوابة القانونیة : موقع  اإلنترنت ،
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مراقبتها لدستوریة  هذا النهج السلیم في ىواستمرت محكمة القضاء اإلداري عل
– 1954مارس  15إذ حكمت في  – 1952حتى بعد قیام ثورة  –قوانین ال

والذي صدر في أوائل قیام الثورة  –لخاص بالتطهیر بخصوص المرسوم بقانون ا
لسنة  1981رقملو صح في الجدل أن المرسوم بقانون " المحكمة انه  حكمت –

التقاضي إطالقا سواء بالنسبة لطلبات اإللغاء أو التعویض  قد استهدف منع 1952
وجاز االمتناع عن تطبیقه فیما جاوز الحدود ، ألضحي قانونًا غیر دستوري

إذا  1975واستمرت المحكمة في هذا االتجاه حتى أوائل عام   .. "دستوریة ال
عویض باإلضافة إلى الت ىدعو  عمنع سما (  نأب 1975ینایر  30 حكمت بتاریخ

حكم مناف لألصول الدستوریة العامة إذ ال تجوز مصادرة  قفل باب الطعن باإللغاء
.                                                                 ه من تعویض عادلـالوقت ذات الحقوق وحرمان أصحابها في

یق القانون المطعون فیه ویترتب عن األخذ بهذا الدفع امتناع المحكمة عن تطب
.                                                                           دون إلغاءه

وهذا األسلوب في الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین لم یؤخذ في النظام 
الجزائري واكتفى الدستور بالطعن أمام مجلس الدولة كطریق وحید للنظر في مدى 

ستوریة ، لذلك فإنه إذا صدر قانون وكان مخالفا للدستور ولم یطعن فیه رئیس الد
الجمهوریة أمام المجلس الدستوري فإنه یبقى نافذا ، و كذلك الحال إذا تمت  

  .المصادقة على معاهدة مخالفة للدستور
ومن هنا یمكن القول أن هناك خلال في نظام الرقابة على مبدأ سمو الدستور في  

النظام القانوني الجزائي یجب تداركه عن طریق االجتهاد القضائي ، لذلك فال 
مانع من ممارسة الرقابة القضائیة على دستوریة القانون عن طریق الدفع الفرعي ؛ 

  :  وهذا یحقق ما یلي 
حمایة حقوق المواطنین في حالة تعسف إحدى السلطتین التشریعیة أم  -أ      

التنفیذیة ، خاصة وأن القضاء هو الجهة القادرة على حمایة األفراد من كل أنواع 
  .         التعسف 
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حمایة السیادة الوطنیة من أي خرق من طرف السلطتین التشریعیة و التنفیذیة، -ب    
.                                 أو تصرف مخالف للدستور وذلك عن طریق إبطال كل عمل

  :  و یختلف الدفع الفرعي عن الدعوى األصلیة من عدة أوجه ، هي 
الدعوى األصلیة وسیلة هجومیة ال یشترط لرفعها وجود دعوى سابقة ، بینما الدفع   -

دعوى  الفرعي بعدم الدستوریة وسیلة دفاعیة ال یمكن التقدم به إال إذا وجدت
.                             مرفوعة أمام إحدى المحاكم ویراد تطبیق قانون غیر دستوري علیها 

الدعوى األصلیة تتقرر لمحكمة واحدة هي المحكمة التي نص علیها القانون ، أما   -
     .                                           الدفع الفرعي فإنه مقرر أمام جمیع المحاكم 

تهدف إلى إنهاء القانون غیر الدستوري وعدم تطبیقه مستقبال على أیة قضیة ، و  -
إلى استبعاد القانون غیر الدستوري وعدم تطبیقه على القضیة التي رفع الدفع 

  .بشأنها أو بمناسبتها 
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  النظریة العامة للدولة : الفصل الثاني
  
یتناول هذا الفصل تعریف الدولة وتحدید أركانها وأصل نشأتها وخصائصها وأشكالها،   

األول خصصته لتعریف الدولة وأركانها وأصل نشأتها : وقسمته إلى مبحثین
  .لتعریف الدولة وأركانها، أما الثاني فلخصائص الدولة وأشكال الدول
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  .الدولة وأركانها وأصل نشأتها تعریف :  المبحث األول 
  . تعریف الدولة وأركانها ، وأصل نشأتها : یتناول هذا الفصل المبحث     

  .تعریف الدولة وأركانها: المطلب األول
  .یتناول هذا المطلب تعریف الدولة وتحدید أركانها 

  .تعریف الدولة : الفرع األول
باهتمام الفقه الدستوري، لذلك فقد یعتبر موضوع الدولة من الموضوعات التي حظیت 

  :عدة تعریفات ، من أهمها ما یلي" الدولة" وضعت لمصطلح 
الدولة هي مجموعة من األفراد یمارسون نشاطهم على إقلیم جغرافي محدد،  - 1

  .ویخضعون لتنظیم معین
الدولة هي مجموعة من الناس یقطنون على وجه الدوام إقلیما معینا، ویتمتعون  - 2

 .عنویة واالستقالل السیاسيبالشخصیة الم

الدولة ظاهرة سیاسیة وقانونیة تعني جماعة من الناس یقطنون رقعة جغرافیة معینة  - 3
 .بصفة دائمة ومستقرة ویخضعون لها

 .أركان الدولة  :الفرع الثاني

الشعب واإلقلیم : هي ؛السابقة للدولة نالحظ اتفاقها على ثالثة عناصر التعریفاتمن 
  .والسلطة السیاسیة ، وهذه العناصر الثالث هي التي تشكل أركان الدولة

  .الشعب: أوال
إن الشعب هو الركن األساسي ألي تنظیم سیاسي، وال یمكن أن تقوم أیة دولة بدون 

  .جماعة بشریة تعیش على وجه الدوام واالستقرار في إقلیم معین
المحور الرئیسي لقیام الدولة فإنه ال یشترط أن یكون عدد وٕاذا كان وجود الشعب یمثل 

أفراده كبیرا إذ نجد بعض الدول ال یتعدى عدد سكانها اآلالف، ومن أمثلة هذه 
حسب آخر إحصائیة  یتجاوز عدد أفراد شعبها لمالتي  ناورو جمهوریة: الدول

 یتجاوز لممالطا التي جمهوریة  ونسمة،  14084حوالي  2014صدرت عام 
 445426 حوالي 2015أخر إحصائیة صدرت عام حسب ،عدد أفراد شعبها

  . نسمة
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كما نجد دوال أخرى تصل أعداد أفراد شعوبها مئات المالیین كما هو الحال بالنسبة 
  .للهند والصین

وكبر عدد أفراد الدولة أو صغره ال یؤثر على الدولة من الناحیة القانونیة، فالدولة 
الحقوق وااللتزامات الدولیة ما للدولة الكبیرة، فعدد أفراد الشعب  القلیلة العدد لها من

  .ال یهم إال من حیث اعتباره عامال من عوامل قوة الدولة سیاسیا واقتصادیا
  .مدلول سیاسي ومدلول اجتماعي: ولفظ الشعب له مدلوالن

  "الشعب"المدلول االجتماعي للفظ  -1
األفراد المقیمین على أرض الدولة  مجموع: یقصد بالشعب من الناحیة االجتماعیة

  .والمتمتعین بجنسیتها
أطفاال وشیوخا ونساء،  –وعلى هذا النحو یشمل الشعب كل من یتمتع بجنسیة الدولة 

ویطلق على هؤالء لفظ  –المتمتعین منهم بالحقوق السیاسیة والمحرومین منها 
  .المواطنین أو الرعایا

  .المواطنین أو الرعایافلفظ الشعب بهذا المعنى یقابل لفظ 
  ".الشعب" المدلول السیاسي للفظ   -2

مجموع األفراد المتمتعین بالحقوق السیاسیة في : یقصد بالشعب من الناحیة السیاسیة
  .الدولة أي الذین لهم حق االنتخاب والترشیح وتولي الوظائف العامة
للمدلول والشعب بهذا المعنى یضیق نطاقه فالمعنى االجتماعي، حیث أنه طبقا 

السیاسي ال یشمل لفظ الشعب سوى من لهم الحق في تولي ومباشرة الحقوق 
السیاسیة، وتبعا لذلك یخرج الشعب بمدلوله السیاسي األطفال والمحرومین من 

  .الحقوق السیاسیة
وال یشترط أن یكون الشعب أمة واحدة، فقد یكون مكونا من عدة أمم أو من جزء من 

  .ةأمة، وقد یكون أمة واحد
  اإلقلیم  : ثانیا

یلزم لقیام الدولة وجود رقعة من األرض یقیم علیها أفراد الشعب على وجه الدوام 
واالستقرار فاإلقلیم عنصر أساسي لقیام الدولة وبدونه ال یمكن تصور قیامها، أو 

  .مباشرتها لسلطتها السیاسیة
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قد یتسع أو یضیق، فإقلیم الدولة هو النطاق الذي تباشر فیه الدولة سیادتها، وهو 
  .وسعة اإلقلیم أو ضیقه ال تهم من الناحیة القانونیة، وال تؤثر على قیام الدولة
: فهناك دول ال تتجاوز مساحتها العشرات من الكلمترات، ومنها على سبیل المثال

  .2كلم 22التي ال تتجاوز مساحتها  1968جزیرة نوري المستقلة سنة 
  .وٕامارة موناكو، ولوكسمبورغ وغیرها ، وكذلك الحال بالنسبة للفاتیكان

وٕاقلیم الدولة ال یقف عند حدود الیابسة بل یمتد لیشكل الجزء البحري المحاذي لإلقلیم 
  .األرضي والنطاق الجوي الذي یعلو اإلقلیم األرضي والمائي

  .اإلقلیم األرضي، واإلقلیم المائي، واإلقلیم الجوي: ومن هنا فإن إقلیم الدولة یشمل
 :قلیم األرضياإل - 1

اإلقلیم األرضي هو النطاق الجغرافي الذي تمارس فیه الدولة سیادتها ویشترط فیه أن  
یكون محددا بحدود ثابتة سواء كانت صناعیة كاألسوار أو عالمات معینة وقد 

یكون محددا بحدود طبیعیة كالبحار أو األنهار، وقد یكتفي بخطوط الطول 
  .والعرض

 :اإلقلیم المائي  - 2

یقصد باإلقلیم المائي أو البحري الجزء الساحلي من میاه البحر المجاورة لشواطئ  
 .الدولة وكذا المیاه الداخلیة

ومسافة البحر اإلقلیمي ما تزال تثیر خالفا كبیرا في القانون الدولي العام ، حیث كان 
ه المبدأ قدیما في تحدید هذه المسافة قائما على مدى سیطرة الدولة على المیا

ولما كانت . المجاورة لها، إذا كانت العبرة بالمدى الذي تصله القذائف المدفعیة
أقصى المسافة التي تصلها القذائف قدیما هي ثالثة أمیال فاعتبرت هذه المسافة 

  .هي المسافة أو مسافة البحر اإلقلیمي
ق وبتطور األسلحة وظهور الصواریخ الطویلة المدى ذهبت بعض الدول إلى جعل نطا
بحرها اإلقلیمي أثنى عشر میال بحریا، إال أن هذه المسافة ال تزال محل خالف 

ولم تعد في الوقت الراهن أیة قاعدة قادرة على تحدید هذه المسافة . كبیر بین الدول
  .ولم تتفق الدول على أي معیار كأساس لهذا التحدید
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 :اإلقلیم الجوي  - 3

  .إلقلیمین األرضي والمائيیقصد باإلقلیم الجوي الفضاء الذي یعلو ا 
والدولة لها أن تمارس داخل اإلقلیم كل سلطاتها دون التقید بارتفاع معین، فلها أن 

كما یحق للدولة . تسمح للطائرات األجنبیة بالمرور فیه، كما أن لها أن ترفض ذلك
  .أن توقف أي طائرة تمر في هذا اإلقلیم بدون رخصة أو تسقطها

ن طبیعة حق الدولة على إقلیمها بأجزائه المختلفة، ونتیجة لذلك وقد اختلف الفقهاء بشأ
  :االختالف وجدت ثالثة آراء ، هي

ولكن . ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن حق الدولة على إقلیمها هو حق سیادة –أ 
هذا الرأي قد رفض ألنه استند إلى فكرة السیادة وهي ال تمارس إال على 

  .األشخاص
. خر من الفقه إلى اعتبار حق الدولة على إقلیمها هو حق ملكیةذهب جانب آ –ب 

وهذا االتجاه قد رفض كذلك ألن القول بذلك یؤدي إلى ازدواج فكرة الملكیة، بحیث 
تصبح الدولة مالكة للعقارات التي یملكها األفراد وهذا یتعارض مع حق الملكیة 

  .بعناصره المعروفة
  .لة على إقلیمها هو حق عیني نظاميوذهب رأي ثالث إلى أن حق الدو  –ج 

ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن حق الدولة على إقلیمها هو مجموعة امتیازات 
  .وصالحیات نظامیة مخولة للدولة لممارسة إجراءات اإلدارة والرقابة والحكم
وبمقتضى هذه االمتیازات یصبح للدولة حق في ممارسة سلطتها على األفراد 

  .على إقلیمهاالمتواجدین 
  .وهذا الرأي هو المستقر والمتفق علیه في الفقه الحدیث

  السلطة السیاسیة: ثالثا
تعد السلطة السیاسیة ركنا جوهریا وأساسیا لقیام الدولة  لكونها العنصر الممیز لها عن 

  .غیرها من الجماعات المنظمة
مقیمین على إقلیمها، وبمقتضى هذه السلطة تمارس الدولة سیادتها على جمیع األفراد ال

  .ووظائفها الداخلیة والخارجیة دون منافس
  :و السلطة إما أن تكون شرعیة أو فعلیة 



60 
 

  السلطة الشرعیة : 1
یقصد بالسلطة الشرعیة تلك السلطة التي تأسست عن الطریق الذي رسمه الدستور   

أو على األقل  –المحكومین  –والقوانین المطبقة في الدولة، ونالت رضا الشعب 
  . رضا أغلبیتهم، فالشرعیة مرتبطة بالقانون المطبق في الدولة

إلى الدولة اللیبرالیة حیث عارضت  –في الفقه الغربي  –ویرجع أصل السلطة الشرعیة 
شعوب أوربا الحكم المطلق وطالبت بخضوع السلطة للقانون ، فظهرت نتیجة لتلك 

  .السلطة وكیفیة تأسیسهاالمعارضة قواعد قانونیة تحدد صفة هذه 
وبذلك فإن السلطة الشرعیة هي كل سلطة تخضع لتلك القواعد القانونیة، أما السلطة 

  .التي ال تخضع لها فال تعد شرعیة
  السلطة الفعلیة : 2

یقصد بالسلطة الفعلیة تلك السلطة التي تكونت بطریق مخالف للقواعد القانونیة 
جودها واستمرارها على رضا الشعب أو أغلبیته المطبقة في الدولة، ولم تعتمد في و 

  .على األقل
وهذا النوع من السلطة یظهر إثر ثورة أو انقالب ، أو بظهور دولة جدیدة لم تكن 

  .موجودة من قبل
والسلطة سواء كانت شرعیة أم فعلیة تشكل أحد أركان الدولة، لكونها الوسیلة التي 

  . بواسطتها تستطیع الدولة القیام بوظائفها
و السلطة البد أن تتمتع بكل وسائل القوة والقهر لحمایة مصالح األفراد والجماعات ، 

  .وتنظیم شؤونها بما یتماشى والمصلحة العامة
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  .أصل نشأة الدولة: المطلب الثاني
اختلفت آراء الفقهاء القانونیین حول أصل نشأة الدولة، ونتیجة لهذا االختالف ظهرت 

  :خمسة اتجاهات هي
  .األول وتمثله النظریات التیوقراطیة -
 .الثاني وتمثله النظریات الدیمقراطیة -

 .الثالث وتمثله نظریة القوة -

 .الرابع وتمثله نظریة التطور العائلي -

 .الخامس وتمثله نظریة التطور التاریخي -

وتقتضي دراسة هذا الموضوع أن نقسم المبحث إلى فرعین األول للنظریات التیوقراطیة 
 .الثاني فنخصصه للنظریات الدیمقراطیة، أما 

  .النظریات التیوقراطیة: الفرع األول 
ترى هذه النظریات بأن الدولة نظام ألهي وأن السلطة مصدرها اهللا، فعدالة السماء هي 

  .التي تحكم أو تتدخل الصطفاء الحكام
كام هذه ومن ثم فإن إرادة الحكام یجب أن تسمو على إرادة المحكومین، وقد استغل الح

  .النظریات لتوطید سلطاتهم وتبریر استبدادهم
وقد اتفقت النظریات التیوقراطیة في تأسیس سلطة الحكام على أساس ذي طابع دیني، 

  :إال أنها قد اختلفت في طبیعة الحكام وطریقة تولیهم الحكم على النحو التالي
  .نظریة الطبیعة اإللهیة للحاكم  –أوال 

أساس أن الحاكم من طبعة إلهیة ، فهو لیس من البشر إنما هو  تقوم هذه النظریة على
  .اإلله ذاته

وقد قامت المدنیات القدیمة على أساس هذه النظریة حیث كانت نظرة الناس إلى     
الحكام نظرة تألیه، وقد أخبرنا القرآن عن هذا التصور للحاكم في مصر الفرعونیة 

  .1 )یَُّها اْلَمَألُ َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغْیِريا أَ یَ   ْرَعْونفِ َقاَل وَ : ( حیث یقول
اَل َیا َقْوِم قَ َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمه : (وفي آیة أخرى یبین موقف الشعب منه فیقول 

َأْم َأَنا َخْیٌر مِّْن . ْحِتي َأَفَال تُْبِصُروَن تَ َأَلْیَس ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اْألَْنَهاُر َتْجِري ِمن 
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َعُه مَ َفَلْوَال ُأْلِقَي َعَلْیِه َأْسِوَرٌة مِّن َذَهٍب َأْو َجاء . َال َیَكاُد ُیِبیُن وَ َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهین 
  ).ًما َفاِسِقیَن َأَطاُعوُه ِإنَُّهْم َكاُنوا َقوْ فَ َفاْسَتَخفَّ َقْوَمه  .◌َ  ْقَتِرِنینم اْلَمَالِئَكةُ 

وبمقتضى هذه النظریة كان الحاكم یتمتع بسلطات مطلقة تشمل كل شيء أما الطبقة 
المحكومة فإنه یجب علیها أن تنظر إلیه نظرة التألیه وأن تعمل على تقدیسه 

  .وعبادته باعتباره إله مقدس
كانت سائدة في  وقد سارت هذه النظریة أیام الفراعنة واألباطرة الرومان والیابان ، كما

  .م1947الصین والهند ، واستمرت أثارها في الیابان حتى سنة 
  .نظریة الحق اإللهي المقدس، أو التفویض اإللهي المباشر –ثانیا 

ال ترى هذه النظریة أن الحاكم إله وٕانما ترى أنه إنسان من البشر ولكن تم اختیاره من 
  .قبل اهللا

السید المسیح، حیث كانت دعوته ترفض تألیه وقد انتشرت هذه النظریة بعد ظهور 
الحكام وتقر السلطة الزمنیة، وبتأثیرها ظهرت نظریة جدیدة تنفي صفة األلوهیة 

ألن اهللا . على الحاكم، وتجعل له مقابل ذلك سلطة مستمدة من اهللا بشكل مباشر
  .اختاره لیحكم الناس بمقتضى التفویض اإللهي المباشر

یة أن تجد انتشارا واسعا واستمر العمل بها كنظریة سیاسیة وقد استطاعت هذه النظر 
  .في فرنسا حتى أوائل القرن السابع عشر

وقد استغل الملوك واألباطرة في أوربا هذه النظریة لتأیید سلطانهم واستبدادهم بالحكم 
دون أیة رقابة أو مسؤولیة ألنهم كما یرون یختارون من قبل اهللا ، لذلك فإنهم 

  .ولین أمامه ولیس أمام الشعبیكونون مسؤ 
  .نظریة التفویض اإللهي غیر المباشر أو العنایة اإللهیة – ثالثا

إذا كانت نظریة الحق اإللهي المقدس ترى أن الحاكم مختار من قبل اهللا فإن هذه 
النظریة ترى أن الحاكم ال یختاره اهللا بطریق مباشر إنما یوجه الحوادث وٕارادة 

حیث یرشدهم بعنایته إلى اختیار الحاكم الذي یكون محل ب. البشر وجهة معینة
  .رضاه

ظهرت النظریة خالل العصور الوسطى نتیجة للصراع بین الحكام ورجال الدین  في 
أوربا؛  فقد كان اإلمبراطور بمقتضى الحق اإللهي المقدس یتصرف حسب هواه 
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لیه وبذلك دون اعتبار للشعب وحتى للكنیسة مما جعل الكنیسة تغیر نظرتها إ
  .وضعت مفهوم التفویض اإللهي غیر المباشر محل الحق اإللهي المقدس

یكون الحاكم مستمدا  –التفویض اإللهي غیر المباشر  –وبمقتضى المفهوم الثاني 
  .سلطته من الشعب ال من اهللا

وبظهور هذه النظریة بدأت بوادر تقیید الحكام في الظهور، حیث أصبح الحاكم منتخبا 
  . من قبل الشعب ولیس معینا من قبل اهللا

فهذه النظریة تجعل الحاكم مسؤوال أمام الشعب ، و یحق له أن یراقبه عن أعماله 
  .وتصرفاته
  .النظریات الدیمقراطیة : الفرع الثاني

راطیة بشأن أصل نشأة الدولة على أساس أن الشعب هو منشئها، تقوم النظریات الدیمق
  .والشعب ینشئ الدولة عن طریق تعیین الهیئة التي تتولى السلطة أو الحكم

لذلك فإن هذه النظریات ترى أن السلطة مصدرها الشعب ومن ثم ال تكون سلطة 
  .الحاكم مشروعة إال إذا كانت ولیدة اإلرادة الحرة للطبقة المحكومة

وعلى هذا األساس تختلف النظریات الدیمقراطیة عن النظریات التیوقراطیة حیث تسند 
  .األولى السلطة إلى المحكومین أما الثانیة فإنها تسند السلطة إلى اهللا

  .وأهم النظریات الدیمقراطیة هي نظریة العقد االجتماعي
  .مضمون نظریة العقد االجتماعي –أوال 

راد كانوا یعیشون على الفطرة ال یخضع أي منهم ألیة ضوابط ترى هذه النظریة أن األف
معینة وأن ظهور الدولة یرجع إلى عقد أو اتفاق أبرمه هؤالء األفراد وبمقتضى هذا 

العقد تم تعیین هیئة حاكمة وضعت لها ضوابط معینة وزودت بصالحیات 
قائلین بهذه ومن أشهر ال. وسلطات بقصد حمایة أفراد المجتمع في أنفسهم وأموالهم

  .هوبز، وجون  لوك، وروسو: النظریة
  ). م 1679-1588 (نظریة العقد االجتماعي عند توماس هوبز  – 1

، وضمنه أفكاره 1610سنة  " "Leviathanهوبز مؤلفه المشهور باسم اللفیثان  نشر
  :حول فكرة العقد االجتماعي، وتتخلص نظریته في النقاط التالیة
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إن المصلحة الذاتیة هي المحرك األساسي للسلوك اإلنساني ولذلك فإن حیاة  - أ  
الناس تقوم على الصراعات، ولحمایة مصالح الناس، ووضع حد للفوضى التي 
كانوا یعیشونها بدأ اإلنسان یبحث عن الوسیلة التي تمكنه من الخروج من تلك 

اعي الذي بموجبه یتنازل كل الوضعیة الفوضویة، فاهتدى إلى فكرة العقد االجتم
فرد عن جزء من حقوقه لشخص غیر طرف في العقد یختارونه من بینهم دون 

  .شروط
ویضمن  –أي حق األمر والنهي  –لكي یتمكن هذا الشخص من ممارسة سلطته  -ب 

االستقرار، وجب أن یتمتع بسلطة مطلقة ال تقاوم، فال یحق للشعب بالتالي أن 
ا الشخص أرحم للناس من قانون الغاب والفوضى التي یثور ضده ألن سلطة هذ

 .یعیشونها

  :هوبزرأي النقد الموجه إلى 
یؤخذ على هوبز أنه قد عمل على تأیید الحكم المطلق للملوك وكسب رضا العائلة 

  .حیث كان ربیبا للملك شارك الثاني ومؤیدا له. الحاكمة في بریطانیا
كون غیر مقید بأي قانون ألنه هو الذي یضع أن الحاكم ی ،خدمة للملوك  ،لذلك رأى 

هذا القانون أو یعدله أو یلغیه استنادا إلى السلطة التي منحت له من قبل األفراد 
  .بمقتضى العقد الذي أبرموه فیما بینهم

  ).1690 -1632(نظریة العقد االجتماعي عند جون لوك  – 2
وضمنه نظریته حول العقد  1690سنة " الحكومة المدنیة"أصدر جون لوك كتابة 

  :االجتماعي، وتتلخص آراؤه من النقاط التالیة
رأى جون لوك أن حیاة الفطرة كانت تتسم بالمساواة والحریة في ظل قانون  - أ  

طبیعي ملزم لكل األفراد ال فرق بینهم، غیر أنهم فكروا في إنشاء مجتمع ذي 
فكرة بسیطة بمقتضاها اتفقوا تنظیم أحسن وتحدیدا للحریات والحقوق، فاهتدوا إلى 

  .أو أبرموا عقدا نتج عنه ظهور سلطة أو هیئة حاكمة تكون مهمتها تحقیق العدالة
طرفا العقد عنده هما األفراد والحاكم المختار من قبلهم، ومن ثم فإن سلطة  - ب  

 .الحاكم مقیدة بما اتفق علیه الطرفان
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ولى الحكم لم یتنازلوا عن كل حقوقهم إن األفراد عند اتفاقهم مع الشخص الذي یت - ج  
 .وحریاتهم، إنما تنازلوا عن الجزء الضروري منها إلقامة السلطة

على الحاكم أن یعمل على تحقیق األهداف أو المصالح المنصوص علیها في  -د 
  .العقد؛ وفي حالة اإلخالل بها فإنه یحق ألفراد الشعب أن یثوروا ضده

  .النقد الموجه لهذه النظریة
رغم ما یتمیز به فكر جون لوك من تأیید وخدمة اإلرادة الشعبیة وآثاره في الثورتین  

الفرنسیة واألمریكیة إال أنه مع ذلك لم یسلم من النقد ألن العقود التي یراها ال 
لیست هي الوسیلة الوحیدة  –أي العقود  –تكون إال في ظل دولة قائمة، كما أنها 

ناك دول قد نشأت بهذه الطریقة فإن هذا ال یعني لنشأة كل الدول، فإن كانت ه
  .عمومیة فكرة العقد كأصل عام في نشأة الدولة 

  ).1773-1712(نظریة العقد االجتماعي عند جان جاك روسو  – 3
والعقد  "عدم المساواة بین الناس"و "روح القوانین ":كتب روسو عدة كتب أشهرها

  ."االجتماعي
  :وتتلخص أهم آرائه في نظریة العقد االجتماعي في النقاط التالیة 
إن حیاة األفراد في المرحلة البدائیة كانت تتمیز بالعدالة والمساواة والحریة، غیر  -أ 

أنه باكتشاف الزراعة وتعدد المصالح وتضاربها فسدت المساواة الطبیعیة التي كان 
  .قیام التنافر والحروب بینهم األفراد ینعمون بها وشقت حیاتهم نتیجة

نتیجة لتلك الوضعیة انقسم المجتمع إلى فقراء وأغنیاء، ولحمایة األغنیاء أموالهم  - ب  
والمحافظة علیها ومنع تلك الصراعات استمالوا الفقراء من أجل إبرام عقد بینهم 

 .إلقامة مجتمع وتشكیل سلطة سیاسیة علیا تحكمهم

فراد المجتمع، وبمقتضاه تنازل األفراد عن جمیع حقوقهم تم االتفاق فیما بین أ - ج  
لصالح الشخص الجماعي مقابل حقوق أخرى هي الحقوق المدنیة، وهذه الحقوق 
یقرها لهم الشخص الجماعي الممثل لهم على سبیل المساواة ویكفل حمایتها لهم 

 .جمیعا

ا العقد ، وهم إن الحكام في ممارسة سلطتهم یخضعون للقیود التي ینص علیه  -د 
یمارسون هذه السلطة باسم الجماعة ولصالحها؛ لذلك فهم لیسوا إال وكالء عن 
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خداما، ومن ثم یكون لألفراد حق عزلهم  –على حد تعبیر روسو  –المجموع أو 
  .إذا مسوا حقا من حقوقهم

  :یةدیمقراطتقدیر النظریات ال
د وحریاتهم إال أنها قد إذا كانت هذه النظریات قد ساهمت في تقریر حقوق األفرا

  .تعرضت لنقد شدید من جانب الفقه لما تضمنه من عیوب
  :ومن االنتقادات الموجهة لها ما یلي

إن فكرة العقد فكرة خیالیة غیر صحیحة من الناحیة التاریخیة، فلم یقدم لنا التاریخ  - 1
ر أمثلة لدول نشأت عن طریق العقد ، مما یؤدي إلى القول بأن هذه النظریات غی

  .واقعیة
إن فكرة التعاقد ذاتها غیر معقولة لعدم إمكانیة الحصول على رضا جمیع األفراد،  - 2

 .والرضا یعد ركنا من أركان العقد بحیث یترتب على تخلفه استحالة العقد

إن هذه النظریات تخالف األصول القانونیة السلیمة ألنها تفترض أن العقد هو الذي  - 3
من  –أنشأ الجماعة وأسس السلطة، في حین أن العقد ال تكون له قوة إلزامیة 

إال بوجود السلطة التي تحمي العقود وتوقع الجزاءات على  –وجهة النظر القانونیة 
 .عدم احترامها

  .بأن أصل نشأة الدولة لیس هو العقد إنما هو شيء آخرومما سبق یمكن القول 
  .نظریة القوة والغلبة:  4

وبنهایمر أن الدولة هي نظام مفروض عن أیرى أنصار هذه النظریة وعلى رأسهم 
طریق القوة، حیث یفرض صاحب الغلبة نفسه بطریق العنف على باقي أفراد 

  .الجماعة الذین یمتثلون لقوته ویخضعون لسلطته
د استند أنصار هذه النظریة إلى حوادث كثیرة من التاریخ، خاصة بالنسبة للدول وق

  .القدیمة
  النقد الموجه لهذه النظریة

إن الواقع یؤید هذه النظریة إال أنه ال یمكن التسلیم بأن الدولة تقوم على أساس القوة 
فقط، فالقوة هي إحدى طرق قیام الدول، ومع ذلك فالسلطة أیا كان وضعها ال 
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تستطیع أن تضمن لنفسها االستقرار والدوام بالقوة وحدها، إنما یلزم رضا 
  .المحكومین عنها وقبولهم طوعا ألوامرها

فالقوة وحدها ال تكفي بل ال بد من مساندة اإلرادة الشعبیة وٕاال فإن الدولة تكون 
  .معرضة للزوال ولو طال أمدها

  :نظریة التطور العائلي:  5
تقوم هذه النظریة على إسناد أصل السلطة في الدولة إلى فكرة السلطة األبویة؛ فالدولة 

طورت بدورها فأصبحت مدینة، كانت في أصلها أسرة، ثم ت –في نظر النظریة  –
  .ثم تحولت تلك المدینة إلى دولة

فهذه النظریة قد ردت أصل الدولة إلى األسرة باعتبارها الخلیة األولى في المجتمع، 
وردت سلطة الحاكم أو رئیس الدولة إلى سلطة رب األسرة حیث كان یملك سلطة 

  .األمر والنهي بالنسبة ألفراد أسرته
  :تطور العائلي عدة انتقادات نلخصها فیما یليوجهت إلى نظریة ال

إن النظریة تقوم على أساس أن األسرة هي الخلیة األولى للمجتمع، وهذا غیر  - 1
  .صحیح ألن األسرة ال یمكن أن توجد إال بوجود جماعة منظمة

لم تعرف العصور القدیمة نظام األسرة إذ كانت المرأة ال ترتبط برجل واحد لذلك  - 2
یعرف له أب وبالتالي ال یمكن القول بوجود رب لألسرة له حق األمر فإن الولد ال 

 .والنهي

هناك دول قد نشأت بغیر هذا الطریق ، وأبسط مثال على ذلك نشأة الوالیات  - 3
المتحدة األمریكیة، حیث كانت نشأة هذه الدولة عن طریق العقد أو االتفاق الذي 

 .م1798تم بین الوالیات الثالثة عشر سنة 

ماء االجتماع یقرون حقیقة مناقضة لما ذهبت إلیه نظریة التطور العائلي، إن عل - 4
فهم یرون أن سلطة األم أسبق من سلطة  األب، وذلك ألن المرأة لم تكن ترتبط 

برجل واحد في العصور القدیمة ، لذلك كان األبناء ال یعرفون آباءهم وكانت 
 .سلطة أمرهم ونهیهم مقررة ألمهاتهم ولیست آلبائهم

ومما سبق نستطیع القول بأن نظریة التطور العائلي ال تصلح كأساس لتفسیر أصل 
  .نشأة الدولة
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  .نظریة التطور التاریخي:  6
یرى أنصار هذه النظریة  أن أصل الدولة یعود إلى عدة عوامل، وهذه العوامل تختلف 

من دولة إلى أخرى تبعا لطبیعة الدول وظروفها االقتصادیة واالجتماعیة 
  .التاریخیةو 

ونتیجة لتفاعل تلك العوامل ظهر على مر الزمن ترابط بین أفراد الجماعة رغبة في 
تحقیق األغراض المشتركة لهم، ثم تطورت تلك الجماعة فصارت دولة على نحو 

  .ما نراه الیوم
وتبعا لذلك یرى أنصار هذه النظریة أن كل دولة تختلف من حیث نشأتها عن غیرها 

الختالف ظروفها التاریخیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي  من الدول نتیجة
  .ساهمت في قیامها

فالدولة في نظر أصحاب هذه النظریة تقوم بمجرد وجود طبقة الحكام وطبقة 
  .المحكومین بغض النظر عن طریقة ظهور الطبقة الحاكمة

ة هي ویرى الكثیر من فقهاء القانون المحدثین وعلى رأسهم دیجي أن هذه النظری
األقرب إلى الصواب لكونها ال تربط نشأة الدولة بفكرة معینة أو بتاریخ معین وٕانما 

قد أرجعت أصل الدولة إلى الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والتاریخیة التي تسود 
  .الدولة

  .وبذلك یتسع مفهوم هذه النظریة لیشمل كل النظریات التي قیلت في أصل نشأة الدولة
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  .خصائص الدولة وأشكالها: المبحث الثاني
  

تعني مجموعة من األفراد یقطنون أرضا معینة  –كما سبق القول  –إن الدولة        
  .على وجه الدوام واالستقرار ویخضعون لسلطة سیاسیة

فإن . وٕاذا كانت الدولة تتفق مع الجماعات األخرى فیما یتعلق بوجود سلطة تنظمها
بها الدولة لها ذاتیة خاصة وسمة تمیزها عن غیرها من السلطة التي تتمتع 

  ".السیادة"الجماعات وهذه الخاصیة هي ما یطلق علیه الفقه 
كما أنه بتوافر أركان الدولة الثالثة ینشأ كیان قانوني مستقل عن األفراد المكونین لهذه 

  .نیةالدولة والحاكمین لها، وبهذا الوجود القانوني تثبت لها الشخصیة القانو 
السیادة، والشخصیة : وعلى هذا النحو فإن الدولة تتمیز بمیزتین أو خاصیتین هما

  .القانونیة
  .كما أن الدول تختلف من حیث شكلها الخارجي وطرق ممارسة سیادتها الداخلیة فیها

وتنقسم بناء على ذلك إلى دول موحدة ودول مركبة أو اتحادیة وللحدیث عن هذه 
نتحدث فیه عن خصائص الدولة أما : لى مطلبین األولالقضایا نقسم الفصل إ

  .الثاني فنخصصه ألشكال الدول
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  .خصائص الدولة: المطلب األول 
ولدراسة هاتین  –كما سبق القول  –للدولة خاصیتان هما السیادة والشخصیة المعنویة 

األول یتناول فكرة السیادة أما الثاني فیتناول : الخاصیتین، نقسم المطلب إلى فرعین
  .فكرة الشخصیة القانونیة

  .السیادة: الفرع األول
تعد فكرة السیادة المحور األساسي للصراع الدائم بین الحاكم والمحكوم، لذلك فقد وجد 

واسعا حتى أصبحت الدساتیر تنص هذا المصطلح في العصر الحدیث اهتماما 
  .علیه وتصفه بهالة من التقدیس واالحترام
 –سواء من الناحیة الداخلیة أو الخارجیة  –وألهمیة هذا الموضوع من الناحیة القانونیة 

فإننا نتناوله بالتفصیل حتى نعرف المراد بهذا المصطلح وكذا مصدره في كل من 
  .ميالفقه الوضعي والفكر السیاسي اإلسال

  :تعریف السیادة: أوال
  :ومنها، للسیادة  اتوضع الفقهاء العدید من التعریف

، Jean Bodinمفهوم قانوني ابتدعه :(عرفها الدكتور محمد طه بدوي بأنها – 1
القدرة على االنفراد بإصدار القرار السیاسي داخل الدولة وعلى النهایة " ویقصد به 

لى االحتكار الشرعي ألدوات القمع في الداخل في خارجها، ومن ثم القدرة الفعلیة ع
  ".وعلى رفض االمتثال ألیة سلطة تأتیها من الخارج

السلطة العلیا للدولة في الداخل واستقاللها عن غیرها في :( وعرفها الغنیمي بأنها  – 2
  ).الخارج

صفة في الدولة تمكنها من عدم االلتزام والتقید إال بمحض (كما عرفت بأنها  – 3
إرادتها في حدود المبدأ األعلى للقانون وطبقا للهدف الجماعي الذي تأسست 

  ).لتحقیقه
التشریعیة : فالسیادة إذن كلیة في االختصاصات، إذ تخول الدولة ممارسة كل السلطات

  .أجنبي والتنفیذیة والقضائیة دون تدخل
  :وللسیادة عدة صفات أو مظاهر ، هي
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  :ازدواجیة مظاهر السیادة – أ
أن الدولة : داخلي وخارجي ویقصد بالمظهر الداخلي للسیادة : للسیادة مظهران 

كسلطة علیا تهیمن على جمیع األفراد والهیئات الموجودة داخل إقلیمها، بحیث 
جي لها فهو حریتها في إدارة شؤونها تسموا إرادتها علیهم جمیعا، أما المظهر الخار 

الخارجیة وتحدید عالقاتها بسائر الدول األخرى وحریتها في التعاقد معها وحقها في 
  .إعالن الحرب أو التزام موقف الحیاد

  :وحدة السیادة –ب 
تتصف السیادة بأنها موحدة ویترتب عن هذا أن سلطة الدولة وحدة غیر قابلة للتجزئة، 

  .ل السلطات الحاكمة في الدولة تستمد سلطتها من هذه السلطةوبالتالي فإن ك
  :علو سیادة الدولة -  ج

  .إن سیادة الدولة علیا، وال توجد سیادة أعلى أو موازیة لها، فهي تسمو فوق الجمیع
  .من هو صاحب السیادة: ثانیا

یختلف األمر في الفقه الوضعي عنه في الفكر السیاسي اإلسالمي لذا نرى ضرورة 
  .ناول هذه النقطة في الفقه الوضعي أوال ثم في الفكر السیاسي اإلسالمي ثانیات
  .في الفقه الوضعي ،أو صاحبها  ،مصدر السیادة : ثانیا 

أثار هذا الموضوع جدال كبیرا وظهرت نتیجة لذلك نظریتان األولى عرفت باسم نظریة 
  .سیادة األمة والثانیة عرفت باسم نظریة سیادة الشعب

  :نظریة سیادة األمة –1
  :مضمون النظریة -أ   

قامت هذه النظریة على أنقاض النظریات السابقة التي ترى بأن السیادة للملك، والتي 
  .سادت أوربا طوال القرون الوسطى

السیادة لیست للملك أو الحاكم إنما هي لألمة " وتقضي نظریة سیادة األمة بأن 
  ."ر األفراد المكونین لهاباعتبارها وحدة مجردة مستقلة عن سائ

فالسیادة ال یمكن تجزئتها بین األفراد وٕانما تبقى ملكا للمجموعة المستقلة وتعهد إلى 
وقد تزعم هذه النظریة المفكر الفرنسي جان جاك . هیئة تستخدمها لصالح الكل

روسو ثم تبنتها الثورة الفرنسیة ونصت علیها في وثیقة إعالن حقوق اإلنسان 
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األمة هي مصدر كل سیادة (التي نصت على أن  1789لصادرة سنة والمواطن ا
، ثم ) وال یجوز ألي فرد أو هیئة ممارسة السلطة إال على اعتبار أنها صادرة منها

الفرنسي على تأكید مصدر السیادة وطبیعتها فنص على  1791نص دستور سنة 
وال للتملك . ل عنهاالسیادة وحدة غیر قابلة لالنقسام أو التجزئة وال للتناز ( أن 

  ).بالتقادم، وهي ملك لألمة
  :النتائج المترتبة على نظریة سیادة األمة –ب  

  :تترتب عن األخذ بمبدأ أو نظریة سیادة األمة عدة نتائج نجملها فیما یلي
I – السیادة تمثل وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة.  

صاحبة السیادة فإنه یجب  مادامت األمة تمثل وحدة مجردة مستقلة عن أفرادها وهي
كذلك أن تكون السیادة وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة أو التقسیم على األفراد 

  .بحیث یستأثر كل منهم بجزء منها على سبیل االنفراد
II –  ال حقا من الحقوق السیاسیة لألفراد –واجبا  –االنتخاب یعتبر وظیفة.  

لطة نیابة السألشخاص القائمین على ممارسة تبعا لمبدأ سیادة األمة ال یكون انتخاب ا
  .عن األمة

III – القانون هو تعبیر عن إرادة األمة.  
تنظر هذه النظریة إلى القانون على أنه تعبیر عن إرادة األمة ولیس مجرد تعبیر عن 

إرادة الناخبین أو المنتخبین، وهذه النتیجة منطقیة في نظر أصحاب النظریة، إذ ما 
ثلون األمة وحدها ویعبرون إن إرادتها فیجب أن ینظر إلى القانون دام النواب یم

  .على أنه المعبر عن رغبة األمة أي المجموع المستقل عن األفراد المكونین له
  .الموجهة لنظریة سیادة األمة تاالنتقادا -جـ 

  :وجهت إلى هذه النظریة عدة انتقادات من طرف الفقهاء ومنها
I –  إن هذه النظریة وٕان كانت لها فائدتها التي ال تنكر في الحد من السلطان المطلق

حیث كان المبدأ السائد آنذاك یقضي بأن الملك  –للملوك قبل قیام الثورة الفرنسیة 
فاعتبرت هذه النظریة وقتذاك بمثابة إحدى وسائل القضاء  –هو صاحب السیادة 

أن هذه النظریة أصبحت في الوقت الحالي على استبداد الملوك وطغیانهم، إال 
عدیمة الجدوى وغیر ذات موضوع حیث انتهى التمسك بمبدأ شخصیة السلطة 
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الذي كان یخلط بین أساس السلطة ومن یمارسها، واستغل الملوك هذا المبدأ 
لحسابهم الشخصي وبعد ظهور هذه النظریة أصبحوا یقومون بممارسة السلطة 

  .باسم األمة ولحسابها
 .نظریة سیادة الشعب –ثانیا 

  .مضمون النظریة – 1  
ظهرت هذه النظریة بعد ظهور عجز النظریة السابقة عن إیجاد حل للصراع بین 

  .الحاكم والمحكوم
وتقضي هذه النظریة بأن السیادة لیست للحاكم وال لألمة إنما هي للشعب في مجموعه، 

  .فهي ملك لألفراد بحیث أن كل فرد یملك جزءا منها
ولیس ألي فرد أو هیئة ممارسة السلطة إال نیابة عن مالكها الحقیقیین وهم أفراد 

  .الشعب
  .النتائج المترتبة عن األخذ بنظریة سیادة الشعب – 2

  :تترتب عن األخذ بهذه النظریة عدة نتائج یمكن إجمالها في النقاط التالیة
  :السیادة تكون مجزأة بین األفراد – أ   

النظریة فإن السیادة تكون منسوبة إلى أفراد الشعب، ومادام الشعب ال یشكل تبعا لهذه 
وحدة مجردة مستقلة عن األفراد المكونین لها فإن السیادة عندئذ تكون مقسمة بینهم 
بحیث  یملك كل فرد جزءا منها و یترتب عن ذلك أن كل فرد له الحق في ممارسة 

م الدیمقراطیة المباشرة حیث یكون ألفراد السلطة لذلك فإن هذا المبدأ یتفق مع نظا
الشعب حق السلطة بأنفسهم دون وساطة أحد، كما یتفق مع نظام الدیمقراطیة شبه 

المباشرة الذي یتیح للشعب إمكانیة االشتراك في مباشرة بعض مظاهر السلطة 
كاالستفتاء الشعبي أو االقتراع الشعبي للقوانین عكس نظریة سیادة األمة التي ال 

  .تمنح ألفراد األمة الحق في ممارسة السلطة وٕانما نفرض علیهم االنتخاب
  :االنتخاب یعتبر حقا ال وظیفة – ب   

یعتبر االنتخاب طبقا لنظریة سیادة الشعب حقا لألفراد ال وظیفة یقومون بها، ألن 
  .االنتخاب هو تعبیر الفرد عن الجزء الذي یملكه من السیادة
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یكون لكل منهم الحق في مباشرة حقوقه السیاسیة ومنها حق لذلك فإن أفراد الشعب 
  .االنتخاب

وٕاذا كان االنتخاب حقا فإن نظریة سیادة الشعب ونظام االقتراع المقید الذي یشترط في 
 –كالثروة والكفاءة العلمیة أو االنتماء إلى طبقة معینة  –الفرد بعض الشروط 

  .القتراع العام الحر والمباشرلمباشرة حقوقه السیاسیة ال یتفق مع نظام ا
النائب في البرلمان ال یعتبر ممثال عن األمة وٕانما ممثال لدائرته االنتخابیة  – ج  

  .فقط
لما كانت نظریة سیادة الشعب تقسم السیادة بین أفراد الشعب فإن النائب حینما یقوم 

اخبوه ومن بعمله فإنه یعتبر ممثال لجزء فقط من السیادة وهو الجزء الذي یملكه ن
  .ثم فهو ال یعتبر ممثال لألمة بكاملها وٕانما ممثال لناخبیه فقط

وتبعا لذلك یكون للناخبین حق إعطاء تعلیمات للنائب الذي انتخبوه كما أن لهم حق 
  .محاسبته

  .االنتقادات الموجهة لنظریة سیادة الشعب – 3  
ة سیادة الشعب لقد اتجهت دساتیر معظم الدول في هذا العصر إلى األخذ بنظری

إال أن الفقه . ونصت على اعتبارها أحد األسس التي تقوم علیها أنظمتها السیاسیة
  :قد وجه عدة انتقادات إلى هذه النظریة ومنها

  I –  ،یترتب عن األخذ بنظریة أو مبدأ سیادة الشعب تبعیة النواب لجمهور ناخبیهم
اإلضرار بالحیاة النیابیة  ولیس هناك من شك في أن عالقة التبعیة هذه من شأنها

إذ تؤدي من الناحیة العملیة إلى اتجاه النواب نحو تحقیق المصلحة الخاصة 
  .بالناخبین وتفضیلها على المصلحة العامة

  II –  إذا كان مبدأ سیادة الشعب یجزئ السیادة على األفراد فإن ذلك یؤدي إلى
تالي یبقى التنازع قائما حول سیادة الدولة وسیادة األفراد ،  وبال: وجود سیادتین

  من هو صاحب السیادة أهو الشعب أم الدولة؟: أصل المشكلة وهو
لذلك فإن النظریة لم تقدم لنا حال نهائیا لمشكلة السیادة وبقیت هذه الفكرة غیر محددة 

  .في الفقه الوضعي دون حل
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  .السیادة في الفكر السیاسي اإلسالمي: ثالثا
السیادة في الدولة اإلسالمیة وتقریر ذلك ضرورة عظمى تواجه إن البحث عن مصدر 

  .الدولة اإلسالمیة الناشئة في أول تكوینها ال محالة
لذلك فقد بحث العلماء اإلسالمیون هذه الفكرة، ونتیجة لكثرة ما كتب في الموضع فقد 

  :وجدت ثالثة آراء ،هي
  السیادة لألمة - 1
 .السیادة لألمة والشرع معا - 2

 .رع أي اهللالسیادة للش - 3

  . وفیما یلي نتناول هذه اآلراء ببعض التفصیل والمناقشة
  .والنقد الموجه له السیادة لألمة: الرأي األول

  عرض الرأي وأدلته :  1
شاعت نظریة سیادة األمة منذ القرن الثامن عشر خاصة منذ النص علیها في وثیقة 

  .1789إعالن الحقوق الصادرة عن الثورة الفرنسیة سنة 
محمد بخیت المطیعي و : ثم تبناها بعض الباحثین المسلمین ومنهم على سبیل المثال

  .إن األمة هي مصدر السیادة :؛ فقالوا محمد یوسف موسى
  :استدل أصحاب الرأي القائل بأن األمة هي مصدر السیادة بعدة أدلة منهاو
  ).ال تجتمع أمتي على ضاللة(:     قول الرسول – أ

صواب ال تجوز مخالفته، ویترتب على ذلك أن األمة هي صاحبة اإلرادة فرأي األمة 
  .العلیا في األمر والنهي لكونها ال تجتمع على الضاللة

  ).یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم:( قوله تعالى  – ب
كما یرى أصحاب هذا  –وأولوا األمر هم جماعة أهل الحل والعقد الذین یمثلون األمة 

فهمم یتصرفون نیابة عن األمة واهللا تعالى أوجب طاعتهم وهذا یعني أن  –الرأي 
أوامرهم ملزمة وال تجوز مخالفتها، وهذه األوامر في األصل هي أوامر األمة لذلك 

  .فإن األمة تكون هي صاحبة السیادة في الدولة
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  :نقد هذا الرأي - 2
  :رأي بما یليیمكن االعتراض على هذا ال

إن األمة لیست حرة في التصرف في شؤونها كما  یحلو لها، بل هي مفیدة  – أ
بالشریعة وال یجوز لها أن تخالفها، وهذا یعني أن األمة لیست ذات سیادة بالمعنى 
القانوني ألن السیادة تعني اإلرادة العلیا التي ال تعلوها إرادة، ولكن إرادة األمة هنا 

  .الشریعةتعلوها إرادة اهللا المتمثلة في 
فإنها دلیل على أن األمة لیست مصدرا للسیادة ألن : بالنسبة لآلیة المستدل بها – ب

الحریة  –أولي األمر  –اآلیة عندها أمرت بطاعة أولى األمر، فإنها لم تعطهم 
المطلقة في التصرف بإرادتهم بل أمرت بالرجوع إلى القرآن والسنة في حالة 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا {ها قوله تعالىاالختالف والتنازع حیث جاء فی
  .}والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا والیوم اآلخر

  .إذن فاآلیة تصرح بأن األمة لیست مصدرا للسیادة ولیس العكس
  .تكون دلیال على أصحاب الرأي ال دلیال لهم –اآلیة  –لذلك فإنها 
  .السیادة لألمة والشرع معا: الرأي الثاني

  :عرض الرأي وأدلته: أوال 
یرى أصحاب هذا الرأي أن السیادة لیست لألمة وحدها بل هي لألمة والشرع معا، 

واألمة قد فوضت الحكم ولكن الشرع قد قیدها بعدم الخروج عن أحكامه، وعلیه 
  .فإن السیادة مزدوجة

ي بعض وقد رأى هذا الرأ. فاألمة والشریعة هما صاحبتا السیادة في الدولة اإلسالمیة  
محمد ضیاء الدین الریس عبد الحمید : الباحثین المسلمین ومنهم على سبیل المثال

أن السیادة " فقد ذكر متولي في كتابه مبادئ نظام الحكم في اإلسالم ؛ متولي
صاحبها ابتداء هو اهللا ولكنه بما أنه فوض إلى األمة سلطة التشریع ورقابة الحكم 

  .1"ن السیادة أصبح الشعب هو الذي یملكهاواإلدارة، فإننا یجب أن نقرر أ
  :استند أصحاب هذا الرأي في تبریر قولهم على عدة أمور منهاو  
أن الشریعة هي األساس في الحكم، فهي المصدر الذي یجب على الجمیع االلتزام  – أ

  .به لذلك تكون أحكامها هي العلیا وال تجوز مخالفتها
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إن اإلرادة العامة لألمة مكملة ألحكام الشریعة والقرارات التي یتخذها أهل الحل  – ب
  .والعقد نیابة عنها ملزمة لألمة شرعا ، لذلك تكون إرادة األمة كذلك علیا

إرادة اهللا المتمثلة في أحكام : ومن هنا یتبین أن هناك إرادتین متمتعتان بالسیادة   
  .1الشرع ، وٕارادة األمة

   نقد الرأي - 2
بالنسبة للمبرر األول فهو أحد المسلمات التي تقبل النقاش فأحكام الشریعة        

ینص القرآن والسنة واإلجماع یجب أن تسود ولكن ما یجب االعتراض علیه هو 
  .المبرر الثاني للرأي حیث اعتبر أنصاره إرادة األمة مكملة ألحكام الشریعة

كملة إنما هي مفسرة ال غیر فاألمة بواسطة أهل الحل والواقع أن إرادة األمة لیست م
والعقد ال تضع أحكاما مستقلة إنما تستنبط أحكامها من مختلف المصادر 

األصولیة المعروفة لذلك فإن الهیمنة والسیطرة تبقى ألحكام الشریعة وٕارادة األمة 
  .یجب أن تكون مقیدة بما ورد في الشریعة من أحكام

هي األعلى وٕارادة األمة خاضعة لها وبالتالي ال یمكن القول  وبذلك تكون الشریعة
  .بازدواجیة السیادة فالسیادة ترجع إلى أحكام الشریعة التي هي تعبیر عن إرادة اهللا

  .ومن ثم فالسیادة هللا ال یشاركه فیها أحد
  .السیادة هللا وحده: الرأي الثالث

  :عرض الرأي وأدلته: أوال  
السیادة بمعنى السلطة العلیا التي ال تعلوها سلطة هي هللا  یرى أنصار هذا الرأي أن

قد بت : (قد ذهب إلى ذلك أغلب العلماء قدیما وحدیثا، یقول المودودي؛ وحده
الذي له حق ... اإلسالم في مسألة الحاكمیة القانونیة وقضى أنها هللا وحده

  .1)الحاكمیة على الناس من غیر مشارك وال منازع
  :منها، أدلة كثیرة ب الرأي واستدل أصحاب هذا

  ).إن الحكم إال هللا ، أمر أال تعبدوا إال إیاه ذلك الدین القیم: ( قوله تعالى –  
  ).اتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولیاء: ( قوله تعالي –  
  ).قل ان األمر كله هللا. یقولون هل لنا من األمر من شيء: ( قوله تعالى –  
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اآلیات تصرح أن الحاكمیة هللا وحده ولیس ألحد أن یأمر وینهى من غیر أن  فهذه
  .یكون له سلطان من اهللا

القرآن  –فالسیادة في النظریة اإلسالمیة هللا وحده، وقد تضمنت نصوص الشریعة 
التعبیر عن هذه السیادة حیث أن هذه النصوص تعلو على الدولة ألن  –والسنة 

  .علىاهللا تعالى هو المشرع األ
  نقد الرأي – 2

؛ ألن اآلیات صریحة وتحدد من هو 1هذا الرأي هو الراجحیرى الكثیر من الباحثین أن 
  .صاحب السیادة بكل وضوح

  .وبهذا تختلف النظریة اإلسالمیة في تحدید مصدر السیادة عن النظریة الوضعیة
ویترتب . لتنفیذ شرع اهللافالنظریة اإلسالمیة تقرر أن السیادة هللا والحاكم ما هو إال أداة 

  .عن ذلك أن الحاكم مقید في أعماله وتصرفاته بما هو ثابت في الشرع
أما في النظریة الوضعیة فإن السیادة للشعب وبالتالي فإن الحاكم أداة لتنفیذ مایراه 

  .الشعب
مصیر الدولة ألعوبة في ید مجموعة من الناس وصلوا إلى  (ویترتب عن ذلك جعل 

  .1)مال كل وسائل االحتیال والغشالحكم باستع
  .الشخصیة القانونیة: الفرع الثاني

یقصد بالشخصیة القانونیة األهلیة الكتساب الحقوق وتحمل  االلتزامات، وهي على 
  .نوعین شخصیة طبیعیة وشخصیة معنویة

والشخص الطبیعي هو اإلنسان، أما الشخص المعنوي فما هو إال حیلة قانونیة 
  .شكلة طارئة تتمثل في وضع قواعد تخاطب المجموعاتتستهدف مواجهة م

ویعود سبب اللجوء إلى هذه الحیلة إلى كون المنطق القانوني یقتضي أن یخاطب 
المكلف مباشرة بأحكام القانون الذي ینظم نشاطه وٕان یخاطب على نحو یسمح له 

  .1بأن یفهم ذلك القانون ویدرك مقاصده

                                                 
إشكالیة الحكم في الفكر اإلسالمي المعاصر ، نشر : لي في هذه المسألة رأي شخصي عبرت عنه في كتابي  -  1

 . 2010دار المصطفى ، دمشق ، عام 
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ائنا ذا عقل یدرك وٕارادة تلتزم، ووصف كهذا ال وهذا یتطلب في المخاطب أن یكون ك
  .ینطبق إال على اإلنسان بما له من كیان طبیعي وقدرة واقعیة

  .أما الجماعات من حیث هي جماعات فال تتوافر فیها تلك المواصفات
لذلك فقد أراد رجال القانون تخطي هذه العقبة وتدلیلها فابتدعوا فكرة الشخصیة المعنویة 

المجموعة التي یخاطبها القانون تنصهر في كیان واحد یلم كل  وافترضوا أن
  .أفرادها، ولهذا الكیان شخصیة معنویة تقابل شخصیة الفرد الطبیعي

وفكرة الشخصیة المعنویة لها فائدة واضحة ألنها تسمح بإدارة مصالح مشتركة 
فة لمجموعة معینة تملك األموال وتجري التصرفات لهذه المجموعة ولحسابها بص

  .مستقلة عن األفراد المكونین لها
كما أنها تؤدي إلى استمرار المجموعة وبقائها رغم زوال أو تغیر هؤالء الممثلین أو 

  .الحكام
  .وألهمیة هذه الفكرة فقد اهتمت بها الشریعة اإلسالمیة كما اهتم بها القانون الوضعي

رعین مخصص األول ولمعرفة الجوانب المختلفة لهذا الموضوع تقسم المطلب إلى ف
  .منهما آلراء الفقهاء القانونیین، والثاني لموقف الباحثین اإلسالمیین

  .آراء فقهاء القانون بشأن الشخصیة المعنویة: أوال
: اختلف الفقهاء القانونیون بشأن الشخصیة المعنویة وانقسموا إلى اتجاهین، األول

من التنظیمات االجتماعیة یؤیدها ویعترف بها للدولة وغیرها : ینكرها، والثاني
  .واالقتصادیة والسیاسیة

  .االتجاه المنكر لفكرة الشخصیة المعنویة: 1
  عرض ملخص رأي هذا االتجاه - أ  

ذهب فریق من الفقهاء والباحثین إلى إنكار الشخصیة المعنویة على الدولة حیث رأوا 
  .أنه ال ضرورة لها بل ینبغي االستفتاء عنها

: ( دیجي وجیز، یقول دیجي: للشخصیة المعنویة للدولة الفقهاءوعلى رأس المنكرین 
أنه ال سند من الحقیقة على أن الدولة شخص معنوي وأنها  ذات إرادة عامة، إذ 

فئة حاكمة وفئة محكومة وما إرادة الدولة في : المالحظ أن الدولة تتكون من فئتین
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المحكومة باتباع واحترام أوامرها  الواقع إال إرادة هذه الفئة الحاكمة التي تلزم الطبقة
  .بمقتضى فكرة التضامن االجتماعي

  .النقد الموجه إلى هذا االتجاه - ب  
  :وجهت إلى هذا االتجاه عدة انتقادات منها

رفض فكرة الشخصیة المعنویة استنادا إلى ما للحاكم ) duguit(إن الفقیه دیجي  –  
للمحكومین الذین تجب علیهم طاعتها من قدرة على إصدار األوامر الملزمة 

  .بمقتضى فكرة التضامن االجتماعي ولكن الحقیقة عكس ذلك
فالحكام ال یصدرون تلك األوامر الملزمة بأسمائهم إنما باسم الدولة وهذا یعني أن الفئة 

  .الحاكمة ال تحكم إال نیابة عن الدولة
  .حیاتها المختلفةوهذا یؤكد أن الدولة لها شخصیة قانونیة تمارس بها صال

إن أنصار االتجاه المنكر للشخصیة المعنویة للدولة ال یقدمون البدیل عن هذه  – 
  .1الفكرة التي تصلح كأساس لتفسیر مباشرة الدولة نشاطها كوحدة قانونیة

إن الدولة في عالقتها مع غیرها من الدول والمنظمات الدولیة وحتى األفراد تترتب  –  
ت فلو لم تكن لها شخصیة معنویة فإن تلك الحقوق وااللتزامات لها حقوق والتزاما

  .ال یتحدد من ستترتب علیه
إن رفض فكرة الشخصیة المعنویة یؤدي إلى غموض فكرة المال العام وعدم  –  

  . إمكانیة تحدید المالك الحقیقي له
مل إذ أنه عندما ال تكون للدولة شخصیة قانونیة قادرة على اكتساب الحقوق والتح

بااللتزامات فإنه ال یمكنها أن تكون لها ملكیة تابعة لها، ویترتب عن ذلك دمج 
  .أموال المسؤولین أو الهیئات المسیرة ألموال الدولة بأموال هؤالء المسیرین

  :االتجاه المؤید لفكرة الشخصیة القانونیة للدولة: 2
  عرض فكرة االتجاه  - أ

  .ون یقابل الشخص الطبیعي أي اإلنسانیرى أنصار هذا االتجاه أن الشخص في القان
وال یمكن أن یتصف بهذه الصفة إال اإلنسان ألنه وحده المتمتع باإلرادة واإلدراك التي 

  .تجعله أهال الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات
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أما الشخص المعنوي فهو معدوم اإلرادة بحكم انعدام الملكة الذهنیة لدیه، لذلك فهو ال 
بمحاولة مجازیة اعتباریة من خلق المشرع، بمعنى أن المشرع لكي یمكن یكون إال 

هیئة معینة أو تجمع أشخاص أو أموال من تحقیق غرض معین یمنحه صفة 
الشخص القانوني لیجعله قادرا على اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات كالشخص 

  .1الطبیعي
  .ةالنقد الموجه لالتجاه المؤید للشخصیة المعنوی - ب    

انتقد الفقه هذا االتجاه لكونه یستند إلى اإلرادة واإلدراك في تحدید الشخص القانوني 
حیث اعتبر اإلنسان هو الشخص القانوني الحقیقي لكونه الوحید الذي یتمتع 

  .باإلرادة واإلدراك
ولكن اإلنسان ال یتمتع أحیانا باإلرادة واإلدراك ومع ذلك فهو یتمتع بالشخصیة 

فمثال الصبي غیر الممیز والمجنون لیست لهما اإلرادة واإلدراك ومع القانونیة، 
  .ذلك لهما شخصیة قانونیة

إن النقد الموجه إلى هذا االتجاه ال یسلم به من الناحیة القانونیة ، إذ أن : اعتراض
أصحاب النقد رفضوا فكرة اإلرادة واإلدراك كأساس لتحدید الشخصیة القانونیة 

والصبي غیر الممیز لهما شخصیة قانونیة رغم عدم وجود وقالوا أن المجنون 
  .اإلرادة واإلدراك لدیهما

هذا القول غیر صحیح ألن كال من المجنون والصبي غیر الممیز لیست لهما شخصیة 
قانونیة، ألن الشخصیة كما سبق تعریفها هي األهلیة أو القدرة على اكتساب 

  .الحقوق وتحمل االلتزامات
الشخصیة القانونیة ال یتمتع بها المجنون وكذا الصبي غیر الممیز،  وهذه األهلیة أو

  .حیث اعتبر كال من المجنون و صغیر السن من منعدمي األهلیة
  .وهذا باتفاق الفقه والتشریع والقضاء

ومن هنا فإن الشخصیة القانونیة بمعنى األهلیة والقدرة على اكتساب الحقوق وتحمل 
الغیر  –سان ذو اإلرادة واإلدراك، أي البالغ العاقل الحر االلتزامات یتمتع بها اإلن

كما تتمتع بها الدولة ومجموعات األشخاص . وهذه الشخصیة حقیقیة –مكره 
واألموال المرصودة لتحقیق هدف معین، وهذه الشخصیة القانونیة لیست حقیقیة 
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األشخاص إنما هي مجازیة افتراضیة ابتكرها المشرع لتمكین تلك المجموعات من 
  .واألموال من القیام بنشاطاتها

  :وتترتب عن هذه الشخصیة االفتراضیة عدة نتائج هي
  :دوام الدولة* 

إن تمتع الدولة بالشخصیة المعنویة یترتب عنه ظهور شخص قانوني منفصل عن 
األشخاص الحاكمین في هذه الدولة وهذا یؤدي إلى استمرار الدولة ودوامها بحیث 

  .ؤالء الحاكمینال تزول بزوال ه
  :تمتع الدولة بالذمة المالیة*    

یقتضي االعتراف بالشخصیة المعنویة للدولة قدرتها على اكتساب الحقوق وتحمل 
االلتزامات ویترتب عن هذا أن الدولة تكون لها ذمة مالیة مستقلة عن أشخاص 

  .المسیرین لها
الدولة ولحسابها تعود  لذلك فإن التصرفات التي یقوم بها األشخاص الحاكمون باسم

  .1على ذمتها المالیة سواء كانت حقوق أم التزامات
  .الشخصیة المعنویة في الفكر اإلسالمي: ثانیا

إن مصطلح الشخصیة المعنویة من المصطلحات القانونیة الحدیثة لذلك فإن الفقه 
  .اإلسالمي القدیم لم یعرفه

تطرقوا إلیه حتى أننا لم نعثر على أما في العصر الحدیث فإن الباحثین المسلمین لم ی
مي نیمرجع واحد یتناول هذا الموضوع باستثناء ما كتبه الدكتور محمد طلعت الغ

  .في محاضراته التي ألقاها على طلبة الدراسات العلیا
إن إدماج المجموع في كیان معنوي واالستغناء عن اإلرادة (یقول الدكتور الغنیمي 

یة هو الذي یفسر كیف قامت الشخصیة المعنویة في الحقیقیة باإلرادة االفتراض
القانون فلیس عجبا أن تكون فكرة الشخصیة المعنویة هي مالذ أي قانون إذا أراد 

  ).مخاطبة مجموعة معینة ألغراض معینة
وهذا المفهوم قد عرفته النظریة اإلسالمیة، وهناك الكثیر من األحكام التي تتضمنه 

  :ومن أمثلتها ما یلي
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وٕاذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها  {: قول اهللا تعالىی – 1
  .16اإلسراء }  القول فدمرناها تدمیرا

إن منطق اآلیة الكریمة ال یستقیم مع أحكام أخرى (یقول الغنیمي في بیان هذه اآلیة 
أن : (ن هيفي القرآن األعلى أساس الشخصیة المعنویة، فالقاعدة العامة في القرآ

  )ال تزر وازرة وزر أخرى
فكیف تدمر القریة بفسق مترفیها فیتحمل أهلها وزر الفاسقین، إال إذا كان الفسق ممن 

یقومون على شؤون القریة بوصفها شخصا معنویا وعندئذ ینسب الفسق إلى 
  .المجموع ویكون التدمیر عقابا لهذا المجموع

آل ). إلى الخیر ویأمرون بالمعروفولتكن منكم أمة یدعون {:ویقول تعالى – 2
  .عمران

هذا خطاب إلى األمة في مجموعها ولیس إلى فرد بذاته وااللتزام فیه یقع على األمة 
  .كلها ولیس على فرد من أفرادها

وقد دعت هذه القضیة الفقهاء إلى الكالم عن الفرض العیني والفرض الكفائي ، 
  .إذا قام به بعض هذا المجموعوالفرض الكفائي هو الذي یسقط عن المجموع 

وفكرة الفرض الكفائي إنما تجد منطقها في فكرة الشخصیة المعنویة ألن الفرض أصال 
واقع على المجموع فكیف یعنى أداء البعض له عن البعض اآلخر إال إذا كان 

  .نشاط هذا البعض قد تم أداؤه بنیابة افتراضیة، عن الكل
لیدي بهذه الفكرة وٕان كانت غیر محددة نظریا، وأهم وقد أخذ الفقه اإلسالمي التق – 3

  .موضوع استند فیه الفقهاء إلى فكرة الشخصیة المعنویة هو الوقف
فقد نص الفقهاء على أن األموال الوقفیة مستقلة ال تخضع ألي تصرف وهذه األموال 

  .تدار عن طریق أشخاص یعملون لصالح الوقف ولحسابه
  .خصیة معنویة تمكنها من استقاللها المالي والقانونيوهذا یعني أن األوقاف لها ش

ومما سبق نخلص إلى أن الشخصیة المعنویة كفكرة قانونیة ال تتعارض مع أحكام 
  .الشریعة بل أن نصوص القرآن تؤید الفكرة وتزكیها

  .كما أن التطبیق العملي لها قد عرفه الفقه اإلسالمي في مجال الوقف



84 
 

المعنویة للدولة وغیرها من المجموعات ضروریة لممارستها وبذلك تكون الشخصیة 
  .لصالحیاتها وتحملها للحقوق وااللتزامات
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  أشكال الدول: المبحث الثاني         
  :قسم فقهاء القانون الدستوري الدول إلى نوعین    

  .دول بسیطة أو موحدة ودول مركبة
الدول نقسم المبحث إلى مطلبین نخصص أولهما للدولة ولدراسة هذین النوعین من 

  .البسیطة، والثاني للدولة المركبة
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  :الدولة الموحدة أو البسیطة: المطلب األول
الدولة الموحدة أو البسیطة هي الدولة التي تكون السیادة فیها موحدة، فتظهر الدولة   

: كوحدة واحدة سواء من الناحیة الداخلیة والخارجیة، ومن أمثلة الدول الموحدة
  .الجزائر وتونس

  :وتظهر وحدة الدولة من النواحي التالیة
  .من حیث تنظیم السلطة السیاسیة: أوال

دولة الموحدة سلطة تشریعیة واحدة، وسلطة تنفیذیة واحدة، كما توجد فالسلطة في ال
  .سلطة قضائیة واحدة

  :وتظهر وحدة السلطة في الدولة من حیث
وحدة الدستور، أي أن الدولة الموحدة ال یوجد فیها إال دستور واحد یسري على  – 1

  .جمیع أجزاء الدولة
نین موحدة تخاطب جمیع األفراد وحدة التشریع أو القانون، فتكون هناك قوا – 2

  .القاطنین على إقلیم الدولة
وقد تختلف التشریعات في الدولة بحیث تكون هناك تشریعات مختلفة تنظم موضوعا 

واحدا ولكن هذا االختالف ال ینفي بقاء الدولة موحدة وٕانما توضع تلك التشریعات 
المختلفة تشریعات لتنظیم طوائف مختلفة من الدین ومن أمثلة هذه التشریعات 

  .األحوال الشخصیة في مصر، إذ یوجد لكل طائفة دینیة تشریع خاص بها
  .من حیث تنظیم عنصر الشعب في الدولة: ثانیا

یتكون شعب الدولة من أفراد یحملون جنسیة الدولة ویشكلون وحدة واحدة ویخضعون 
  .لنظام واحد

  .من حیث اإلقلیم: ثالثا
  .الموحدة وحدة واحدة یخضع في جمیع أجزائه لسیادة الدولةیعتبر إقلیم الدولة    

وال یؤثر وصف اإلقلیم بأنه وحدة واحدة أن تكون أجزاؤه منفصلة، فاالنفصال أو 
فالباكستان كانت متكونة من إقلیمین ، االتصال ال تأثیر لهما على وحدة اإلقلیم

بانغالدیش حالیا ( لغربیة الباكستان الشرقیة والباكستان ا: منفصلین عن بعضهما وهما 
.(  
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كما ال یؤثر في وصف الدولة بأنها موحدة نوع النظام الحاكم فیها، فالدولة تكون 
موحدة في حالة وحدة النظام السیاسي والسیادة ال غیر سواء كان حكمها ملكیا أو 

  .جمهوریا
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  .الدولة المركبة أو المتحدة: المطلب الثاني
  .تتقارب الدول المستقلة، وقد تتحد فیما بینها لتحقیق أهداف مشتركةقد 

وتختلف قوة االتحاد بین الدول، فأحیانا یكون االتحاد ضعیفا وال یقوى على مواجهة أیة 
  .مشكلة بین الدول المتحدة فیزول االتحاد

  .فیهوقد یكون االتحاد قویا بحیث یصل درجة إفناء الشخصیة الدولیة للدول الداخلة 
ویكون االتحاد قویا أو ضعیفا تبعا لمدى تأثیره على سیادة الدول المتحدة وتتنوع الدول 

  :المتحدة بناء على قوة االتحاد أو ضعفه إلى أربعة أنواع هي
  .االتحاد الشخصي - 1
 .التحاد االستقاللي أو التعاهدي - 2

 .التحاد الحقیقي أو الفعلي - 3

 .التحاد المركزي أو الفیدرالي - 4

هذه األنواع األربعة نقسم المطلب إلى أربعة فروع نخصص كال منها  وللحدیث عن
  .ألحد أنواع االتحاد

  .االتحاد الشخصي: الفرع األول
  .التعریف به: أوال

یقوم االتحاد الشخصي عندما یتولى شخص واحد رئاسة دولتین مستقلتین تماما عن  
خلیة والخارجیة، كما بعضهما، وتحتفظ كل منهما بشخصیتها الدولیة وسیادتها الدا

یكون لكل منهما دستورها الخاص بها، وسلطتها العامة المستقلة من تشریعیة 
  .وتنفیذیة وقضائیة

ویعتبر مواطنو كل دولة من دول االتحاد أجانب عن الدولة األخرى والعالقات التي 
 تقوم بین دولتي االتحاد عالقات دولیة تخضع لقواعد القانون الدولي العام، وٕاذا

  .قامت حرب بینهما تعد حربا دولیة
لذلك یعتبر االتحاد الشخصي أضعف أنواع االتحاد لكون الصلة الوحیدة بین دولتي 

  .االتحاد تكمن في شخص رئیس الدولة
  ".االتحاد الرئاسي"وهذا ما جعل بعض الكتاب یطلقون علیه اسم 

  .الطرق التي ینشأ االتحاد الشخصي وفقها: ثانیا
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  :الشخصي بأحد الطرق التالیةویتم االتحاد 
أن یتصادف اجتماع أسرة واحدة تحكم دولتین كأن ترتبط البیوت الملكیة بعضها : األول

ببعض فیرث أحد الملوك عرش دولة عن طریق والده مثال وعرش دولة أخرى عن 
  .طریق والدته، أو من زواج ملك إحدى الدول من ملكة دولة أخرى

  .إثر زواج ملك لیتوانیا بملكة بولندا 1385بولندا ولیتوانیا سنة كاالتحاد الذي قام بین 
أن یتعین شخص واحد لرئاسة دولتین، كما حدث في االتحاد الشخصي الذي قام :الثاني

، حیث تولى الملك لیوبولد حكم 1908إلى  1885بین بلجیكا والكونغو من عام 
 1885البرلمان البلجیكي سنة الدولتین، فقد كان لیوبولد ملكا لبلجیكا وعندما قرر 

  .م منح دولة الكونغو استقاللها جعلها تحت حكم ملك بلجیكا
أن یقع االتحاد بناء على معاهدة توقعها دولتان بموجبها یتولى شخص واحد : الثالث

االتحاد الشخصي الذي قام بین : حكم الدول المتحدة، ومن أمثلة هذا االتحاد
دما عرض برلمان ألبانیا عرشها على فیكتور عن 1939ألبانیا وٕایطالیا سنة 

  .إیمانویل ملك إیطالیا خوفا من ألمانیا
  .النتائج التي تتربت عن قیام االتحاد الشخصي: ثالثا

  :وتترتب عن االتحاد الشخصي عدة نتائج هي
نتیجة لتمتع دول االتحاد بشخصیتها الدولیة وسیادتها فإن آثار تصرفات كل منها  - 1

  .التي قامت بها وحدها دون بقیة الدول األخرى تتحملها الدولة 
یمارس رئیس الدولة سلطانه ال بصفته رئیسا لالتحاد وٕانما یمارسها بصفته رئیسا  - 2

للدولة التي یقوم بالعمل لصالحها، لذلك فهو یمارس سلطاته تارة بصفته رئیسا 
 .لدولة داخلة في االتحاد، وتارة بصفته رئیسا للدولة األخرى

یمكن أن تتعامل الدول الداخلة في االتحاد الشخصي فیما بینها، وأن تتبادل  لذلك فإنه
 .التمثیل الدبلوماسي

نتیجة استقالل كل دولة داخلة في االتحاد عن األخرى فإنه یمكن تصور اختالف  - 3
النظم السیاسیة السائدة في كل منها، فقد یقوم االتحاد بین دولة ملكیة وأخرى 

 .جمهوریة
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قالل كل دولة من االتحاد أن رعایاها یظلون محتفظین بجنسیتهم یترتب عن است - 4
 .المستقلة، ویعد رعایا كل دولة داخلة في االتحاد أجانب بالنسبة للدولة األخرى

ونالحظ أن هذا النوع من االتحاد لم یعد موجودا في الوقت الراهن وٕانما كان في 
اد في العصر الحاضر السابق، وهذا ال یمنع تصور قیام هذا النوع من االتح

  .خاصة بالنسبة لالتحاد الذي یتم عن طریق توارث العرش
  .االتحاد االستقاللي أو التعاهدي أو الكونفدرالي: الفرع الثاني

یقوم هذا النوع من االتحاد على انضمام دولتین : التعریف باالتحاد االستقاللي: أوال
م فیما بینها بقصد تنسیق كاملتي السیادة أو أكثر من اتحاد وفق معاهدة تبر 

الشؤون االقتصادیة أو االجتماعیة أو الثقافیة فیما بینها، أو أن تلتزم بالدفاع 
  .المشترك عن بعضها البعض وفق ما تنص علیه معاهدة االتحاد

وتحتفظ الدول الداخلة في االتحاد باستقاللها الداخلي والخارجي لذلك فإنه ال تنشأ عن 
  .وٕانما تبقى لكل دولة داخلة فیه شخصیتها الدولیة كاملةاالتحاد دولة جدیدة، 

  .النتائج التي تترتب عن قیامه: ثانیا
تترتب عن احتفاظ الدول الداخلة في االتحاد االستقاللي بشخصیتها الدولیة عدة نتائج 

  :هي
أن العالقات التي تقوم بین أعضاء االتحاد عالقات دولیة تحكمها قواعد القانون  - 1

  .الدولي
لكل دولة عضو في االتحاد حق إقامة عالقات دبلوماسیة مع الدول األخرى  - 2

 .الخارجة عن االتحاد

أن كل دولة في االتحاد تتحمل مسئولیتها الدولیة عن التصرفات التي قامت بها  - 3
 .في مواجهة أیة دولة خارجة عن االتحاد

 .إذا قامت حرب بین دولتین في االتحاد تعد حربا دولیة - 4

حتفاظ الدولة بشخصیتها أن كل دولة في االتحاد تظل محتفظة یترتب عن ا - 5
 .بنظامها السیاسي

 .لیست هناك جنسیة مشتركة وال دستور مشترك - 6
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ویتولى إدارة المسائل التي نصت علیها معاهدة االتحاد مؤتمر أو جمعیة أو مجلس ذو 
  .صبغة سیاسیة

خلة في االتحاد ویتكون مجلس االتحاد من أعضاء تختارهم حكومات الدول الدا
  .ویمثلون حكوماتهم لدى المجلس

  :أمثلة عن االتحاد االستقاللي: ثالثا
  :نذكر ما یلي يمن أمثلة االتحاد التعاهدي أو االستقالل

  ).1787م إلى 1776من (اتحاد الوالیات األمریكیة  - 1
ع بین وقد قام هذا االتحاد بین ثالث عشرة والیة في أمریكا الشمالیة حینما نشب النزا

هذه الوالیات وبریطانیا التي كانت تستعمرها فتضامنت هذه المستعمرات من أجل 
توحید الكفاح والتعاون لمواجهة االستعمار البریطاني، فكونت مؤتمرا التخاذ 

القرارات المشتركة واتفق على أن یكون اتخاذ القرارات في القضایا العادیة بنسبة 
  .تعدیل الدستورتسعة أعضاء واشتراط اإلجماع عند 
  .وقد نجح هذا االتحاد في تحقیق االنتصار

أقوى هو االتحاد  اعقدت تلك الدول مؤتمر فالدلفیا وأقامت اتحاد 1787ماي  15 يوف
وهو الساري ،  17/09/1787 فيوصدر الدستور الفدرالي ، المركزي الفدرالي 
  .المفعول إلى الیوم

  .اتحاد الجامعة العربیة - 2
العربیة اتحادا تعاهدیا أو استقاللیا بین الدول العربیة بمقتضى میثاق تكون الجامعة 

  .الجامعة
وقد بین هذا المیثاق نوع االتحاد الذي عقدته الدول العربیة فنص في مقدمته على أنه 

تثبیتا للعالقات الوثیقة والروابط العدیدة بین الدول العربیة وحرصا على دعم هذه ( 
أساس احترام استقالل تلك الدول وسیادتها وتوجیها الروابط وتوطیدها على 

  ...).لجهودها إلى ما فیه خیر البالد العربیة قاطبة
وأشار في مادته التاسعة إلى أن الدول المنضمة إلى الجامعة تتمتع باستقاللها 

المعاهدات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها دولة من دول (الخارجي بقوله 
  ).ولة أخرى ال تلزم وال تقید األعضاء اآلخرینالجامعة مع أیة د
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كما نص من المادة الثامنة منه على االستقالل الداخلي لكل دولة عضو في الجامعة 
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول ( فقال 

قوم بعمل الجامعة األخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن ال ت
  ).یرمي إلى تغییر ذلك النظام فیها

ومن هنا یتبین أن اتحاد الجامعة العربیة یمثل اتحادا استقاللیا، و تعاهدیا، بحیث تبقى 
كل دولة محافظة على استقاللها الداخلي والخارجي وتترتب عن ذلك كل نتائج 

  .االتحاد التعاهدي التي سبق ذكرها
  أو الفعلي االتحاد الحقیقي: الفرع الثالث

ینشأ هذا التحاد باندماج دولتین، وأكثر بمقتضى اتفاقیة تبرم بین : التعریف به: أوال
  .الدول المتحدة

وبمقتضى هذا االندماج تتخلى الدول المتحدة عن سیادتها الخارجیة لصالح دولة 
  .االتحاد، لذلك فإن االتحاد الحقیقي یؤدي إلى ظهور دولة جدیدة هي دولة االتحاد

  .النتائج التي تتربت عن قیامه: نیاثا
  :وتترتب عن تخلي دول االتحاد عن سیادتها الخارجیة عدة نتائج هي

تقوم الدولة االتحادیة وحدها بممارسة مظاهر السیادة الخارجیة بالنسبة للدول  - 1
األعضاء ، فتتولى السلطات االتحادیة إبرام المعاهدات الدولیة، وتتقید الدول 

 .كافة التصرفات الخارجیة التي تعقدها سلطات االتحاداألعضاء جمیعا ب

 .كما یكون لالتحاد تمثیل دبلوماسي واحد

 .لالتحاد رئیس واحد وحكومة واحدة تمارس جمیع السلطات على كل دول االتحاد - 2

تعد الحرب بین دول االتحاد فیما بینها حربا أهلیة ال حربا دولیة، كما تعد الحرب  - 3
 .االتحاد ودولة أجنبیة حربا بالنسبة لالتحاد بأكملهالقائمة بین إحدى دول 

أما من الناحیة الداخلیة فإن كل دولة تحتفظ بذاتیتها واستقاللها، كما یكون لها دستور 
  .وتشریعات خاصة، وهیئات حاكمة وٕاداریة مستقلة

  :ویتمیز االتحاد الحقیقي أو الفعلي بسمتین رئیسیتین هما
  .جدیدة هي دولة االتحادظهور شخصیة قانونیة دولیة  - أ
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وحدة رئیس الدولة، حیث تخضع جمیع الدول الداخلة من االتحاد لرئیس دولة  - ب
 .االتحاد

  .أهم الفروق بین االتحاد الحقیقي واالتحاد التعاهدي والشخصي: ثالثا
  :التعاهدي والشخصي في األمور التالیة: یختلف االتحاد الحقیقي عن االتحادین

األعضاء، ففي االتحاد الحقیقي تزول شخصیة األعضاء من حیث شخصیة الدول  - 1
في االتحاد، أما في االتحادین التعاهدي والشخصي تبقى كل دولة من دول 

  .االتحاد محتفظة بشخصیتها الدولیة
في االتحاد الحقیقي تظهر دولة جدیدة من الناحیة الخارجیة وتمارس كل مظاهر  - 2

عاهدي والشخصي ال تظهر دولة جدیدة السیادة الخارجیة، أما في االتحادین الت
 .وتبقى كل دولة من دول االتحاد تمارس سیادتها الخارجیة

یختلف االتحاد الحقیقي عن االتحاد الشخصي كذلك من رئیس الدولة، فرغم أن  - 3
كال االتحادین له رئیس واحد إال أن رئیس االتحاد الحقیقي یمثل دولة واحدة هي 

د الشخصي فإن الرئیس یمثل كل دولة على حدة، دولة االتحاد، أما في االتحا
 .فیتصرف باسمها ولحسابها

  :أمثلة عن االتحاد الحقیقي أو الفعلي: رابعا
  :وجدت عدة اتحادات حقیقیة من التاریخ ومنها على سبیل المثال

  :اتحاد النمسا والمجر - 1
سم إمبراطوریة واتخذ ا 1867تم هذا االتحاد بمقتضى اتفاقیة أبرمت بین الدولتین عام 

  .النمسا والمجر
  .واختفى هذا االتحاد بهزیمة النمسا والمجر في الحرب العالمیة األولى

  .1949اتحاد هولندا وٕاندونیسیا سنة  - 2
وقع هذا االتحاد بمقتضى معاهدة أبرمت في الهاي ثم أنقض بعد فترة قصیرة بسبب 

الراهن اتحادات من هذا االختالفات الكبیرة بین الدولتین، وال توجد في الوقت 
  .النوع، إال أنه ال یوجد ما یمنع قیامها في المستقبل
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  .االتحاد المركزي أو الفدرالي: الفرع الرابع
  .التعریف باالتحاد الفدرالي: أوال

  .هو دولة تنشأ بمقتضى معاهدة تبرمها دولتان أو أكثر من الدول الراغبة في االتحاد
ن دولة جدیدة تسمى الدولة االتحادیة أو الدولة الفدرالیة، وبمقتضى معاهدة االتحاد تتكو 

وهذه الدولة تتمتع وحدها بكافة مظاهر السیادة الخارجیة وجزء من السیادة الداخلیة 
  .لكل دولة أو والیة من االتحاد

وهذا النوع من االتحاد هو أقوى أنواع االتحادات، ألن الدول المتحدة تتنازل عن كل 
  .یة، وجزء من سیادتها الداخلیةسیادتها الخارج

  .التفرقة بین االتحاد الفدرالي واالتحاد التعاهدي والفعلي: ثانیا
  .أهم الفروق بین االتحاد الفدرالي و التعاهدي -أ 

  :یختلف االتحاد الفدرالي عن االتحاد التعاهدي من ناحیتین رئیسیتین هما
تحاد الفدرالي وبقائها بالنسبة للدول زوال الشخصیة القانونیة الدولیة الداخلة في اال   

  .الداخلة من االتحاد التعاهدي
تستقل الدول الداخلة في االتحاد التعاهدي في ممارسة مظاهر سیادتها الخارجیة  -ب 

والداخلیة، أما الدول الداخلة في االتحاد الفدرالي فإن الدول الداخلة في االتحاد ال 
یتها الدولیة أما السیادة الداخلیة فتمارسها تمارس أیة سیادة خارجیة لزوال شخص

باالشتراط مع الدولة الفدرالیة بكاملها، أي أن الحكومة المركزیة تتدخل في ممارسة 
 .بعض مظاهر السیادة الداخلیة للدول األعضاء في االتحاد

لذلك فإن الدول الداخلة في االتحاد الفدرالي ال یطلق علیها اسم الدول وٕانما یطلق 
  .ا اسم الوالیات أو المقاطعاتعلیه

  .وقد استعملنا هنا مصطلح الدولة بقصد تبسیط فكرة االتحاد الفدرالي فقط
  .التفرقة بین االتحاد الفدرالي واالتحاد الفعلي -ثالثا

إن االتحاد الفدرالي یتشابه مع االتحاد الفعلي من الناحیة الخارجیة حیث أن الشخصیة 
تزول نهائیا وتحل محلها  –الفدرالي والفعلي  –التحادین الدولیة للدول الداخلة في ا

  .شخصیة دولیة جدیدة یكون لها حق ممارسة جمیع مظاهر السیادة الخارجیة
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ویختلف االتحاد الفدرالي عن االتحاد الفعلي من حیث ممارسة السیادة الداخلیة، إذ أن 
الدول الداخلة في االتحاد الفدرالي تتنازل عن جزء من سیادتها لدولة االتحاد لذلك 

الوالیة والمقاطعة  –فإن السیادة من هذه الدول تمارس باشتراك بین الدول الداخلیة 
لة من الحكومة المركزیة، أما بالنسبة للدول الداخلة في ودولة االتحاد ممث  -

االتحاد الفعلي فإنها ال تتنازل عن سیادتها وال عن جزء منها لذلك فهي تمارس 
  .سیادتها الداخلیة مستقلة عن دولة االتحاد أي عن الحكومة المركزیة

  .النتائج المترتبة عن قیام االتحاد الفدرالي: رابعا
  .االتحاد الفدرالي عدة نتائج من الناحیتین الخارجیة والداخلیةتترتب عن قیام 

  :من الناحیة الخارجیة -أ 
  :تترتب عن قیام االتحاد الفدرالي عدة نتائج من الناحیة الخارجیة وهي

زوال الدول المكونة لالتحاد الفدرالي من المجتمع الدولي لكونها قد تخلت عن  - 1
ول تصبح والیات داخل االتحاد أو مقاطعات سیادتها الخارجیة لذلك فإن تلك الد

  ".دویالت"وقد تسمى 
ظهور دولة جدیدة هي دولة االتحاد، وهذه الدولة الجدیدة تقوم بممارسة كل  - 2

مظاهر السیادة الخارجیة، حیث تظهر هذه الدولة من الناحیة الخارجیة كدولة 
 .موحدة

 –یات أو المقاطعات الوال –بقیام دولة االتحاد یصبح شعب كل الدول المتحدة  - 3
 .شعبا واحدا یحمل جنسیة واحدة هي جنسیة االتحاد

تعتبر عالقات داخلیة تحكمها  -الوالیات –العالقات التي تقوم بین دول االتحاد  - 4
 .قوانین االتحاد وال تحكمها قواعد القانون الدولي العام

  :من الناحیة الداخلیة -ب
ج من الناحیة الداخلیة، ویمكن إجمال هذه تترتب عن قیام االتحاد الفدرالي عدة نتائ

  :النتائج في األمور التالیة
یترتب عن قیام االتحاد الفدرالي وجود سلطات متعددة، حیث : ازدواجیة السلطات - 1

التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة تمارس : السلطات العامة االتحادیة الثالث
 .صالحیاتها على مستوى الدولة االتحادیة بأكملها
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حیث  –لى جانب هذه السلطات توجد سلطات عامة مقابلة لها على مستوى كل والیة وإ 
تمارس  –توجد في كل والیة سلطة تشریعیة وسلطة تنفیذیة وأخرى قضائیة 

 .صالحیاتها على مستوى الوالیة فقط

نظرا الزدواجیة السلطات : توزیع االختصاصات بین السلطات االتحادیة المحلیة - 2
االتحاد والوالیات فإن السلطة تتقاسمها سلطات االتحاد وسلطات العامة في دولة 

الوالیة بمعنى السلطة داخل كل والیة توزع بین السلطة االتحادیة والسلطة المحلیة 
 .الخاصة بكل والیة

  :وهناك ثالث طرق لتحدید صالحیات السلطات االتحادیة والسلطات المحلیة وهي
على سبیل  –االتحادیة  –أن یحدد الدستور االتحادي صالحیات السلطات المركزیة  -

 .الحصر ویترك ما لم ینص علیه للوالیات

  .وهذه الطریقة هي التي اتبعتها كل من الوالیات المتحدة األمریكیة وسویسرا وألمانیا
نص أن یحدد الدستور االتحادي صالحیات الوالیات على سبیل الحصر، وما لم ی -

 .علیه یبقى من اختصاص السلطات االتحادیة، كما هو الحال بالنسبة لكندا والهند

أن یحدد الدستور االتحادي على سبیل الحصر صالحیات كل من السلطات المركزیة  -
 .والسلطات المحلیة

معیبة وغیر مجدیة ألن الدستور مهما كان مفصال ال یمكن  –األخیرة  –وهذه الطریقة 
المسائل، زیادة أنه قد تستجد بعض المسائل نتیجة لتغیر الظروف أن یشمل جمیع 

وتكون تلك المسائل غیر منصوص علیها في الدستور وبالتالي یصعب تحدید ما 
إذا كانت تدخل في اختصاص الوالیات أم في اختصاص السلطات االتحادیة، 

تلك األمر الذي یقتضي إنشاء هیئة سیاسیة علیا تتولى تحدید ما إذا كانت 
  .المسائل من اختصاص السلطة المركزیة أم المحلیة

  .ونظرا لعیوب هذه الطریقة فإننا لم نجد دولة اتحادیة واحدة قد أخذت بها
وتجدر المالحظة أنه وأیا كانت الطریقة المتبعة من تحدید صالحیات السلطات 

ك التي أي تل –المركزیة والمحلیة فإن جمیع الموضوعات التي تهم الدولة بأسرها 
تدخل في اختصاص السلطات المركزیة، أما الموضوعات  –تعلق بالصالح العام 
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أو المسائل ذات الطابع المحلي فإنها تدخل في اختصاص السلطات المحلیة 
  .للوالیة

لذلك فقد حرصت الدساتیر االتحادیة على أن تختص السلطات االتحادیة بالمسائل 
كیة، والتشریعات الخاصة بتنظیم التجارة المتعلقة بالتشریعات المالیة والجمر 

الخارجیة وٕاصدار األوراق النقدیة، وتشریعات الجنسیة والهجرة، والتشریعات 
الخاصة بالمقاییس والمكاییل، وكذا كل األمور المتعلقة بالدولة االتحادیة بأسرها 

 .وغیرها... كإعالن الحرب وحالة الطوارئ واألحكام العرفیة

یقتضي قیام االتحاد وجود قضاء مركب موحد : أو فدرالي وجود قضاء اتحادي - 3
على رأسه المحكمة العلیا التي تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بین 

 .الوالیات ودولة االتحاد أو بین الوالیات فیما بینها

  .أمثلة عن االتحاد الفدرالي: خامسا
ألهمیته وقدرته على توحید دول یعتبر االتحاد الفدرالي من أقوى أنواع االتحاد، ونظرا 

ذات نظم متغایرة ومتباینة من دولة واحدة قویة لكونه یعمل على الجمع بین 
  .عاطفتي االتحاد واالستقالل، لذلك فقد أخذت به الكثیر من الدول وتحقق نجاحه

  .ومن الدول التي أخذت به سویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة
  .راالنظام الفدرالي في سویس -أ

بین  1291جویلیة  15تعود بوادر االتحاد الفدرالي السویسري إلى االتفاقیة المبرمة في 
 .ثالث مقاطعات هي سویتز، وانتروالدن ، وأوري

  .مقاطعة) 22(ثم توسع هذا االتحاد عدة مرات حتى أصبح یشمل اثنتین وعشرین 
حدة، كما توجد وفي ظل هذا النظام توجد سلطات داخلیة خاصة بكل والیة على 

  :سلطات عامة اتحادیة والسلطات االتحادیة هي
  .مجلس المقاطعات -1

  .وهذا المجلس هو السلطة التشریعیة المركزیة لدولة االتحاد
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  .الهیئة التنفیذیة -2
ال تعتبر الهیئة التنفیذیة في سویسرا سلطة مستقلة بل هي هیئة أو لجنة مكونة من 

من بین أعضاءه للقیام  –مجلس المقاطعات  –ان سبعة أعضاء یختارهم البرلم
  .بمهام السلطة التنفیذیة لمدة أربع سنوات تحت إشرافه ورقابته

  .الهیأة القضائیة -3
توجد في سویسرا محكمة فدرالیة تختص بحل المنازعات التي تقوم بین المقاطعات 

  .بینهاوالدولة االتحادیة وكذا المنازعات التي تقوم بین المقاطعات فیما 
  :النظام الفدرالي األمریكي -ب

ماي  15نشأ االتحاد الفدرالي األمریكي بمقتضى معاهدة فالدلفیا التي أبرمت في 
والتي قرر فیها المجتمعون تشكیل سلطة مركزیة للوالیات الثالثة عشر  1787

  .تشریعیة، تنفیذیة وقضائیة: تتكون من ثالث هیئات
لدولة الفدرالیة التي أسندت إلیها مهمة تمثیل الوالیات وبتشكیل الهیئات الثالثة قامت ا

خارجیا على أن تبقى هذه الوالیات مستقلة عن بعضها البعض داخلیا، كما یكون 
  .لها حق التمتع بممارسة بعض مظاهر السیادة

والیة، ) 50(وقد بدأ االتحاد الفدرالي األمریكي بثالثة عشر والیة ثم توسع إلى خمسین 
وجزر هاواي التي  1958التي انضمت إلى االتحاد سنة  أالسكاتا آخرها والی

  .1959انضمت إلیه سنة 
الهیئة التشریعیة، الهیئة : ویتكون االتحاد الفدرالي األمریكي من ثالث هیئات هي

  .التنفیذیة والهیئة القضائیة
  ) .الكونجرس ( الهیئة التشریعیة  -1

في الوالیات المتحدة األمریكیة من مجلسین،  –الكونجرس  –تتكون الهیئة التشریعیة 
أحدهما یسمى مجلس النواب ویتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لمدة سنتین 

  .ویتحدد عدد نواب كل والیة بالنظر إلى عدد سكانها
أما المجلس الثاني فهو مجلس الشیوخ الذي یتكون من ممثلین عن كل والیة یتم 

على أن یجدد . العام المباشر لنیابة مدتها ست سنواتاختیارهم عن طریق االقتراع 
  .ثلث أعضاء المجلس كل سنتین
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  الهیئة التنفیذیة  -2
یتولى رئیس الجمهوریة رئاسة الهیئة التنفیذیة، ویتم اختیاره بواسطة هیئة الناخبین عن 

طریق االقتراع العام غیر المباشر لمدة أربع سنوات، حیث ینتخب الشعب هیئة 
وتتولى هذه الهیئة انتخاب رئیس الجمهوریة " هیئة الناخبین الكبار"سم تعرف با

ورئیس الجمهوریة من الوالیات المتحدة األمریكیة هو رئیس الحكومة، وهو یزاول 
  .ویعفیهم من مناصبهم" الوزراء" سلطات واسعة؛ حیث ینفرد بتعیین الكتاب 

  .ة وظائف السلطة التنفیذیةكما أنه ینفرد بتقریر السیاسة العامة للدولة ومباشر 
ال یمارسون أیة صالحیات فعلیة فهم مجرد سكرتیرین أو معاونین "  الوزراء" والكتاب 

  .للرئیس، وهم ملزمون بتنفیذ سیاسته وال یسألون إال أمامه
  .ولیست آلرائهم أیة قیمة إلزامیة ولو اتفقوا كلهم على رأي یخالف رأي الرئیس

لینكولن بوزرائه السبعة للتشاور حول مسألة معینة فأجمع  ابراهاموقد حدث أن اجتمع 
الوزراء على رأي یخالف رأي الرئیس ومع ذلك رفض رأیهم ووضع المبدأ الشهیر 

  ".أغلبیة الواحد ضد السبعة"في الفقه الدستوري المعروف باسم 
  .الهیئة القضائیة -3

ممثلة في المحكمة العلیا  توجد في الوالیات المتحدة األمریكیة هیئة قضائیة فدرالیة
تختص بالنظر في النزاعات التي تثور بین االتحاد والوالیات الداخلة فیه، 

  .والنزاعات التي تثور بین الوالیات فیما بینها
كما تعتبر المحكمة الفدرالیة العلیا الجهة االستئنافیة المختصة بالنظر في األحكام 

  .الوالیاتالصادرة من المحاكم الموجودة على مستوى 
  
  
  
  
  
  
  



100 
 

  
  

  النظم السیاسیة : الفصل الثالث
التعریف بالنظم السیاسیة وبیان ممیزات النظام السیاسي ووظائفه  الفصلتناول في هذا ی

  وأنواع األنظمة السیاسیة ثم قواعد النظام السیاسي اإلسالمي
 ستعرضی، ثم  تناول في األول التعریف بالنظم السیاسیة یونقسمه إلى ثالثة مباحث 

القائمة  ةالسیاسیأنواع األنظمة الثالث  أما األنظمة السیاسیة تقسیماتفي الثاني 
  قواعد النظام السیاسي  اإلسالميتناول ی والرابع،  على مبدا الفصل بین السلطات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



101 
 

والفرق بینه وبین  ممیزاته ووظائفهم السیاسي وبیان االتعریف بالنظ: األول المبحث
  .القانون الدستوري 

یتناول هذا المبحث بیان المراد بالنظام السیاسي من حیث اللغة واالصطالح و بیان  
  .ما یتمیز به النظام السیاسي عن القانون الدستوري

مطالب ؛ یتناول األول منها التعریف بالنظام السیاسي  ثالثةوتم تقسیم المبحث إلى   
، أما المطلب الثالث فیتناول ممیزات النظام القانون الدستوري والفرق بینه وبین
  .السیاسي ووظائفه
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  .التعریف بالنظام السیاسي: األول المطلب
  في اللغة واالصطالح التعریف بالنظام السیاسي: الفرع األول

   " نظام " كلمة المراد ب: أوال
  في اللغة "  نظام "معنى كلمة :  1

  :نظام في اللغة بمعنیین وردت كلمة
: ، ومنه قیل 1النظام الخیط الذي ینظم به اللؤلؤ:  مادي، قال الجوهري :المعنى األول

النظام ما نظمت به الشيء من خیط وغیره، وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت 
  . 2 وجمع نظام أنظمة ونظم وأناظیم... بعضه إلى بعض فقد نظمته

: معنوي، وهو الترتیب واالتساق أو الطریقة المتبعة في وضعه، یقال :المعنى الثاني
  . 3 لیس ألمره نظام أي ال تستقیم طریقته

  .في االصطالح" نظام " معنى كلمة :  2
اختلفت تعریفات الباحثین لمصطلح النظام، حیث عرفه بعضهم تعریفا مادیا بینما عرفه 

  :معا آخرون تعریفا معنویا، وجمع غیرهم المعنیین
  :التعریف بالمعنى المادي  -أ 

مجموعة من العناصر أو األجزاء التي تتداخل العالقات فیما بینها، ویعتمد : النظام هو
  . 4 كل جزء منها على اآلخر لتحقیق أهداف محددة 

كما عرف بأنه  مجموعة من العناصر أو األجزاء التي تتكامل مع بعضها، وتحكمها 
  . 5 عالقات وآلیات عمل معینة وفي نطاق محدد بقصد تحقیق هدف 

                                                 
  .217، ص 2الجوهري، إسماعیل بن حماد، الصحاح في اللغة، موقع الشاملة، ج - 1 
  .، مادة نظم578، ص 12ابن منظور، لسان العرب، موقع الشاملة، ج- 2 
  .ن م و ص - 3 
  .17، ص 2002عبد الحمید المغربي، نظم المعلومات اإلداریة، المكتبة العصریة، المنصورة، مصر، - 4 
أحمد مصطفى الحسین، تحلیل السیاسات، مدخل جید للتخطیط في المؤسسات الحكومیة، جمعیة  - 5 

  .23، ص 1994، عام 1االجتماعیین، الشارقة، اإلمارات العربیة، ط
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وعرف أیضا بأنه  مجموعة من العناصر التي تعمل معا لتحقیق هدف معین، أو 
ة تمكنها من مجموعة من المكونات التي ترتبط ببعضها البعض بعالقات تفاعلی

  .تكوین متكامل من أجل تحقیق هدف معین 
  :التعریف بالمعنى المعنوي   -ب 

مجموعة القواعد المتفق علیها من طرف جماعة : النظام بالمعنى المعنوي یقصد به
بشریة كالقریة أو المدینة أو الدولة لتنظیم نوع معین من العالقات الفردیة أو 

  .الجماعیة
  .نظام یقصد القانونوبهذا المعنى فإن ال

  :النظام یجمع عنصرین مادي ومعنوي - ج 
یجمع بعض الباحثین في تعریفهم للنظام بین العنصرین السابقین، أي المادي 

مجموعة من العنصر البشري : والمعنوي، وفي هذا الصدد یعرف النظام بأنه
هذه  وعنصر اآلالت مجتمعة، تربطها عالقات محددة وقوانین شاملة، لكل جزء من

  . 1المجموعة دوره المرسوم وصیغة محددة لتحقیق هدف محدد
  :ومن خالل هذا التعریف یتبین لنا أن النظام یتكون من عنصرین

مادي، ویشمل نوعین من العناصر هما اآلالت واألشخاص، أو أحدهما، أي :األول
  .األشخاص أو اآلالت

أو األشخاص أو تربط معنوي، ویشمل القوانین التي تربط بین اآلالت  :الثاني
  .العنصرین معا بعالقات عمل محددة لتحقیق هدف معین

  .في اللغة واالصطالح" سیاسة"معنى كلمة : ثانیا
  .في اللغة " سیاسة "كلمة : 1

  :تطلق كلمة سیاسة في اللغة العربیة بعدة إطالقات منها
یسوسهم أي ملك جعلوه : ساس األمر سیاسة أي قام به، وسوسه القوم: قال ابن منظور

  . 2أمرهم
                                                 

الكیالني عثمان وزمیاله، المدخل إلى نظام المعلومات اإلداریة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،  - 1 
  .15، ص 2000م ، عا1األردن، ط

  .، مادة سوس107، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج- 2 
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  . 1 ساس األمر یسوسه دبره وقام بأمره: وفي المصباح المنیر
ساس الدابة أو الفرس إذا قام على : مصدر ساس یسوس سیاسة، فیقال: والسیاسة

  . 2 أمرها من العلف والسقي والترویض والتنظیف وغیر ذلك
منه سیاسة البشر، وأحسب أن هذا المعنى هو األصل الذي أخذت : قال القرضاوي

فكأن اإلنسان بعد أن تمرس في سیاسة الدواب ارتقى إلى سیاسة الناس وقیادتهم 
  . 3 في تدبیر أمورهم

ومن خالل التعریفات السابقة یتضح أن معنى السیاسة في اللغة هو التدبیر أو القیام 
  .بأمور الغیر سواء أكان هذا الغیر حیوانا أم إنسانا

  ".الرعیة"وعلى أفراد األمة مصطلح " الراعي"لى ولي األمر لذلك أطلق قدماؤنا ع
  .في االصطالح " سیاسة "كلمة : 2

بالداخل  األمةرعایة شئون : ( في اصطالح الفقهاء بأنها " السیاسة"تعرف 
  . 4)والخارج

موصوفة، فیقال السیاسة الشرعیة هي   " السیاسة"وفي تراثنا الثقافي اإلسالمي تعرف  
ما كان فعال یكون معه الناس أقرب إلى الصالح : ( أن السیاسـة الشرعیـة هي

وهو رأي ابن عقیل  ؛)به وحي نزلوأبعد عن الفساد وٕان لم یضعه الرسول وال 
  .5الحنبلي

السیاسة هي  قیام والة األمور بتدبیر : " وقد حاولت أن أضع لها أوجز تعریف فقلت
  " .مورد الدلیل الشرعيشؤون األمة بما یرونه في غیر 

                                                 
  .375، ص 4الفیومي، المصباح المنیر، موقع الشاملة، ج- 1 
اإلسالم ویب، تاریخ التحمیل، : القرضاوي یوسف، مفهوم كلمة السیاسة في القرآن والسنة، موقع. د - 2 

06/10/2017.  
اإلسالم ویب، تاریخ التحمیل، : السیاسة في القرآن والسنة، موقعالقرضاوي یوسف، مفهوم كلمة . د - 3 

06/10/2017.  
، 2دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط  ، معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس قلعجي وزمیله - 4 

  .252، ص 1988
 .انظر محمد بن شاكر الشریف، السیاسة الشرعیة تعریف وتأصیل، منشور على موقع الشبكة الفقهیة -  5
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  : 1 وفي الفقه القانوني تطلق كلمة سیاسة على معان كثیرة، منها على سبیل المثال 
كل ما من شأنه أن یحقق الحیاة الخیرة في مجتمع له : بأنهاأرسطو السیاسة  عرف -

  . 2 االستقرار والتنظیم واالكتفاء الذاتي: خصائص متمیزة أهمها
  .3السیاسة فن حكم المجتمعات اإلنسانیة: بقوله 1962عرفها معجم روبیر عام    -
  . 4وعرفها آخرون بأنها  علم السلطة -
  . 5وعرفت أیضا بأنها  علم الدولة -
الرعایة والتدبیر لشؤون الناس وهدفها تحقیق الخیر والصالح : وعرفت أیضا بأنها -

التغییر وتحسین الشأن  الذي یعني ترویض الفاسد وتربیته، والتطلع إلى
والعفو عند المقدرة واستعمال الحیطة والحذر، والمكیدة ضد األعداء، ... والتكامل

  . 6والكیاسة واإلقناع تجاه الرعیة في مجتمع یرأسه أمیر أو رئیس
ومن خالل التعریفات السابقة نالحظ أن مصطلح السیاسة له عدة مدلوالت، وهذه 

  :معنیینالمدلوالت كلها تتمحور حول 
  .فن الحكم أو رعایة شؤون الناس، وهما بمعنى واحد، وهو ممارسة السلطة :األول
علم السلطة وعلم الدولة، وال یخفى ما بین السلطة والدولة من االرتباط إذ كثیرا  :الثاني

  .ما یطلق اصطالح السلطة على الدولة والعكس
ة نظریات یقول بها أهل وفي الحالتین فإن السیاسة علم، وهذا یعني أنها مجموع
  .االختصاص في مجال هذا العلم أي علم السیاسة

یعني علم : ومما سبق نخلص إلى أن السیاسة في االصطالح لها معنیان؛ أحدهما
  .السیاسة، أما اآلخر فیعني تطبیق هذا العلم أي النظریات السیاسیة في الواقع

                                                 
، 1انظر دكتور محمود سعید عمران وزمیلیه، النظم السیاسیة عبر العصور، دار النهضة العربیة، بیروت، ط- 1 

  .وما یلیها 11، ص 1999
  .11محمود سعید عمران، م ن، ص . د - 2 
یس دو فرجیه، مدخل إلى علم السیاسة، ترجمة جمال األتاسي وزمیله، دار دمشق للطباعة والنشر، مور  - 3 

  .7دمشق، د ت، ص
  .ن م و ص - 4 
  .ن م و ص - 5 
  .8، 7، ص 2007ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السیاسة، دار العلوم، عنابة، . د - 6 
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  ".النظام السیاسي"المراد بمصطلح : 3

  .نعرف النظام السیاسي كمصطلح قانوني" سیاسة"و " نظام"كلمتي بعد تعریفنا 
: تعددت التعریفات التي وردت بشأنه، غیر أن هذه التعریفات تدور كلها حول محورین
أحدهما یقوم على التعریف بالنظر إلى الجانب الشكلي أو العضوي أو المادي، 

واعد الموضوعیة التي والثاني یعرف النظام السیاسي انطالقا من النظر إلى الق
  :یقوم علیها المجتمع السیاسي وبناء على ذلك نجد التعریفات جاءت كما یلي

  .التعریفات المستندة إلى العنصر الشكلي أو العضوي: أ  
إن التعریفات التي تستند إلى هذا الجانب یعود أصل تعریفها إلى كونها تنطلق من 

  Système politiqueجلیزي، أواإلن  Political systemالمصطلح األجنبي  
  ".نظام"في اللغتین إلى العربیة بكلمة   Systèmeالفرنسي، وقد ترجمت كلمة  

ومن هنا جاءت التعریفات لتنظر إلى الجهاز الحاكم في الدولة أي إلى الجانب المادي 
أو الشكلي الملموس، وبالتالي كان تعریفهم للنظام السیاسي بأنه  مجموعة 

  . 1التي تتوزع بینها آلیة التقریر السیاسيالمؤسسات 
  . 2 أو هو  مؤسسات صنع القرار العام أو التأثیر علیه

وبناء على هذا التعریف یشمل المؤسسات الحاكمة واألحزاب السیاسیة وجماعات 
  .الضغط فهذه التعریفات تنظر إلى الهیئات الحاكمة وتجعلها أساسا للتعریف

تقسم األنظمة السیاسیة إلى رئاسیة وبرلمانیة وبناء على هذه التعریفات 
  .الخ...ومجلسیة

  
  
  

                                                 
  .58، ص 1985یین، بیروت، حسن صعب، علم السیاسة، دار العلم للمال. د - 1 
: خربوش محمد صفي الدین، مقدمة في النظم السیاسیة، منشور على األنترنت موقع الباحث العلمي  . د - 2 

k-Tb.com.book/ab7atH01698  4،  ص.  
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التعریفات التي تنطلق من العنصر الموضوعي أو األسس القانونیة لتنظیم : ب    
  .المجتمع

تنطلق هذه التعریفات من القواعد التي تنظم السلطة الحاكمة في الدولة، لذلك قد 
مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم فن قیادة :  عرفت النظام السیاسي بأنه

  . 1 مجتمع بشري من موقع السلطة وباستخدام وسائل السلطة العامة 
هذا االتجاه یقترب مفهومه ومن هذا التعریف یتبین أن النظام السیاسي عند أصحاب 

  .من القانون الدستوري
لذلك فإن دراستنا تقتضي التفرقة بین النظام السیاسي والقانون الدستوري، وهو ما 

  .سنتحدث عنه في الفرع الثاني
  .التعریف الجامع للنظام السیاسي: الفرع الثاني 

معنیین المادي یقوم هذا التعریف للنظام السیاسي على الجمع بین العنصرین أو ال
المؤسسات التي تتولى : والموضوعي، وبناء على ذلك فإن النظام السیاسي هو

صنع القرار العام في الدولة والمؤثرة علیها والمبادئ والقواعد التي تحكمها في 
  .ذلك

ومن التعریفات التي وردت في هذا الخصوص ما ذكره ثروة بدوي في تعریفه للنظام 
القواعد واألجهزة المترابطة فیما بینها، تبین نظام الحكم  مجموعة:  السیاسي بأنه

ووسائل ممارسة السلطة وأهدافها، كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسیطر 
  . 2 على الجماعة، وكیفیة تفاعلها مع بعض، والدور الذي تقوم به كل منها 

  :وبناء على هذا التعریف فإن النظام السیاسي یشمل
السیاسیة الرسمیة في الدولة، أي المؤسسات القادرة على صنع القرار  المؤسسات :1 

 :العام فیها، وتتمثل في
 .السلطة التشریعیة -
 .السلطة التنفیذیة -

                                                 
دراسة مقارنة في أصول النظم السیاسیة، عالم الكتب، القاهرة،  ،الشافعي أبو راس، نظم الحكم المعاصرة . د - 1 

  .11د ت، ص
  .124 ، ص1972، القاهرة، العربیة ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النهضة. د- 2 
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المؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة، وتشمل األحزاب السیاسیة وجماعات المصالح  : 2
 .أو ما یصطلح علیه الجماعات الضاغطة

 .الرأي العام : 3 
القواعد والمبادئ التي تحكم مجموع هذه المؤسسات في تفاعلها المستمر ودور  :  4 

  .كل منها في صنع القرارات العامة
  .التفرقة بین النظام السیاسي والقانون الدستوري: المطلب الثاني

خلصنا عند تعریف النظام السیاسي إلى القول بأنه یقوم على عنصرین أحدها مادي أو 
  :عي ویتمثل العنصر المادي فيعضوي والثاني موضو 

 :المؤسسات السیاسیة الرسمیة، وتشمل -1
 .المؤسسة التشریعیة -
 .المؤسسة التنفیذیة -
 :المؤسسات السیاسیة غیر الرسمیة، وتشمل -2
 .األحزاب السیاسیة -
 .جماعات المصالح أو جماعات الضغط -
 .الرأي العام -

التي تحكم المؤسسات أما العنصر الموضوعي فیشمل القواعد القانونیة والمبادئ 
  .السیاسیة السابقة في تفاعلها ودور كل منها في صنع القرار العام

كما خلصنا عند تعریف القانون الدستوري إلى أنه مجموعة القواعد القانونیة والمبادئ 
  :التي تنظم المسائل التالیة

وهي ما یدخل  القواعد القانونیة والمبادئ التي تتعلق بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، -
 .تحت اسم المؤسسات السیاسیة الرسمیة

 .القواعد التي تتضمن الحقوق والحریات العامة -
 .القواعد التي تتضمن المبادئ االقتصادیة واالجتماعیة -

ومما سبق نخلص إلى النظام السیاسي والقانون الدستوري یتفقان في أوجه ویختلفان في 
  .أخرى
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  :مجال االتفاق: أوال
  :ام السیاسي والقانون الدستوري من حیثیتفق النظ

  منهما یتضمن القواعد القانونیة والمبادئ العامة التي تحكم  إن كال -
  .السلطة التشریعیة

 .إن كال منهما یتضمن القواعد القانونیة والمبادئ العامة التي تحكم السلطة التنفیذیة -
  .مجال االختالف: ثانیا

الدستوري من حیث اتساع دائرة اهتمام األول عن یختلف النظام السیاسي عن القانون 
دائرة اهتمام الثاني إذ یتضمن النظام السیاسي القواعد والمبادئ التي تتعلق 

وهي التي ( بالمؤسسات الرسمیة ؛ ومن أهمها السلطتان التشریعیة والتنفیذیة 
لمؤسسات ، تضاف إلیها القواعد والمبادئ التي تتعلق با)یتناولها القانون الدستوري

  :السیاسیة غیر الرسمیة، وهي
 .األحزاب السیاسیة -
 .جماعات المصالح أو الجماعات الضاغطة -
 .الرأي العام -

ومن هنا نخلص إلى أن النظام السیاسي یتضمن قواعد القانون الدستوري وقواعد أخرى 
قواعد تنظیم األحزاب السیاسیة والنقابات والجماعات الضاغطة وغیرها من : مثل 
ات التي تؤثر على القرار السیاسي، وبالتالي یمكن القول بأن عالقة القانون الهیئ

الدستوري بالنظام السیاسي هي عالقة الجزء بالكل، ونستطیع التعبیر على هذه 
  :العالقة بالشكل التالي

  
  
  
  
  
  
  

  األحزاب السیاسیة
  النقابات

  جماعات الضغط
 النخب 

 الرأي العام

 المؤسسات 
  الرسمیة
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حیث تشیر الدائرة الكبرى إلى النظام السیاسي بینما تشیر الصغرى إلى القانون 
  .الدستوري الذي یعد جزءا من النظام السیاسي

  ممیزات النظام السیاسي ووظائفه:  الثالث المطلب
  ممیزات النظام السیاسي: الفرع األول  
  : هي بعدة ممیزاتیتمیز النظام السیاسي  

امتالك النظام السیاسي سلطة علیا في المجتمع ، ومن ثم تكون قوانینه  -1
  .وقراراته ملزمة واقعیا للكافة  وأنظمته

تحكم عالقات عناصر النظام السیاسي قواعد قانونیة وسیاسیة ومجتمعیة ،  -2
 أنظمةمن  آخرنظام فرعي  أيمن  أكثرومن ثم فهو یتمتع باستقالل ذاتي نسبي 

  .المجتمع

 . آخرنظام فرعي  أيمن  أكثرتأثیر النظام السیاسي في المجتمع   -3
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  األخرىیتفاعل النظام السیاسي مع النظم الفرعیة  -4

  .أساسها، كونها البیئة التي یتحرك فیها وعلى 
  :وظائف النظام السیاسي : ثاني الفرع ال

  : :یمكن تلخیصها في اآلتي وظائف عدة یؤدي النظام السیاسي 
 .واألمنأهداف المجتمع والدولة التي تتركز في تحقیق وظائف الرفاهیة  تحدید -1
  .الوظائف السابقةفي تحقیق   المجتمع ءأبناجمیع وضمان مشاركة    -2
توحیدها ، لتعزیز عناصر قوة  أودمج العناصر التي یتألف منها المجتمع ،  -3

  . أهدافهاالحها وتحقیق الدولة ومن ثم ضمان مص
المطابقة بین الحیاة السیاسیة ، كما هي ممارسة ، مع القواعد القانونیة  -4

  المشروعیة على العملیة السیاسیة ومن ثم النظام  إضفاءوالسیاسیة الرسمیة ، أي 
  .السیاسي نفسه 

  .1تحقیق العدالة والمساواة بین المواطنین -5

                                                 
الدكتور علي هادي حمیدي الشكراوي ، النظم السیاسیة المعاصرة ، محاضرات منشورة على موقع كلیة  -  1

 :بل ، وعنوانه القانون ، جامعة با
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=37874  
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   األنظمة السیاسیة:  المبحث الثاني       
  
اهتم الباحثون منذ ظهور الدویالت الیونانیة بموضوع األنظمة السیاسیة أو           

إلى أنظمة  1أنظمة الحكم ، حیث صنف أفالطون أنواع األنظمة السائدة آنذاك
  .األغلبیة وأخرى أولیجارشیة وأنظمة فردیة

العصر الحدیث ؛ فمنهم من قسمها كما اختلفت تقسیمات الباحثین ألنظمة الحكم، في 
استنادا إلى مصدر السیادة، ومنهم من قسمها بالنظر إلى كیفیة تعیین رئیس 

الدولة، ومنهم من قسمها استنادا إلى مدى خضوع السلطة الحاكمة للقانون ، كما 
  .قسمت بعد ظهور مبدأ الفصل بین السلطات بالنظر إلى مدى تطبیقها لهذا المبدأ

لف التقسیمات ألنظمة الحكم نقسم المبحث إلى المبحث إلى ثالثة ولدراسة مخت
  . مطالب

نخصص األول لتقسیم األنظمة السیاسیة من حیث مصدر السیادة، و الثاني لتقسیم 
األنظمة السیاسیة من حیث كیفیة تعیین رئیس الدولة، أما الثالث فلتقسیم األنظمة 

ونتناول في هذا المبحث ون، السیاسیة من حیث خضوع الهیئة الحاكمة للقان
عن األنظمة القائمة على التقسیمات األولى ، ونخصص المبحث الثالث للحدیث 

  . مبدأ الفصل بین السلطات
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                
  .2014 03/ 01 :تاریخ التنزیل 

  .400- 361، ص 1990راجع الجمهوریة ألفالطون، طبعة الجزائر سنة  -1
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  .تقسیم األنظمة السیاسیة من حیث مصدر السیادة: المطلب األول
ردي، تنقسم األنظمة السیاسیة من حیث مصدر السیادة إلى ثالثة أنواع هي النظام الف

وتقتضي دراسة هذه األنواع الثالثة ) الدیمقراطیة(ونظام األقلیة، ونظام األغلبیة 
  .تقسیم المبحث إلى ثالثة مطالب یخصص كل منها ألحد األنواع

  )الموناركیة(النظام الفردي : األول الفرع
 "Monarchie "في هذا النظام یتولى الحكم فرد واحد، لذلك أطلق علیه الیونان لفظ 

أي "  Monos "حكم الفرد، ألن هذه الكلمة مكونة من مقطعین إغریقیین هما  أي
  .أي حكم"   Archie"فرد واحد و 

  .في الیونانیة تعني حكم الفرد " Monarchie "ومن ثم كانت كلمة
والحاكم في ظل هذا النظام ال یتولى الحكم عن طریق الشعب وٕانما عن طریق الوراثة 

  .یتواله عن طریق القوة ویسمى دكتاتوریاویسمى عندئذ ملكا، وقد 
  .ملكي ودكتاتوري: ركي على نوعیناومن هنا یتضح أن النظام المون

  .النظام الملكي: أوال
یقوم النظام الملكي على قاعدة توارث العرش حیث یتولى الحكم شخص واحد وراثة 

  .عمن سبقه دون أن یكون للشعب رأي في ذلك
  .الطریقة ملكا أو قیصرا أو أمیرا أو سلطانا أو إمبراطوراویسمى من یتولى الحكم بهذه 

ولهذا الحاكم حق إدارة شؤون البالد كما یشاء ال یشاركه أحد وال یراجعه بشر فیما 
  .یفعل

وتتنوع األنظمة الملكیة من حیث مدى خضوعها للقانون إلى ملكیة استبدادیة وملكیة 
  ).دستوریة(مطلقة، وملكیة مقیدة 

 :ستبدادیةالملكیة اال - 1
تعد هذه الصورة أقدم صور الحكم التي عرفتها البشریة وكانت إحدى نتائج النظریات 

أو من اختاره اإلله، " اإلله"التیوقراطیة، حیث لم یكن ممكنا للبشر محاسبة الملك 
ویتمیز هذا النظام الحاكم للقانون، وال یجد سلطانه بحد أو قید، وتكون إلرادته قوة 

  .القانون ذاته الذي یجب أن یلتزم به غیره دون أن یلتزم به هو القانون، أو هي
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وفي ظل النظام الملكي االستبدادي تنعدم الحریات والحقوق العامة، بحیث یعتبر 
  .الشعب جزءا من أمالك الحاكم

بما یتضمنه  –وقد اندثر هذا النوع من الحكم ولم یعد مالئما للعصر الحاضر لكونه 
أبسط مبادئ العدالة التي تنادي بها الدیمقراطیة، لذلك فقد  یتناقض مع -من مظالم

  .تم التخلي عنه
 :الملكیة المطلقة - 2

یقوم هذا النظام على أساس تولي شخص واحد الحكم عن طریق الوراثة وأن یحكم 
  .بنفسه دون مشاركة من أحد

بین ومن هذه الناحیة ال تختلف الملكیة المطلقة عن االستبدادیة، أما وجه الخالف 
للقانون  –الملك  –النظامین فیكمن في كون الملكیة المطلقة یخضع فیها الحاكم 

  .القائم مادام ناقدا لم یغیره، وٕان كان تغییره متوقفا على إرادته وحده
  .فیها ال یخضع ألي قانون –الملك  –أما الملكیة االستبدادیة فإن الحاكم

وب إلى تعدیل هذا النظام تدریجیا، وقد أدى تقدم الوعي السیاسي لدى كثیر من الشع
الشعب اإلنجلیزي على حكم  ىوكانت انجلترا أول دولة تخلصت منه عندما قض

م وأقاموا بدال منه النظام الملكي المقید حكم أسرة 1688سنة " آل ستیوارت"
م 1689الذي قید بمقتضى وثیقة إعالن الحقوق الصادرة في فبرایر سنة " أورانج"

االعتراف ببعض الحقوق الفردیة والجماعیة للمواطنین، األمر والتي نصت على 
  .الذي أدى إلى تقیید الملك بهذه الوثیقة

  .وتحولت بذلك الملكیة المطلقة في إنجلترا إلى ملكیة مقیدة، أو ملكیة دستوریة
 –الدستوریة  –الملكیة المقیدة  - 3

وحق الحاكم في تولي یقوم هذا النظام كباقي النظم الملكیة على أساس توارث العرش 
  .الحكم دون موافقة الشعب

إال أن الملك أو الحاكم ال یحكم بمقتضى إرادته المستقلة ولكنه یخضع للقواعد 
  .الدستوریة القائمة في الدولة
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لذلك فإن النظام الملكي المقید یتفق مع الملكیة االستبدادیة والمطلقة من حیث طریقة 
 –الملك  –نهما من حیث خضوع الحاكم تولي مقالید الحكم ولكنه یختلف ع

  .للقواعد الدستوریة القائمة وعدم أحقیته في تعدیلها أو إلغائها
فالحاكم في ظل هذا النظام ال یحكم بإرادته المستقلة وٕانما یشاركه الشعب في أمور 

  .السلطة األمر الذي یجعل الشعب هو صاحب السیادة ولیس الحاكم
ة الدستوریة تسمح بانتخاب البرلمان الذي یتولى أمور ومن هنا فإن األنظمة الملكی

وقد صنف البعض ضمن . التشریع، والحكومة التي تتولى إدارة شؤون الدولة
لذلك فإن هذا الحكم لیس حكما فردیا بالمعنى المتعارف . األنظمة الدیمقراطیة

  .علیه
  النظام الدكتاتوري التیماركي : ثانیا

على أساس انفراد شخص  –كما یسمیه أفالطون  –التیماركيیقوم النظام الدكتاتوري أو 
واحد بالسلطة كالنظام الملكي غیر أنه یختلف عنه من حیث كون الحاكم في ظل 
النظام الدكتاتوري ال یتولى الحكم عن طریق الوراثة وٕانما على أساس القوة والنفوذ 

  .الشخصي، أو قوة الحزب الذي ینتمي إلیه
ص الذي یتولى السلطة في هذا النظام مستندا إلى غزواته في وغالبا ما یكون الشخ

فاألصل في الحكم الدكتاتوري إن الحاكم یتولى الحكم ؛ 1الحرب ومواهبه العسكریة
بالقوة ثم یصف ذلك بأوصاف تعود إلى السوابق العسكریة كما هو الشأن في كثیر 

  .جاح الثورةمن البلدان التي یتولى القادة العسكریون الحكم فیها بعد ن
ومن هنا جاءت فكرة الشرعیة الثوریة التي تستعین على تجمیع األنصار بإلهاب 

  .الشعور الوطني وبابتكار الشعارات الخالبة والخطب الحماسیة
وتحاول األنظمة الدكتاتوریة في العصر الحدیث إخفاء حقیقة النظام الفردي القائم 

ءات الشعبیة التي تعلن عن فوز بطالئه بظاهر شعبي، فتقوم بإجراء االستفتا
  .من أصوات الناخبین% 99الدیكتاتور بتأیید شعبي یفوق 

  :ویتمیز النظام الدكتاتوري بالخصائص التالیة

                                                 
  .367أفالطون، الجمهوریة، ص  -1
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التركیز على شخصیة الزعیم وبتصویره على أنه فوق مستوى كل األشخاص  .1
 .الموجودین في الدولة

م وقدرته على حسن یتولى الجهاز اإلعالمي بترویج شائعات عن عظمة الزعی .2
 .التسییر والحكم

 .كبت الحریات الفردیة ومنع المعارضة والرأي اآلخر .3
 .تركیز السلطات بین یدي الزعیم .4
إلهاء الشعب بإغراقه في بعض األوهام والشعارات التي تلهب مشاعر الجماهیر  .5

  .1المخدوعة
الشعب إال أنه ویشیر الفقه الدستوري إلى أن الدكتاتور وٕان كان ال یستمد سلطته من 

یختلف عن الملك من حیث الهدف الذي یسعى إلیه، فالملوك غالبا ما یستعملون 
سلطتهم في سبیل تحقیق مصالحهم الشخصیة أما الدكتاتور فإنه یعمل على 

تحقیق مصلحة الشعب، لذلك فإنه دائما یبرر سلطته وتصرفاته بالمصلحة العلیا 
زواره من رجال السیاسة الفرنسیین  للشعب، وهذا ما عبر عنه موسولیني لبعض

إذا تعذر وصف النظام الفاشي بأنه حكم الشعب فإنه على األقل حكم ال "حین قال 
  2"یعمل إال ألجل الشعب

وفي سبیل ذلك فإن الدكتاتور كثیرا ما ینجح في تحقیق بعض المصالح العامة كتوحید 
عن عمله ما یحطم الشعب وٕاسكات كل صوت للمعارضة إال أنه غالبا ما یترتب 

كل شيء، ولیس ما حققه الدكتاتور فقط، بل ما كان قائما من قبل تولیه السلطة 
  .في البالد

وقد أثبتت التجارب هذه الحقیقة وما حدث أللمانیا وٕایطالیا على ید هتلر وموسولیني، 
واالتحاد السوفیاتي على ید زعمائه خیر دلیل على ذلك بحق ممارسة السیادة 

                                                 
،   2000 -1999محمد مرغني خیري ، الوجیز في النظم السیاسیة ، دون ذكر اسم الناشر، القاهرة ، . د   -1

  .128ص 
 إبراهیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسي والقانون الدستوري ، د ت ، منشورات كلیة الحقوق ، جامعة. د  -2

  .142، ص  السكندریة



116 
 

قلیة المعارضة الحق في التعبیر عن إرادتها وترك لها فرصة للوصول وأعطى لأل
  .إلى الحكم إذا حازت على االغلبیة فإن هذا النظام یوصف بأنه نظام دیمقراطي

النظام الدكتاتوري هو نظام عدم استقرار، "وال یفوتنا أن ننوه في هذا المجال إلى أن 
  .1"وتهفمصیره مرهون بحیاة الدكتاتور أو باستمرار ق

  .وانعدام األسباب السابقة یؤدي إلى سقوط النظام الدكتاتوري وزواله
  .نظام األقلیة: الثاني الفرع

یقصد بنظام األقلیة ذلك النظام الذي یتركز فیه مصدر السیادة في أیدي أقلیة من أفراد 
  .الشعب

فالسیادة هنا ال تكون لفرد واحد كما هو الحال في النظام الفردي ویتخذ نظام األقلیة 
  .، والنظام العسكريواالرستقراطیةاألولیجارشیة، : عدة صور هي

  :النظام األولیجارشي: أوال
ذلك النظام السیاسي القائم على الثروة، والذي یحكم فیه  األولیجارشیةبیقصد  (

  .األغنیاء دون أن یشاركهم الفقراء في السلطة على اإلطالق
نتیجة تكدیس الثروة  –الفردي  –ویتم االنتقال إلى هذا النظام من النظام التیماركي

یها وظهور طبقة من األفراد یملكون األموال ویبحثون عن أوجه إلنفاق أموالهم ف
فیبدؤون بتطویع القانون ألغراضهم وینتهي بهم األمر إلى الخروج نهائیا عن 

وهم في سعیهم إلى المزید من الثروة یقل تقدیرهم للفضیلة بقدر ما یزداد ... القانون
  .2)تقدیرهم للمال

وینتهي األمر بالمواطنین إلى أن یصبحوا جشعین للمال فیتملقون الثري ویعجبون به  (
  .3)به إلى منصة الحكم بینما یحتقرون الفقیرویصعدون 

وقد عرف التاریخ اإلنساني كثیرا من صور الحكم األولیجارشي، إذ كثیرا ما اعتبرت 
الثروة القیمة األساسیة والمصدر األول لجلب االحترام ومبررا الزما وكافیا للمشاركة 

  ...في أمور الحكم
                                                 

  .144، ص م س، إبراهیم عبد العزیز شیحا . د  -1
  .370أفالطون، الجمهوریة، ص  -2
  .371ن م، ص  -3
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في أیدي قلة من المواطنین یؤدي حتما ومن المؤكد والمشاهد عمال أن تركیز الثروة 
  .1إلى أن یكون لهؤالء نفوذ كبیر في شؤون الحكم

  .النظام االرستقراطي: ثانیا
من  –یقصد بالنظام االرستقراطي ذلك النظام السیاسي الذي تتولى الحكم فیه أقلیة 

  .2متمیزة بفضل أصولها العرقیة وعلمها ومركزها االجتماعي –طبقات المجتمع 
ویختلف هذا النظام عن األولیجارشیة من حیث عدم تركیزه على الثروة وحدها بعكس 

  .األولیجارشیة
ونظام األقلیة االرستقراطیة یفترض إمكان اختیار أفضل الناس لتولي شؤون الحكم، إال 

  .3أن ذلك ال یمكن ضمانه لعدم وجود معیار لتحدید من هو أفضل
مرحلة انتقال من "أن نظام األقلیة في الواقع هو لذلك یرى فقهاء القانون الدستوري 

الحكم الفردي إلى الحكم الدیمقراطي وقد مرت غالبیة الدول ذات األنظمة 
  .الدیمقراطیة بهذا النظام قبل أن یستقر بها الحكم الشعبي أو الدیمقراطي

ى فبریطانیا على سبیل المثال كانت السلطة فیها مركزة في ید الملك، ثم انتقلت إل
الملك والبرلمان الذي كان یتكون من عناصر ارستقراطیة ثم انتهى األمر في 

 –البرلمان  –النهایة بحكومة دیمقراطیة، وذلك بانتقال السلطة إلى مجلس العموم 
  .4"المنتخب من عامة الشعب

  :النظام العسكري: ثالثا
كم رجال القوات یقصد بالنظام العسكري ذلك النظام السیاسي الذي یتولى فیه دفة الح

  5المسلحة
وقد انتشر هذا النظام في العصر الحدیث انتشارا رهیبا في العالم الثالث، حیث وجد 

العسكریون في القوة التي وضعتها شعوبهم تحت أیدیهم وسیلة لفرض حكمهم على 
  .هذه الشعوب

                                                 
  .131م س، ص  مرغني، -1
  .130مرغني، م س، ص  -2
  .145شیحا، م س، ص . د -3
  .145- 144ن م، ص  -4
  .132مرغني، م س، ص . د -5
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ي ظل وفي ظل هذا النظام تقید الحقوق والحریات الفردیة واالجتماعیة كما هو الحال ف
  .النظام الفردي، سواء الملكي االستبدادي أو الدكتاتوري

ولكن هذا النظام ال یتصور استمراره لمدة طویلة ألن الشعوب في الدول الحدیثة لدیها 
من القوة المدنیة ما یفوق بكثیر القوة العسكریة وفي مقدورها تغییر النظام العسكري 

  .الدولوٕاقامة نظام مدني وهذا ما حدث في كثیر من 
وفي أغلب األحیان یدرك العسكریون أنفسهم خطورة استمرارهم في الحكم بطریقة سافرة 

فیضطرون إلى التنازل عن الحكم أو الدخول في المعارك االنتخابیة سعیا 
  .1للحصول على الحكم

وباإلضافة إلى هذه األنواع الثالثة من حكم األقلیة توحد أنواع أخرى من األنظمة 
األقلیة كتلك األنظمة القائمة على التفرقة العنصریة كما الحال في  القائمة على

جنوب إفریقیا وكذلك هناك أنظمة قائمة على األقلیة الدینیة كما هو الحال في 
سوریا حیث یسود الحكم القائم على سیطرة األقلیة النصیریة أو أقلیة أیدیولوجیة 

  .كما هو الحال في كثیر من البلدان اإلسالمیة
  ."النظام الدیمقراطي "نظام األغلبیة : رابعا

یقصد بالنظام الدیمقراطي ذلك النظام السیاسي الذي یكون الشعب فیه مصدر السیادة 
  .والسلطة

فالسیادة ال تكون لفرد وال لفئة قلیلة من الشعب وٕانما تكون للشعب كله یمارسها إما 
أو عن طریق ممثلین  –شرة وهنا یكون إزاء ما یعرف بالدیمقراطیة المبا –بنفسه 

  –وهنا تكون إزاء ما یسمى بالدیمقراطیة النیابیة  –یتولى انتخابهم 
وفي هذه الحالة نكون أمام . وقد یمارس الشعب سیادته بمشاركة ممثلیه المنتخبین

وألهمیة موضوع الدیمقراطیة فإننا سنخصص له مبحثا . الدیمقراطیة شبه المباشرة
ي، كما أننا سنتناول في الفصل الثالث من هذا الباب مستقال في الفصل الثان

  .التطبیقات المختلفة لهذا النظام
  
  

                                                 
  .133، 132مرغني،م س، ص . د -1
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  .تقسم األنظمة السیاسیة من حیث خضوع السلطة الحاكمة للقانون: الثاني المطلب
نظام : تنقسم األنظمة السیاسیة من حیث خضوع السلطة الحاكمة للقانون إلى نوعین

  .قانوني، ونظام استبدادي
  "الحكومة القانونیة"النظام القانوني : الفرع األول

للقوانین الموضوعة ما دامت  –الحاكم  –في ظل هذا النظام تخضع السلطة الحاكمة 
هذه القوانین ساریة المفعول غیر أن خضوع الحاكم للقوانین ال ینفي إلغاءه أو 

اء ما دامت لم تعدیله ولكن هذه القوانین تبقى ملزمة للحاكم والمحكوم على السو 
  .تلغ

أو ) أو الحكومة المطلقة(النظام المطلق : وهذا النوع من األنظمة ینقسم إلى نوعین هما
  .النظام المقید

 "الحكومة المطلقة: "النظام المطلق - 1
في ظل هذا النظام یتركز الحكم في ید شخص واحد أو فئة قلیلة من أفراد المجتمع مع 

  .األفراد ألحكام القانون القائمخضوع ذلك الشخص أو تلك الفئة من 
 "الحكومة المقیدة: "النظام المقید - 2

یقوم هذا النظام على أساس وجود قواعد قانونیة موضوعة سلفا ویلتزم بها الحاكم دون 
أن یكون له حق إلغائها أو تعدیلها بإرادته المنفردة، لكون السلطة تتوزع بین جهات 

هو الحال في الملكیات الدستوریة أو األنظمة  متعددة تتبادل الرقابة فیما بینها كما
الدیمقراطیة، حیث تتوزع السلطة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة، أو بین البرلمان 

  .والملك
  .النظام االستبدادي: الفرع الثاني

نظام سیاسي یقوم على عدم خضوع الحاكم أو  –كما سبق بیانه  –النظام االستبدادي
كم في ظله یستطیع أن یتخذ ما یشاء من األوامر وأن یصدر الحكام للقانون فالحا

ما عن له من تصرفات دون حسیب أو رقیب مادام ال یخضع ألي قانون ولكن 
هذا النظام أصبح مرفوضا من قبل جمیع الشعوب لكونه یتنافى مع أبسط المبادئ 

  .التي تقوم علیها األنظمة السیاسیة المعاصرة
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  .نظمة السیاسیة من حیث طریقة تعیین رئیس الدولةتقسیم األ : الثالث المطلب
  .تنقسم األنظمة السیاسیة من هذه الناحیة إلى أنظمة ملكیة وأخرى جمهوریة

  .النظام الملكي: األول الفرع
  .یكون النظام السیاسي ملكیا إذا كان الوصول إلى رئاسة الدولة یتم عن طریق الوراثة

العصور إال أنه قد انحصر وأصبح أقل انتشارا منذ  وقد كان هذا النظام سائدا منذ أقدم
  .قیام الثورة الفرنسیة، حیث تحولت الكثیر من األنظمة الملكیة إلى أنظمة جمهوریة

  .یوقراطیةتوقد بررت هذا النظام قدیما باألفكار أو النظریات الدینیة أو ال
باإلرادة الشعبیة حیث أما في العصر الحدیث فإن األنظمة الملكیة أما أن تكون مبررة 

اعتبر النظام الملكي بمثابة تقلید قومي تلتزم الدولة بالمحافظة علیه كما هو الحال 
  .في بریطانیا، وأما أن یكون نظاما استبدادیا أو مطلقا یفرض بقاءه بالقوة

  .وبهذا یتضح أن النظام الملكي أما أن یكون مستبدا أو مطلقا أو دستوریا
ملكي المستبد والمطلق یتعارضان مع األفكار الحدیثة فإن النظام وٕاذا كان النظام ال

الملكي الدستوري عكس ذلك لكونه یسمح بالمشاركة الشعبیة في ممارسة السیادة، 
وهذا ما جعل بعض الباحثین في األنظمة السیاسیة یصنفونه ضمن األنظمة 

  .1الدیمقراطیة
ته وتفضیله على النظام الجمهوري وقد وجه هذا النظام أنصارا یؤیدونه ویرون صالحی

  .وذلك لما یتمیز به من مزایا رغم بعض العیوب التي یعاب بها
  .ولتوضیح وجهة نظر هؤالء نبین مزایا وعیوب نظام الملكیة الدستوریة

  .مزایا نظام الملكیة الدستوریة: أوال
  :أنصار الملكیة الدستوریة إلى هذا النظام عدة مزایا منها ینسب
الملكیة تحقق نوعا من االستقرار، األمر الذي یجنب البالد األزمات إن -  1

السیاسیة التي تصیب النظام الجمهوري خاصة عند اقتراب موعد االنتخابات 
 .الرئاسیة

                                                 
  .195، ص 1972بیروت ،  الدكتور ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النهضة العربیة،  -1



121 
 

إن وضع الملك السیاسي فوق األحزاب وباقي سلطات الدولة، یجعل منه الحكم  - 2
 .لمضرة بمصالح الدولةبین هذه السلطات وبالتالي یستطیع منع المنافسة ا

قدرة هذا النظام على إیجاد الترابط والوحدة في الدول التي تتألف شعوبها من  - 3
عناصر غیر متجانسة بحیث تشعر كل طائفة بعدم أحقیة طائفة أخرى في أن 

یكون الرئیس منها أو عدم التزام إحدى الطوائف بتسلیم مقالید الحكم إلى الطائفة 
 .األخرى

ال الحكم إلى ولي العهد عند وفاة الملك تجنب الدولة فكرة الفراغ سهولة انتق - 4
 .السیاسي، والصراع الذي یشاهد في بعض الجمهوریات عند وفاة رئیس الجمهوریة

إن أولیاء العهد یربون تربیة سیاسیة خاصة تؤهلهم لتولي مهام السلطة في  - 5
 .المستقبل أفضل من غیرهم

له إلى أوالده من بعده یجعل الملوك یشعرون أن إن طول مدة حكم الملك وانتقا - 6
مجد الوطن هو مجدهم الشخصي وهذا من شأنه جعل الملوك یعملون من أجل 

 .تحقیق الصالح العام ال مصلحتهم الشخصیة فقط
لى تأیید هذا النظام وتفضیله على النظام إهذه المزایا ذهب بعض الفقهاء لو    

  .الجمهوري
  .یة الدستوریةعیوب نظام الملك: ثانیا

رغم ما ذكر من مزایا النظام الملكي فإن خصوم هذا النظام ینسبون إلیه عدة عیوب 
  :ومن أهمها ما یلي

أن الملكیة تتنافى مع الدیمقراطیة وال تتیح لجمیع أفراد الشعب الوصول إلى   -1
 .منصب الرئاسة

ان تصور وصول كل "اعترض أنصار النظام الملكي على هذه الفكرة بقولهم  :اعتراض
شخص إلى منصب رئیس الدولة في النظم الجمهوریة هي مسألة نظریة محضة 

الكبیرة التي تحتاجها المعارك االنتخابیة وهذه ال  والجهود نظرا لألموال الطائلة
  "یمكن تصور قدرة جمیع أفراد الشعب على الحصول علیها

 .إن نظام الوراثة قد یأتي بملك غیر صالح، أو بملك قاصر - 2
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اعترض االتجاه المؤید للنظام الملكي المقید على هذا النقد بالقول بأن  :اعتراض
إصالح نظام الوصایة على العرش وٕامكانیة عزل الملك غیر الصالح أو منعه من "

  ".تولي السلطة أصال یمكن أن یجنب البالد هذه العیوب
هذا النظام في  ةعدم صالحی الكثیر من الباحثینا لهذین العیبین وغیرهما یرى ونظر 

  .فیه األفكار الدیمقراطیة تسودعصرنا الذي 
  .النظام الجمهوري: الثاني الفرع

یطلق وصف النظام الجمهوري على النظام السیاسي الذي یتم فیه اختیار رئیس الدولة 
  .ممثلین للشعبعن طریق االنتخاب الشعبي أو عن طریق 

وهذا النظام قدیم، حیث عرفه العهد الیوناني، وقد ورد الحدیث عنه في مؤلفات 
  .الباحثین الیونانیین خاصة أفالطون وأرسطو

وقد ربط أفالطون الدیمقراطیة بالجمهوریة ورأى أن رئیس الدولة الدیمقراطیة غالبا ما 
انتصر الفقراء على تظهر الدیمقراطیة إذا "یعین عن طریق االنتخاب فقال 

أعدائهم، فیعتقلون بعضهم وینفون البعض اآلخر ویقتسمون مع الباقین أمور 
  .الحكومة والرئاسة بالتساوي

  .1والحكام في هذا النوع من الدولة غالبا ما یختارون بالقرعة
ورغم قدم هذا النظام إال أنه لم ینتشر في مختلف دول العالم حیث أنه لم تكن توجد 

سویسرا، والوالیات المتحدة : إال في ثالث دول هي 1820هوریة سنة أنظمة جم
  .األمریكیة، وهایتي

وقد ازداد هذا النظام انتشارا بعد نجاح الثورة الفرنسیة حتى أصبحت معظم دول العالم 
  .تقوم فیها أنظمة جمهوریة

أغلبیة  والنظام الجمهوري ال یرتبط حتما بالدیمقراطیة ألن الدیمقراطیة تعني ممارسة
الشعب للحكم أما الجمهوریة فهي لیست سوى طریقة الختیار رئیس الدولة ولعل 

أهم دلیل على عدم ارتباط هذا النظام بالدیمقراطیة حتما أن بعض األنظمة 
الجمهوریة تقدم للشعب مرشحا واحدا لالنتخابات دون منافس له، وفي هذه الحال 

  .ذا االنتخاب حقیقیافإن العقل یصعب علیه أن یتصور أن یكون ه
                                                 

  .382أفالطون، الجمهوریة، ص   -1
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سباق یشارك فیه حصان "وقد وصف بعض الكتاب هذا النوع من االنتخاب بأنه بمثابة 
صول المرشح الوحید على نسب خیالیة ح، ألن هذا االنتخاب یؤدي إلى "واحد

  %.99غالبا ما تفوق 
ن لذلك فإن النظام الجمهوري قد یكون فردیا استبدادیا وقد یكون دیمقراطیا، وقد یكو 

  .نظام أقلیة
  .ویوصف النظام الجمهوري بأحد األوصاف الثالثة تبعا لمدى ممارسة الشعب لسیادته
فإذا كان الشعب قد اختار مرشحا واحدا وهذا المرشح في حكمه وسیاسته ال یرتبط 

أما إذا كان المرشح  –دكتاتوریا  –بالقانون فإن هذا النظام یكون فردیا استبدادیا 
الوحید قد انتخبه الشعب أو عینته مجموعة من أفراد الشعب وتشاركه في الحكم 

  .فئة قلیلة من أفراد الشعب فإن هذا النظام یوصف بأنه نظام أقلیة
أو  "أما إذا كان الرئیس قد انتخب من قبل الشعب بطریقة دیمقراطیة واعترف للشعب 

  ."أغلبیته على األقل
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األنظمة السیاسیة الدیمقراطیة القائمة على مبدأ الفصل بین : المبحث الثالث     
  .السلطات

الدیمقراطیة القائمة على مبدأ  األنظمة السیاسیةعن المبحث هذا في  نتحدث    
  .الفصل بین السلطات

في مطلب تمهیدي ثم   وقبل ذلك نحدد المراد بالدیمقراطیة و مبدأ الفصل بین السلطات
  .نتناول كل نوع من األنظمة في مطلب مستقل
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  تعریف بالدیمقراطیة و مبدأ الفصل بین السلطات : مطلب تمهیدي 
  تعریف بالدیمقراطیة:  الفرع األول   

وتعني  ، "Démos: "یونانیة األصل مشتقة من كلمتین هما"  دیمقراطیة " كلمة   
وبهذا فإن كلمة الدیمقراطیة  ؛وتعني الحكم أو السلطة، " Kratos"و ، الشعب 

  .1"سلطة الشعب "أو  " حكم الشعب "  :تعني
وقد انتقل هذا المصطلح من الیونانیة إلى كل لغات العالم وأقره مجمع اللغة العربیة 

  .بالقاهرة  كمصطلح یدل على نوع من أنظمة الحكم
الناحیة االصطالحیة فإن مدلولها یتفق مع مدلولها ومعنى كلمة الدیمقراطیة من 

حكم "اللغوي، لذلك فقد عرفت الدیمقراطیة منذ العهد الیوناني بأنها  حكم الشعب 
  .2الكثرة بدال من القلة

ولم یختلف مضمون الدیمقراطیة وجوهرها الحدیث عن جوهرها الیوناني حیث إن 
هي نفس المبادئ التي تقوم علیها في المبادئ التي قامت علیها في العهد الیوناني 

  .العصر الحدیث
  :وكانت المبادئ التي وضعها المفكرون اإلغریق للدیمقراطیة هي

التداول الشعبي واشتراك كل المواطنین في اتخاذ القرارات مما یؤدي إلى حكم  - 1
 .األغلبیة

 .ملء المناصب السیاسیة باالنتخاب  - 2

 .تقریر مسؤولیة الحكام  - 3

 .م القانونالمساواة أما  - 4

  .حریة الرأي والتعبیر  - 5
 .3 إزالة عبودیة الدین  - 6

                                                 
 . 413الدكتور محسن خلیل ، م س، ص   -1
  . 22لسلي لیبسون، الحضارة الدیمقراطیة، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت ، د ت ، ص  -  2
  .23لیبسون، م س، ص  -  3
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ما في العصر الحدیث فإن العدید من الدراسات واألبحاث قد كتبت حول الدیمقراطیة و 
والمبادئ األساسیة التي تقوم علیها، وهي في عمومها لم تقدم جدیدا وٕانما أعادت 

  .صیاغة ما كتبه المفكرون اإلغریق
ون في تحدید مبادئ النظام الدیمقراطي؛ فرأى بعضهم أن النظام وقد اختلف الباحث

الدیمقراطي یتلخص في عدة مبادئ أساسیة وكل القضایا األخرى مجرد تطبیقات 
  :لتلك المبادئ أو فروع عنها؛ وهذه المبادئ هي

  .السیادة الشعبیة أو اإلرادة العامة - 1
 .احترام حقوق األفراد وحریاتهم - 2

 . النتخاب الشورى الشعبیة أو ا  - 3

 .1حكم األغلبیة - 4

  :و رأى آخرون أن النظام الدیمقراطي یقوم على عدة مبادئ هي 
 :  احترام مبدأ الفصل بین السلطات - 1
احد أهم المبادئ التي ترتكز علیها النظم   یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات 

   على نحوتماما    في جوهرها  رئیسي للدیمقراطیة  الدیمقراطیة الغربیة أو هو مبدأ
  .یماثل في ذات األهمیة مبدأ سیادة األمة أو الشعب

  الحزبیةالتعددیة  - 2
وعلیه    تتطلب التعددیة السیاسیة  تهالدیمقراطیة باعتبارها تكرس حكم الشعب وسیاد

ولیس مجرد رأي واحد    من الحریة الفكریة واإلیدیولوجیة  إطار  البد من وجود
ضرورة تعدد   وتتضمن هذه التعددیة السیاسیة  قامفروضة مسب  وٕایدیولوجیة واحدة
سیاسي    فكر أو وتدافع عن اتجاه  التي یشنؤها األفراد لتعبر  األحزاب السیاسیة

  .  2ضد الحزب الواحد  ومتمیز فالدیمقراطیة  معین
 :الحریات الشخصیةاحترام  –3
حرمة  ،  التنقل،حریة وحق األمن ،حریة   اإلنساني    الوجود  الحق في   وتحوي 

 .وغیرهاالمسكن 
                                                 

  .427- 420محسن خلیل ، م س ، ص  -  1
  .171-  170، ص   2005،األنظمة السیاسیة ، منشورات الحلبي ، بیروت   ،محمد رفعت عبد الوهاب   -  2
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  :الحریات الفردیة  - أ   
والتعبیر ،حریة التعلیم   وتحوي حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة ،حریة الرأي

والتنظیمات    ،حریة الصحافة وغیرها من وسائل اإلعالم،حریة التجمع في المحافل
 .. المجتمع المدني  في ظل ما یسمى بمؤسسات  الحرة

  :الحریات االقتصادیة  -
  وتأمین حقه  أي الحق في التملك لألموال والعقار وواجب الدولة في حمایة ملكه

فیه فیما یحقق الصالح   والتصرف   هذا المال  واستغالل  القانوني في استعمال
  االقتصادیة   كافة األنشطة  حق كل فرد في مباشرة  الخاص ومن ناحیة ثانیة

 . والزراعیة  والصناعیة  التجاریة  ومشروعات  كالتجارةوالمشروعة   الحرة
  :الحریات أو الحقوق السیاسیة  -

في   هي حق المواطنین   أساسیة   الحریات السیاسیة تتجمع حول فكرة  وهذه
تتضمن  التي    والحریات السیاسیة   والشؤون العامة للدولة  في الحكم   المشاركة

وتشمل أیضا حق االنتخاب   و السلطةأ  في الحكم  الشعبیة  حق المشاركة
 . 1والترشح

  بین األفرادالمساواة  - 4 
الحریة والمساواة بین األفراد من حیث    من أسس الدیمقراطیة التي ارتبطت یعد       

  وأیضا المساواة القانونیة التي تعني عدم التفرقة  ظروف الحیاة المادیة والمعیشیة
التي یكفلها لهم الدستور    أو التمییز بین األفراد في تمتعهم بالحقوق والحریات

  .والقانون 
النظام : المبادئ إلى ظهور عدة أنظمة سیاسیة ؛ هيوقد أدى تطبیق هذه     

البرلماني ، والنظام الرئاسي، والنظام شبه الرئاسي، ونظام حكومة الجمعیة أو 
  .النظام المجلسي

  .وقد عرفت هذه األنظمة باألنظمة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات
نتناول هذه األنظمة نتعرف على المبدأ المذكور في مطلب تمهیدي ثم ما یلي  وفي

  .باختصار
                                                 

 . 216، ص محمد رفعت عبد الوهاب ، م س -  1
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   .ونشأتھ السلطات بین الفصل مبدأبتعریف  : الفرع الثاني 

 لیها الدول الدیمقراطیـة الحدیثـةع تقوممبدأ فصل السلطات من أهم المبادئ التي  یعتبر
 والنظام السیاسي الدیمقراطي،  لقیامساسیة األركیزة الالخاضعة لحكم القانون فهو 

؛ فما ، االستبدادمنع و وحریات اإلنـسان  حترام حقـوقالأهم الضمانات  من تطبیقه
 المراد بهذا المبدأ وكیف نشأ ؟

  .نشأته ثم نتحدث عنبالمبدأ   أواللإلجابة على هذا التساؤل نعرف 
    تعریف  بمبدأ الفصل بین السلطات :  أوال 

 الدولة في حقول التشریععدم تركیز وظائف   یقصد بمبدأ الفصل بین السلطات      
  ؛ 1سلطات متعددةأو توزیعها على هیئات  وٕانما والتنفیذ والقضاء في ید واحدة ،

ثة على هیئات وظائف الدولة الثال مبدأ الفصل بین السلطات یعني توزیعف      
  :هي  متعددة ،

 .التشریع  أمورتباشر  ، والسلطة التشریعیة   -
 .السلطة التنفیذیة وتباشر مهمة تنفیذ القانون  -
النزاعات التي تطرح  في جمیع السلطة القضائیة وتقوم بتطبیق القانون والنظر  -

 . 2أمامها
تاما عن السلطات  الاستقال ل كل سلطةیعني الفصل التام ، أي استقال الوهذا   

اللیبرالیة لتحقیق الهدف   بین السلطات في النظم اوتوازن اهناك تعاونبل ؛  خرىاأل
الحقوق  والطغیان من قبل الحكام ، وصون االستبدادوهو منع   المنشود منه
  .3العامةوالحریات 

   
  
  

                                                 
 إبراهیم عبد العزیز شیحا ، النظم السیاسي والقانون الدستوري ، د ت ، منشورات كلیة الحقوق ، جامعة. د 

  297 .السكندریة،  ص 
  .ن م و ص   -  2
 احمد خطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،   دار الثقافةنعمان . د  -  3

 .184، ص 2006والنشر، األردن، 
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  .في العهد الیوناني مبدأ الفصل بین السلطات  :ثانیا 
 "الیوناني لمبدأ الفصل بین السلطات إلى عهد الفیلسوفتعود البدایات األولى         

  ."أرسطو" تلمیذه ومن بعده  "أفالطون
  الفصل بین السلطات لدى أفالطون:  1

أنه یجب توزیع وظائف الدولة بین هیئات  )م.ق 347-427( أفالطونفقد رأى 
مختلفة بالتوازن والتعادل حتى ال تنفرد كل هیئة بالحكم وتمس سلطة الشعب مما 
یؤدي إلى وقوع انقالب أو ثورة، ولتجنب ذلك یجب فصل وظائف وهیئات الدولة، 

  .  1ولكي تحقق النفع العام علیها أن تتعاون بینها وتراقب بعضها منعا لالنحراف

  : وتتمثل هذه الهیئات في
  .أعضاء یهیمنون على دفة الحكم وفقا للدستور 10مجلس السیادة المكون من   -
  .جمعیة الحكماء مهمتها اإلشراف على التطبیق السلیم للدستور  -
  .مجلس شیوخ منتخب من الشعب مهمته التشریع - 
  .هیئة قضائیة لحل المنازعات بین األفراد - 
  .لمحافظة على األمن داخل الدولةهیئة الشرطة ل  -
  .هیئة للجیش مهمتها الحفاظ على سالمة البالد من أي اعتداءات خارجیة   -
   . 2هیئات تنفیذیة وتعلیمیة إلدارة مرافق الدولة  -
  الفصل بین السلطات لدى أرسطو:  2

الدولة  بأن وظائف "السیاسة" مؤلفهفي فقد كتب  )م.ق322-384(أرسطو أما تلمیذه 
  :تنقسم إلى ثالث

إلى الجمعیة العامة وتهتم بمسائل السلم والحرب   وظیفة المداولة وتسند      - 
  . والمعاهدات وسن القوانین والمسائل المتعلقة بالمالیة والعقوبات

  . وظیفة العدالة تسند إلى المحاكم،ومهمتها الفص في الخصومات والجرائم      -

                                                 
, 2003الجزائر ,ج.م.،د5ط, 2لقانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،الجزء : سعید بو الشعیر  -  1

  .164ص
 .33ص, سعید بو الشعیر ، م س -  2
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األمر والتي أسندها إلى مجلس قال بأنه یقضي في المسائل وأخیرا وظیفة      - 
   .1الهامة

 وظائف الدولة الطریق نحو البحث في موضوع الفصلوقد مهد أرسطو بهذا التقسیم ل 
  . 2بین السلطات

  مبدأ الفصل بین السلطات في العهد الروماني – ثالثا
مرحلة النظام الملكي والثانیة هي مرحلة : ؛ هي  الدولة الرومانیة بثالثة مراحل مرت  

  .3النظام الجمهوري أما الثالثة فهي مرحلة النظام اإلمبراطوري
  العهد الملكي – 1 

  .م، وكان هو أول نظام سیاسي عرفته روما.ق 753تم تأسیس هذا النظام عام 
  :وكان هذا النظام یقوم على توزیع السلطة بین ثالث سلطات ،هي

 .الملك -أ 
لم یكن النظام الملكي الذي عرفته روما مثل األنظمة الملكیة الحدیثة التي یتولى فیها 

وكان الملك . الملك الحكم بالوراثة، بل كان یقوم على أساس أن الملك یعین خلفه
في هذا العهد یملك صالحیات واسعة فهو الرئیس األعلى في الدولة في المجال 

  .األعلى للجیش، كما أنه صاحب القیادة في مواجهة الجمیعالسیاسي وهو القائد 
 .مجلس الشیوخ -ب 

یتكون مجلس الشیوخ من شیوخ القبائل؛ وكان عدد أعضائه في بدایة تكون الدولة مئة 
عضوا، غیر أنه في آخر العهد الملكي ارتفع عددهم فوصل إلى ثالثمائة ) 100(
  .عضوا) 300(

  :لتالیةویختص مجلس الشیوخ بالمسائل ا
 .تعیین الملك في حالة عدم تعیین الملك لمن یخلفه -

                                                 
عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،   -  1

  .246، ص 1993
 . 63،  ص  1991منشورات جامعة بغداد،  ، األنظمة السیاسیة  ، صالح جواد الكاظم ، وزمیلیه. د -  2
محمود سعید عمران وزمیاله، النظم السیاسیة عبر العصور، دار النهضة العربیة،  ینظر الدكتور     -  3

 .وما یلیها 92، ص 1999، عام 1بیروت، ط
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 .تولي مهام الملك خالل فترة الفراغ السیاسي إلى حین تعیین الملك -
التصدیق على قرارات المجالس الشعبیة إلعطائها الصفة التنفیذیة أي یصبح  -

 .تشریعات نافذة
راء إال إذا كانت في تقدیم آراء استشاریة للملك، غیر أنه ال یلزم باتباع تلك اآل -

 .المسائل الخطیرة والهامة مثل إعالن الحرب
 .المجالس الشعبیة - ج 

كانت مدینة روما متكونة من ثالث قبائل، وكل قبیلة مقسمة إلى عشر وحدات، لكل 
منها مجلس شعبي خاص بها، لذلك فإن عدد المجالس الشعبیة في العهد الملكي 

  .كان ثالثین مجلسا
من الرجال األشراف، وال یجوز أن یكون ضمن عضویته أشخاص  یتكون كل مجلس

  .من العامة أو من النساء
  .وتختص المجالس الشعبیة بالمناقشة والتصویت على القرارات التي یقترحها الملك

إن وجود الملك إلى جانب مجلس الشیوخ المختص بالتشریع یعني أن هناك فصال بین 
  .وهو ما یعبر عنه بالفصل بین السلطاتالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ 

م بسبب تعسفه في  .ق 509وقد انتهى هذا النظام بعد طرد آخر ملوك روما عام 
السلطة مما جعل الشعب وعلى رأسه األشراف یثور ضده ویطرده وحل محل 

  .النظام الملكي نظام آخر هو النظام الجمهوري
  .النظام الجمهوري:  2

م، ودام هذا .ق 509هوري بعد طرد آخر ملوك روما سنة بدأ النظام السیاسي الجم
النظام مدة خمسة قرون تطورت خاللها مؤسساته، التي تمثلت في الحكام ومجلس 

  .وللتعرف على هذه المؤسسات نستعرضها بإیجاز. الشیوخ والمجالس الشعبیة
 .الحكام أو القناصل -أ 

وما آلت إلیه األوضاع ) لملكيا(نظرا لما كان علیه حال الملوك في العهد السابق 
السیاسیة من فساد واستبداد قام النظام الجمهوري على عدة قواعد في تولیة رئیس 

  :الدولة، وهي
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االنتخاب كان أساسا الختیار الحكام، حیث یتم هذا االختیار لمدة ال تتجوز سنة  -
 .واحدة

 یمارسان معا" القنصل"یتولى الحكم شخصان أطلق على كل منهما اسم  -
بصالحیات التي كان یتمتع بها الملك، أي رئاسة الدولة، ولكل من القنصلین حق 

 .االعتراض على أعمال اآلخر، ألنهما متساویان من حیث السلطة
ال یتم أن ینتخب لمنصب القنصل إال من كان متمتعا بكامل حقوق المواطن، وأن  -

 .ال یصدر في حقه ما یطعن في خلقه
ه النظام السیاسي الروماني وخالف به النظام السابق أي وكان هذا أهم تغییر أحدث

  .النظام الملكي
 .مجلس الشیوخ -ب 

حافظ مجلس الشیوخ في العهد الجمهوري على الشكل الذي كان علیه في العهد 
الملكي، غیر أنه في العهد الجمهوري طرأت علیه بعض التعدیالت تمثلت في 

  :األمور التالیة
هذا العهد سلطة سیاسیة علیا بحیث أصبح یتمتع اكتسب مجلس الشیوخ في  -

 :بصالحیات مهمة هي
 .انتخاب القناصل وتجدید انتخاب كبار الموظفین سنویا -
تدخله في معالجة القضایا الدولیة بین روما وغیرها من األقالیم التي  -

 .أصبحت تابعة لها
 .معقد تحالفات مع الدول األجنبیة وٕاعالن الحرب وتوقیع معاهدات السال -
 .إرسال السفراء واستقبال سفراء الدول األجنبیة -

ونتیجة لهذه الصالحیات الواسعة أصبح القناصل بمثابة سلطة تنفیذ ولیسوا سلطة 
 .تقریر

و لم تعد عضویة مجلس الشیوخ مقتصرة على األشراف بل أصبح للعامة حق 
 .الترشح لمنصب العضو في مجلس الشیوخ

  .یعیة، فقد كانت من اختصاص المجالس الشعبیةومع أهمیة هذه الصالحیات التشر 
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 .المجالس الشعبیة - ج 
كانت المجالس الشعبیة في العهد الجمهوري متعددة خاصة منذ القرن الثاني قبل 

ولبیان ذلك . المیالد، وكان هذا التعدد راجعا إلى طریقة تشكیلها واختصاصاتها
  .نعرضها بإیجاز

 المجالس الشعبیة القدیمة،  -د 
وهي التي كانت معروفة في العهد الملكي؛ فقد استمرت هذه المجالس بتشكیلها 

 .واختصاصاتها
 المجالس المحلیة،  -ه 

وهذه المجالس تقوم على أساس التقسیم الجغرافي حیث یخصص لكل إقلیم مجلس 
 .خاص یناقش القضایا الداخلیة الخاصة باإلقلیم

 أو مجلس األثریاء،  ةالمائمجلس  -و 
ویختص . هذا المجلس یتكون من أكثر المواطنین ثراء ویتشكل من مئة عضوكان 

 .بنظر مشروعات القوانین والتظلمات الجنائیة المائةمجلس 
 .مجلس العامة -ز 

یتكون هذا المجلس من عامة المواطنین، وله اختصاص تشریعي كان في البدایة یتعلق 
  .ن ملزما لألشرافبالعامة دون غیرهم، غیر أنه تطور مع الزمن لیكو 

  .وبذلك أصبح هذا المجلس متمتعا بصفة المشرع
ا العهد قد طبق فیه مبدأ الفصل بین السلطات تطبیقا كامال وٕان ذومن هنا یتضح أن ه 

  .لم یكن معروفا من الناحیة النظریة
  م.ق 27وانتهى النظام السیاسي الجمهوري عام 

  النظام السیاسي في العهد اإلمبراطوري: 3
النظام السیاسي اإلمبراطوري في روما بعد انتصار القائد أوكتافیوس في الحرب قام 

م، حیث انتهت بذلك ما كانت قائمة من .ق 27على خصمه أنطونیوس عام 
حروب خارجیة أو ما یعرف بالفتوحات، ومنح مجلس الشیوخ لقب إمبراطور 

  .ألغسطس أوكتافیوس
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الجمهوري وبدأ نظام جدید هو النظام وبتعیین أوكتافیوس إمبراطورا انتهى العهد 
  .اإلمبراطوري

  :على المؤسسات التالیة وقد كان هذا النظام قائما
 .اإلمبراطور -أ 

بعد انتصار القائد الروماني في الحرب تم تعیینه من طرف مجلس الشیوخ وأطلقوا علیه 
  .لقب اإلمبراطور زادت سلطته وأخذت تتجه نحو الحكم المطلق

  .س أصبحت سلطة اإلمبراطور هي مصدر كل القرارات السیاسیةوبعد موت أغسط
  :ومن أهم ما ظهر من قواعد جدیدة اذكر على سبیل المثال

فقد كان الملك في العهد الجمهوري . تغیر طبیعة العالقة بین اإلمبراطور والشعب -
ممثال للشعب أما في العهد اإلمبراطوري فإن اإلمبراطور أصبح ممثال للدولة، 

 .له تعتبر أعماال للدولةوأعما
 .كل مخالفة لإلمبراطور تعد مخالفة للدولة -
 .دعوة مجلس الشیوخ لالنعقاد -
 .أصبح لإلمبراطور دور في اختیار أعضاء مجلس الشیوخ. حق اختیار الشیوخ -
 .رئاسته للسلطة الدینیة -
 ".المجلس اإلمبراطوري"تشكیل مجلس خاص سماه  -

 .مجلس الشیوخ -ب 
الشیوخ في العهد اإلمبراطوري على الحالة التي كان علیها في العهد استمر مجلس 

  :الجمهوري، غیر أن اإلمبراطور سلبه بعض صالحیاته، منها
سلب اإلمبراطور صالحیات مجلس الشیوخ الخارجیة  الصالحیات الخارجیة، -

 .إعالن الحرب وٕابرام المعاهدات: وهي
لى صالحیات مجلس الشیوخ استولى اإلمبراطور ع الصالحیات الداخلیة ،  -

 :السیما في المسائل التالیة
 .نقل صالحیات اختیار اإلمبراطور إلى مجلس اإلمبراطور -
 .انتزع اإلمبراطور من مجلس الشیوخ صالحیات اإلدارة الداخلیة لروما -
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 :المجالس الشعبیة - ج 
أنها فقدت  بقیت المجالس الشعبیة على الحالة التي كانت علیها في العهد الجمهوري إال
وبذبك . صالحیاتها التشریعیة حیث انتقلت تلك الصالحیات إلى مجلس الشیوخ

  .أصبح مجلس الشیوخ هو السلطة التشریعیة
میالدیة، وحلت محلها الدولة البیزنطیة التي  476وانتهى هذا العهد بسقوط رومانیة 

  .اتخذت من القسطنطینیة مقرا لها
رومان قد عرفوا مبدأ الفصل بین السلطات من ومن خالل ما سبق یتضح لنا أن ال 

 .الناحیة العملیة وطبقوه في جمیع مراحل حكمهم
  العصر الحدیث الفصل بین السلطاتمبدأ : رابعا 

الفیلسوف  في فكرالسیما في العصر الحدیث  الفصل بین السلطاتمبدأ تطور      
  " الحكومة المدنیة "قال في كتابه ؛ فقد  ) م1704-1632( جون لوكاإلنجلیزي 

المعاصر للفصل  بهدف إضفاء الشرعیة على الثورة، فأصبح بذلك المنظر األول
  .بین السلطات

  : هي ؛السلطات في الدولة إلى أربع جون لوكقسم و   
السلطة التشریعیة ، وتختص بسن وٕاقرار التشریعات ، حیث منحها األولویة   -

  .والهیمنة على غیرها
التنفیذیة وتخضع لألولى، وظیفتها تنفیذ القوانین والسهر على تحقیق األمن السلطة  - 

  .واالستقرار
السلطة االتحادیة ،وهي صاحبة االختصاص في المسائل الخارجیة كإعالن الحرب  - 

  . والسلم وعقد المعاهدات، وتكون بید الملك
ي یحتفظ بها التاج سلطة التاج، ، وتشمل مجموعة الحقوق واالمتیازات الملكیة الت - 

   .    1البریطاني حتى اآلن
 Montesquieu )1755-1689 مونتسكیو الفیلسوف الفرنسي ثم جاء بعده        

المنشور ، " روح القوانین "وأبرز خصائصه في مؤلفه الشهیر المبدأ الذي شرح ) 
                                                 

 . 34ص,  سعید بو الشعیر ، م س -  1
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فصل بین السلطات یعني عدم جمع سلطات الدولة ال بین فیه أنفقد  ؛ 1748 سنة
وٕانما توزیعها على ثالث هیئات؛ لكي تراقب كل واحدة في ید فرد واحد أو هیئة 

  .منها األخرى
من التجارب األزلیة إن كل إنسان قابض على ( : ومما قاله في هذا الموضوع      

یسئ احد استعمال  یمیل إلى إساءة استعمالها حتى النهایة فلكي ال أعنة السلطة
تجربة  ( فهي ؛) األمور إلى أن یؤمن هذا المحذور السلطة یجب أن یؤدي نظام

خالدة أن كل إنسان یتولى السلطة ینزع إلى إساءة استعمالها حتى یجد حدا یقف 
حدود ، ولكي ال ٌیساء استعمال السلطة یجب  إن الفضیلة ذاتها تحتاج إلى. عنده

  . )ىأن توقف السلطة سلطة أخر 
فذلك إذا اجتمعت السلطات الثالث في ید واحدة ولو كانت ید الشعب ذاته  ألنه       

 لذلك یجب أن تتوقف كل سلطة عند حدها بواسطة غیرها ، ،االستبدادیؤدي إلى 
  .بحیث ال تستطیع أي سلطة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بها

یرى مونتسكیو ضرورة أن یوجد في كل دولة ثالث أنواع من  ومن هنا       
  : السلطات

 بصفة دائمة ، أوالسلطة التشریعیة، والتي تتولى صیاغة القوانین لمدة محددة ،  - 
  . وتعدل وتلغي القوانین النافذة

السلطة التنفیذیة ، التي تقر السالم أو تعلن الحرب ، وترسل وتستقبل السفراء  - 
  . منوتوطد األ

  . السلطة القضائیة، والتي تعاقب على ارتكاب الجرائم وتفصل في منازعات األفراد - 
بالغ رجال الثورة الفرنسیة في تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات إلى درجة و        

التطرف ، فاعتبروا أي تدخل من إحدى السلطات في صالحیات األخرى خیانة 
نص علیه اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر عظمى ، وهذا ما 

كل جماعة ال تضمن : ( منه بقوله  16في المادة  1789أوت عام   26بتاریخ 
   ). حقوق األفراد وال تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ال دستور لها 
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  1790من  قانون  السلطة القضائیة الصادر عام  16نصت علیه المادة  ثم   
ن أي تدخل من القضاة في أعمال السلطة القضائیة یعتبر خیانة إ( :قولهاب

  .)عظمى
ومنذ ذلك أصبح مبدأ الفصل بین السلطات مبدأ دستوریا تقوم علیه كل األنظمة  

الدیمقراطیة ؛ بل یعتبر أحد المعاییر األساسیة التي تصنف على أساسها النظم 
  .السیاسیة

المبدأ وجود أنظمة سیاسیة تفصل بین السلطات ، نتحدث وكان من نتائج تطبیق هذا 
  .عنها باختصار
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  النظام البرلماني: المطلب األول 
السلطة بین  تمارس فیه الدیمقراطي،  النظام البرلماني هو نوع من أنظمة الحكم  

ذي الو  ، الذي یتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة البرلمان و الحكومة
التعاون والتوازن بین السلطات، و مسؤولیة ، وهو یقوم على تنبثق منه الحكومة

  .الحكومة أمام البرلمان
  .1للحكومة حل البرلمان ولبرلمان سحب الثقة عن الحكومة، ل یجوز فیهكما  

 همزایا، و قواعده و  النظام وتطور هذا ظروف نشأة روفي هذا المطلب نتناول باختصا
  .هوعیوب

  .النظام البرلماني وتطور نشأة :األول الفرع
هذا قد مر ؛ ف وممیزاته فیها بریطانیا، وتحددت أسسه فينشأة النظام البرلماني   

فمن ، نفسها  تطور التاریخ السیاسي لبریطانیالبتطورات عدیدة كانت موازیة  النظام
عشر  الثالثلوسطى إلى الملكیة المقیدة منذ القرن ا الملكیة المطلقة في العصور

فبعد أن  ؛الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر ، إلى النظام البرلماني
الملوك في العصور الوسطى یتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات  كان

  .شكلیةأصبحت مجرد سلطات  حتى شیئا فشیئاتنكمش 
یتمیز بالتعاون بین السلطتین  سیاسينظام :  بأنهیمكن تعریف النظام البرلماني 

  .التنفیذیة و التشریعیة، األولى بالرغم من استقاللها مسؤولة أمام الثانیة
  : ّن هناك خاصتین أساسیتین تمیزان األنظمة البرلمانیة المعاصرة هما أأي  

الثنائیة في الهیئة أو السلطة التنفیذیة، و التوازن و التعاون بین السلطتین التنفیذیة و 
  .التشریعیة

م حیث نص البند رقم 5112في المملكة المتحدة عام  البرلمان ظهور لمعنى أولیعتبر 
من  یجب أن تؤخذالتي  )المواثیقعلى موافقة الملك  (على  الماجنا كارتا من 14

  .تالبارونامجلس مكون من كبار األساقفة وكبار 
  .العظیم وظهر بظهوره أول برلمانالكبیر أو وأصبح هذا المجلس یعرف بالمجلس     

                                                 
 207-206ص  ،2006عبد الغني بسیوني عبد اهللا ، النظم السیاسة، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة   -  1
.  
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الذي یضم المستشارین  ،رسمیا لتسمیة المجلس الكبیر " برلمان"ن استخدام كلمة إ
لوصف  1236جاء ألول مرة في عام  ،بارونات ورجال الدینال والنبالء و

"  parler رلياب "مة الفرنسیة االجتماع االستشاري للملك، وهو لفظ مشتق من الكل
   .الكالم أو الحوار وتعني

في مفهوم البرلمان بعدما اصطدم حینها الملك هنري مهمة نقلة م  1258وشكل عام   
الثالث مع النبالء، وأقر البرلمان المنعقد في حینها في أكسفورد اتفاقیة تتضمن 

 12في العام وٕادخال  مقترحات بانعقاد البرلمان الجتماعات منتظمة ثالث مرات
 .ممثال للمقاطعات من غیر النبالء

البرلمان إلى مؤسسة  م 1272وطور الملك إدوارد األول الذي تولى الحكم في عام  
وأصبح انعقاده بشكل منتظم في العشرین عاما األولى من عهده بمعدل مرتین في 

 .السنة
عن  اد بحضور ممثَلْینإلى االنعق دعا الملك إدوارد البرلمانم  1295وفي عام  

 .البرلمان بأنه مثالي كل مقاطعة وبلدة ألول مرة، ولذلك وصف حینها
كان ممثلو الشعب والنبالء والملك یجلسون سویة  م 1341وحتى عام  م1329ومنذ  

في قاعة واحدة بما یسمى مجلس العموم، لكن ممثلي الشعب في مجلس العموم 
أصبح لهم مجلس آخر بالبرلمان یسمى مجلس عن النبالء الذین  انفصلوا بعد ذلك

  .اللوردات
مام البرلمان، وانتقال سلطات أالمسؤولیة الوزاریة  وكان التطور األخیر نتیجة تقریر

من  اعرش بریطانی تولتالتي  ” هانوج”  في ظل حكومة أسرةى الوزارة  الملك إل
سلطاتهم واضطروا  ةمباشر  عجز ملوكها عن ، و1873 إلى سنة 1714 سنة

  .؛ فنشأ بذلك النظام المعروف باسم النظام البرلماني1أن یتركوها بید الوزراء
األنظمة  تطور التجربة البریطانیة في النظام البرلماني كشكل من أشكال و نجاح ودفع 

اختالف البیئة  ، غیر أن العالم دول من ، إلى تبنیه من طرف العدید السیاسیة
 اهذ فشلفي نجاح أو  جیة لهذه الدولة أو تلك كان لها دور بارزالداخلیة والخار 

  .النظام
                                                 

  . 293، ص 1972الدكتور ثروت بدوي ، النظم السیاسیة، دار النهضة، القاهرة،  -  1
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   .النظام البرلمانيأسس : الثاني الفرع    
عن غیره من األنظمة السیاسیة  هتمیز  ثالثة أسسیقوم النظام البرلماني على       
الوزارة ، تعاون بین السلطات والتوازن ، و ال ثنائیة الجهاز التنفیذي : ،هي األخرى

  .1في البرلمان لألغلبیة الحزبیة
  :التفصیل ببعض هذه األسستناول ن یأتي في ماو 

                                                                                                                             .ةالتنفیذی السلطةثنائیة  -أوال
غیر المسؤول  الدولة یسرئ ثنائیة الجهاز التنفیذي وجود منصبي قاعدة عنيت  

  .الذي یتحمل مع طاقمه هذه المسؤولیة  الحكومة یسورئ أمام البرلمان ، 
: في النظام البرلماني تقوم على عنصرین هما  الجهاز التنفیذيلذلك فإن قاعدة ثنائیة  

  .یة رئیس الدولة أمامه مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان ، و عدم مسؤول
  . أمام البرلمان  الحكومةمسؤولیة  - 1
وتكون  اة على عاتق الحكومة،قالمسؤولیة السیاسیة ملأن : یقصد بهذه المسؤولیة   

هي التي تضطلع بأعباء الحكم  الحكومة حیث أن ، أمام البرلمان ةمسؤول الحكومة
لذلك فالمسؤولیة  ؛ البرلماني النظام بوصفها المحور الرئیس للسلطة التنفیذیة في

المسؤولیة الوزاریة حجر الزاویة في تعد ، و هالسیاسیة الكاملة تقع على عاتقها أمام
  . وبدونها یفتقد هذا النظام جوهره ، والركن األساسي في بنائه النظام البرلماني

الوزارة  أنالتضامنیة  المسؤولیة قد تكون تضامنیة أو فردیة ، وتعني المسؤولیة وهذه
 ، تسیر علیها أمام البرلمان تكون مسؤولة بمجموعها عن السیاسة العامة التي

السیاسة ولم  وٕاذا اعترض البرلمان على هذه ، ویلزم الحصول على تأییده لها
 یوافق علیها فإن هذا یعني سحب الثقة من الوزارة وٕاسقاطها بمجموعها، أما

 عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، ر واحدالمسؤولیة الفردیة فتتعلق بمسؤولیة وزی
  .2من الوزارة منه یحتم علیه تقدیم استقالته ةوسحب الثق

  

                                                 
 . 572 -   559انظر هذه األسس بالتفصیل عند محسن خلیل ، م س ، ص -  1
  .   299عبد الغني بسیوني، م س، ص   -    2
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.                                                                  دولةالرئیس  عدم مسؤولیة – 2
غیر  سواء أكان ملكًا أم رئیس جمهوریة أنه :  دولةالرئیس  یعني عدم مسؤولیة

،  األنظمة الجمهوریة یسأل جنائیًا في أمام البرلمان، غیر أنه مسؤول سیاسیاً 
 وبالتالي عن ، عن الخطأ اعكس األنظمة الملكیة التي تعد الملك منزه

  .1المسؤولیة
  . تین التشریعیة والتنفیذیةتوازن بین السلطال و تعاونال –ثانیا 

بین السلطات مرن التشریعیة والتنفیذیة االختصاصات  أن توزیع تعني هذه القاعدة 
فإن للسلطة التنفیذیة الحق  غیر جامد، فمع قیام السلطة التشریعیة بوظیفة التشریع

التشریعیة الحق في  في اقتراح القوانین والتصدیق علیها وبالمقابل فإن للسلطة
لطة تقدمها الس مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة والتصدیق على االتفاقیات التي

  .التنفیذیة
التوازن بینهما فهناك مساواة  وتنظیم العالقة هذه بین السلطتین یكون قائمًا على فكرة

البرلمان لالنعقاد وحتى  وتداخل بین السلطتین، فللسلطة التنفیذیة الحق في دعوة
وحجب الثقة عن  حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقیق معهم

  .2ریر المسؤولیة الوزاریةالوزارة أي تق
   .في البرلمان الحكومة لألغلبیة الحزبیة -ثالثا 

باألغلبیة البرلمانیة  النظام البرلماني أن الحزب الفائز من القواعد التي یقوم علیها
باألغلبیة البرلمانیة،  یكون رئیس الحزب الفائز هاهو الذي یشكل الحكومة، ورئیس

مما  ، من الناحیة النظریة سوف تتمتع الحكومة بأغلبیة برلمانیة مساندة هفإن لذلك 
  . هایسهل عمل

والتنفیذیة، وكأنهما  هذا ال یعني أنه سیكون هناك دمج كامل للسلطتین التشریعیة و
برلمانیة مؤیدة  وٕاْن كانت هناك أغلبیة؛ بل انعدام المعارضة  وبالتاليجهاز واحد 

هذا ال یلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال حكومة الحزب الفائز فللحكومة 
                                                 

  . 200عبد الغني بسیوني ، م س ، ص  -  1
  . 295م ن ، ص   -    2
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منذ زمن طویل لهذه  الراسخة التقالید الدیمقراطیة ، إذ أنباألغلبیة البرلمانیة
قد أقرت مبدأ المعارضة للحكومة وٕان كانت من نفس الحزب الفائز  األنظمة

  .باألغلبیة البرلمانیة 
   .برلمانيالنظام ال تقدیر: الثالث الفرع

تمیزه عن غیره من األنظمة السیاسیة ، التي  المزایاببعض لنظام البرلماني ایتمیز 
، وفي ما یلي نعرض مزایا هذا النظام وعیوبه من العیوب  كما أنه ال یخلو

  .باختصار
  . مزایا النظام البرلماني -أوال
 لك كونت بحیث التشریعیة والتنفیذیة ینالتفاعل الحقیقي بین السلطت یؤدي إلى -1

   .منها مكملة لألخرى
   .یرسخ الدیمقراطیة ویمنع االستبداد -2
التهرب من  للحكومة أمام البرلمان تؤدي إلى منعإن المسؤولیة السیاسیة  -3

  .هالخطأ السیاسي وسهولة معرفة المسؤول الحقیقي عن
  .عیوب النظام البرلماني: ثانیا
                     .           بعض الدول  ومة فيإلى ظاهرة عدم االستقرار للحك یؤدي -1
الهیبة  یزیل عنهإن رئیس الحكومة قد ال یتمتع بشعبیة كبیرة كشخص مما  -2

   .والرمزیة العالیة كرمز لألمة
المتنفذة عادة في مصالح اللتأثیر جماعات  إن الحكومة ستكون خاضعة -3

                                                                      .       مما یؤثر على سیر الحكومة البرلمان 
یحتاج  فهو، نظام غیر فعال في الدول ذات التجربة السیاسیة الحدیثة  هو -4

  .إلى وعي وٕادراك سیاسیین عالیین، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبیة
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  النظام الرئاسي: المطلب الثاني 
قوم على الفصل التام بین السلطتین التشریعیة ی نظام سیاسيالنظام الرئاسي هو 

في  یعاونه ،بید رئیس الدولة  التنفیذیةوالتنفیذیة ، ویضع جمیع االختصاصات 
كما  ؛مستشارین یطلق علیهم أسم سكرتیر مجموعة وزراء یعدون بمثابة ممارستها

و رئیس الدولة هو رئیس الحكومة  ، كیةاألمری هو الحال بالنسبة للوالیات المتحدة
  .1الوقت نفسهفي 

واألسس التي یقوم علیها ، ثم  ، النظام الرئاسيوفي هذا المطلب ندرس نشأة وتطور 
  .ما یتصف به من مزایا وما یوجه إلیه من انتقادات 

  .نشأة وتطور النظام الرئاسي  :األول الفرع 
   يكبیر على واضعي دستور  أثربین السلطات  الفصلمونتسكیو في  لقد كان آلراء

؛ فقد تبنت الثورة الفرنسیة هذا المبدأ وقررت  األمریكیة الوالیات المتحدةفرنسا و 
األخذ به، فضمنته في الوثائق التي تتعلق بالحقوق والحریات ، ومختلف 

  .2الدساتیر
ركیز السلطة بید إن ت: ویقوم مبدأ الفصل بین السلطات على فكرة أساسیة خالصتها   

واحدة قد یؤدي إلى التعسف و االستبداد ، وهو ما یؤدي بدوره إلى إهدار حقوق 
األفراد وحریاتهم ، وهذا ما حرص علیه الملوك في األزمنة الغابرة عندما عملوا 

على أن تكون إرادتهم هي المرجع النهائي لكل ما یتعلق بشؤون الدولة ومن هنا 
  . نشأت الحكومات المستبدة

ولمنع هذا االستبداد البد من تقسیم السلطة و إقامة سلطات مختلفة تراقب       
  . 3الحكام

 3/9/1791 فيالصادر  لثورة الفرنسیةادستور  نص ولتحقیق الهدف الذي رآه رو سو  
ات ـتمامًا عن السلط بین السلطات الذي جعل كل سلطة مستقلةالتام الفصل على 

                                                 
  .867، ص  1969لیلة، النظم السیاسیة ، دار النهضة العربیة ، بیروت، عام محمد كامل . د  -  1
، دار النهضة 2رمضان محمد بطیخ ، النظریة العامة للقانون الدستوري وتطبیقاتها في مصر ، ط . د  -  2

  . 254، ص  1999العربیة ، القاهرة ،عام 
قان قرقوط ، دار القلم ، بیروت ، د ت ، ص روسو جان جاك ، في العقد االجتماعي ، ترجمة ذو : انظر  -  3

152-153 .  
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 ل فيـببعض التداخ تسمح الدستور األمریكينصوص غیر أن ؛  األخرى
  .السلطات بین االختصاصات

و هذا المبدأ وٕان كان بعض الباحثین ینسبونه إلى روسو فان الحقیقة عكس ذلك ؛ فقد 
المداولة، : یرى أن وظائف الدولة ثالثة أنواع ،هي  وكان الفیلسوف الیوناني أرسط

  .واألمر، والقضاء 
ا كان في عهد أرسطو من سلطات ؛ فقد كانت الدیمقراطیة وهذا التقسیم مطابق لم 

الجمعیة الشعبیة العامة ، وهي ما یقابل : الیونانیة قائمة على ثالث هیئات هي 
ة الحكام أو الموظفین ، وهي تقابل السلطة التنفیذیة ، ئمان في عصرنا ، وهیلالبر 

  . 1ة القضائیةئوالهی
لطتین التشریعیة والتنفیذیة ، وذلك لما إلى الفصل بین السلوك كما دعا جون   

  :ذكره من أسباب ؛ والمتمثلة أساسا في 
فاألمة لیست في حاجة مستمرة إلى  ؛إن السلطة التشریعیة ال تنعقد بشكل دائم  – 1

  .إصدار القوانین 
إن السلطة التنفیذیة هي التي یقع علیها تنفیذ القوانین ، لذلك یجب أن تكون قائمة  – 2

  .دائم بشكل 
  .  2كفالة احترام مبدأ الشرعیة – 3

بالغ رجال الثورة الفرنسیة في تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات درجة التطرف ،     
  . 3فاعتبروا أي تدخل من إحدى السلطات في صالحیات األخرى خیانة عظمى

أوت عام   26كما نص اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر بتاریخ 
كل جماعة ال تضمن حقوق األفراد وال :  ( منه على أن 16في المادة  1789

   ). تأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ال دستور لها 

                                                 
الطماوي محمد سلیمان ،النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي ، : انظر  -  1

  . 185، ص 1988القاهرة ،عام 
  . 254یوسف شباط، م س ،ص . د   -  2
التي جاء  فیها   1790نون  السلطة القضائیة الصادر عام من  قا 16ما نصت علیه المادة  : ومن ذلك  -  3
  .إن أي تدخل من القضاة في أعمال السلطة القضائیة یعتبر خیانة عظمى : 
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؛ 1على األخذ بهذا المبدأ  عندما وضعت دستورها األمریكیة الوالیات المتحدةوسارت و 
ال غیر أن الفصل بین السلطات لم یكن مطلقا في بعض الدساتیر ، كما هو ح

الدستور األمریكي الذي منح الرئیس حق االعتراض على القوانین التي یصدرها 
  .البرلمان ، وكذا منحه البرلمان حق تعیین كبار الموظفین في السلطة التنفیذیة

قد انتشر النظام الرئاسي وتبنته الكثیر من دول العالم إال أنه لم یؤد إلى ما كان و    
الفصل التام بین السلطات بقصد حمایة األفراد  یصبو إلیه روسو  ومن سبقه من

  .من التعسف 
                                                                   .الرئاسي النظام أسس: الثاني الفرع 

األسس أو الممیزات التي تمیزه عن غیره من  قوم النظام الرئاسي على مجموعة منی   
  :من تلك األسس ما یلياألنظمة السیاسیة  ، و 

   .مباشرة وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب بطریقة مباشرة أو غیر - 1
   .بین السلطات الفصل -  2
  .بید رئیس الدولة دون تدخل من السلطات األخرى اختیار الوزراء - 3

   .غیرهن أمام رئیس الدولة دون و مسؤول الوزراء  - 4
  .باختصاروفیما یلي نتناول هذه القواعد 

  .مباشرة وجود رئیس دولة منتخب من قبل الشعب بطریقة مباشرة أو غیر - 1
  . الشعب النظام الرئاسي من قبل فيدولة النتخب رئیس ی  

 ـسواء أكان مباشرًا أم غیر مباشر ـ ینتخب رئیس الجمهوریة  الذيالشعب هو  ولكون  
ه ال یوجد فصل بین وهذا یعني أن فإن رئیس الدولة هو نفسه رئیس الحكومة

  .الحكومة منصبي رئیس الدولة ورئیس
السلطة  وضعتتحقیق المساواة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة فقد هذا إلى و  

 التنفیذیة بید رئیس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع
  .2مثل الرئیس البرلمان الذي یستمد سلطته من الشعب

                                                 
  254رمضان محمد بطیخ ، م س ، ص . د -  1
  .865محمد كامل لیلة ، م س ، ص  -    2
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   .الفصل بین السلطات -2
هو یقتضي فصل و  ؛مبدأ الفصل بین السلطات ىعل یقوم النظام الرئاسي     

وهذا من شأنه منع االستبداد ، وحمایة حقوق , الدولة عن بعضها البعض  سلطات
جمع السلطات الثالث بید هیأة واحدة فیه منافاة للحریة ( وحریات األفراد ، ألن 

(1.  
  : لمبدأ إلى تقسیم السلطة في الدولة إلى ثالث سلطات، هيوقد أدى تطبیق هذا ا

  .السلطة التشریعیة : أوال 
قیام سلطة مستقلة  بممارسة الصالحیات المتعلقة  مبدأ الفصل بین السلطاتیقتضي  

بالتشریع ، دون أن یحق لرئیس الدولة أو السلطة التنفـیذیة أو غیرها التدخل في 
ألي عضو في السلطة التنفیذیة أن یكـون  قیحأي عمل من أعمالها ، بل ال 

إن :بقوله : عضوا فیها ،وسبب ذلك كما قرره الفیلسوف روسو في العقد االجتماعي
شخص ممتاز في الدولة ووظیفته لیست منصب قضاء وال سیادة قط ... المشرع ( 

 ؛  فهذه الوظیفة التي تكون الجمهوریة  ال تدخل فیها ، فهي وظیفة خاصة وسامیة
  .3)تخص كل الشعب وال یمكن أن تخص إال بالشعب ( ، فهذه السلطة 2)
  .السلطة التنفیذیة : ثانیا 

هیئة وسیطة بین الرعایا وصاحب السیادة من :( عرف روسو السلطة التنفیذیة بأنها 
اجل االتصال المتبادل بینهما ، مكلفة بتطبیق القوانین وبالمحافظة على الحریة 

  4). المدنیة والسیاسیة
ویطلق علیها ... وهذه الهیئة تتشكل من أشخاص یسمون  والة أو ملوكا أو حكاما

  . 5التنفیذیة ةأو السلط...كذلك اسم حكومة أو إدارة علیا 
السلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس الدولة ومعاونیه تمارس جمیع  أوفالحكومة  

الشؤون العامة التي عبر عنها  الصالحیات التنفیذیة المتعلقة بتطبیق القانون وٕادارة
                                                 

  358یوسف شباط وزمالؤه ، م س ، ص . د -  1
  . 83روسو ، م س ، ص  -  2
  105م ن ، ص  -  3
  106ن م ، ص -  4
  .ن م و ص -    5
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روسو  وبالمحافظة على الحریة المدنیة والسیاسیة ، وهي عند ممارستها تلك 
  .الصالحیات یمنع على البرلمان أن یتدخل فیها

  .    السلطة القضائیة : ثانیا 
السلطة القضائیة هي الهیئة المختصة بالفصل في الخصومات المختلفة وما یرتبط بها 

، وهذه الهیئة مستقلة كل االستقالل عن السلطتین السابقتین ، لذلك من مسائل 
  .االنتخابیتم اختیارهم عن طریق  مبدأ الفصل بین السلطاتفإن قضاتها كما قرر 

  .وحده اختیار الوزراء بید رئیس الدولة  -3
ول إن رئیس الدولة باعتباره رأس السلطة التنفیذیة ، بل والممثل الحقیقي لها فإنه المخ

، إذ أن مهامهم استشاریة  تقتصر سلطات  لیست لهم أیة وهم،   وزراءهاختیار 
  .  على تقدیم التقاریر واآلراء االستشاریة للرئیس

   .رئیس الدولة فقط الوزراء مسؤولون أمام - 4
یسیطر  فهو الذي،  جهة أخرى عدا رئیس الدولة ةإن الوزراء ال یسألون أمام أی   

  . ، وهو الوحید المخول سلطة إقالتهم  له یخضعون یهم ، وعل
غیر أن الدستور األمریكي منح الكونجرس حق مساءلة أي وزیر في حالة ارتكابه  

جریمة وقامت أدلة تقتضي مساءلته جزائیا ففي هذه الحالة یتولى متابعته 
  .ومحاكمته

في  ومع وضوح الفصل بین السلطات في النظام الرئاسي ، غیر أن هناك تداخال  
بعض الصالحیات التي أسفر عنها التطبیق العملي للمبدأ ، والتي اقتضت وجود 

  .بعض التداخل 
  :  ومن تلك الصالحیات المتداخلة ما یلي  
على مشروعات القوانین التي  -أو النقض  -  االعتراض في الدولةرئیس حق  –أ   

  .كي، كما هو الحال بالنسبة للرئیس األمری وافق علیها البرلمان
بعض كبار موظفي  في االعتراض على تعیین رئیس الدولةمجلس الشیوخ حق  -ب 

  .وقضاة المحكمة االتحادیة العلیا  الدولة مثل السفراء
حق رئیس الدولة في إصدار بعض األعمال ذات الطابع التشریعي ، كما هو  -ج 

یة حق الحال في النظام الرئاسي الفرنسي ، فقد خول الدستور لرئیس الجمهور 



148 
 

أو المراسیم ، وهي قواعد قانونیة في قوة القانون البرلماني إصدار التنظیمات 
وبمقتضاها  ، حالة الضرورة وحالة التفویض: تضعها السلطة التنفیذیة في حالتي 

  .1تستطیع أن تلغي أو تعدل قواعد قانونیة برلمانیة
نائب الرئیس في النظام األمریكي هو رئیس مجلس الشیوخ ، و هذا یؤكد مدى   –د  

  .2تداخل السلطات في هذا النظام مع انه یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات
  .ومن هنا یمكن القول أن ما كان یقول به روسو وغیره لم یطبق عملیا 

  .الرئاسي النظام تقدیر  :ثالث ال الفرع
التي تمیزه  المزایا یتمیز ببعضاسي كغیره من األنظمة السیاسیة لنظام الرئا    

إجمال هذه المزایا والعیوب في ویمكن ؛ العیوب من  وعن غیره ، كما أنه ال یخل
     :النقاط التالیة 

  . الرئاسي مزایا النظام –وال أ
   :هي ببعض المزایا لنظاما هذا یتمیز 

  :الدولة ، وذلك لسببین تحقیق مبدأ دستوریة مختلف أعمال  -1 
أ ـ وجود نوع من الرقابة بین السلطتین بحیث یحق لكل منهما منع األخرى من التدخل  

  .في صالحیاتها
ب ـ إن الصفة األساسیة للقانون و المتمثلة في التجرید تنعدم إذا كان المشرع هو    

صلحة شخصیة ، نفسه المنفذ ، إذ بإمكانه أن یعدل القانون كلما رأى في التعدیل م
  .وهذا من شأنه أن یؤدي إلى تفشي المحاباة والجور، وهذا یفتقده النظام الرئاسي

العمل الحكومي وعدم خضوعه للجماعات الضاغطة سواء أكانت أحزابا  استقرار -2 
  .أم منظمات شعبیة أم غیرها

تحقیق مبدأ التخصص الذي من شأنه تیسیر العمل التشریعي والعمل الحكومي،  - 2
 . 3وهذا یؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز مختلف األعمال في الدولة

 

                                                 
  .انظر الفقرة الثانیة من المادة األولى من الدستور األمریكي -  1
  .ن م -  2
  . 259یوسف شباط ، م س ، ص . د  -  3
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  .الرئاسي عیوب النظام -ب
  :لهذا النظام عدة عیوب ، منها  
بصفة  إن تطبیق هذا النظام الذي یقوم على الفصل بین السلطات غیر ممكن - 1

  .1نیتهاتجزئة السیادة ، وهي من األمور المتفق على عدم إمكاألنه یعني  مطلقة
المسؤولیة السیاسیة إلى القضاء على فكرة مبدأ الفصل بین السلطات یؤدي تطبیق  - 2

وهذا یؤدي بدوره إلى  ها وٕالقائها على السلطات األخرى ،التهرب من ، ویشجع على
   .2في الدولة عن الخطأة المسؤولالجهة معرفة  صعوبة

إن  فكرة الفصل التام  بین السلطات التي قال بها روسو وغیره لم تكن حقیقیة في  – 3
أي نظام سیاسي وٕان ادعى ذلك ؛ ففي الدول التي تبنته واعتبرته معیارا للتفرقة 

بین الدولة الدیمقراطیة وغیرها نجد هذا المبدأ غیر مطبقا فیها ، فالنظام األمریكي 
بین السلطات تتداخل فیه الكثیر من  الذي یضرب به المثل في الفصل

  :الصالحیات بین السلطة التنفیذیة والبرلمان ؛ ومنها على سبیل المثال 
نائب الرئیس األمریكي هو رئیس مجلس الشیوخ ، فكیف یمكن القول باستقالل  –أ 

مجلس الشیوخ عن السلطة التنفیذیة ورئیسه هو نائب رئیس الدولة الذي هو رئیس 
  .فیذیة السلطة التن

یحق لرئیس السلطة التنفیذیة منع تطبیق القوانین الصادرة عن الكونجرس ، وذلك  –ب 
  .بناء على حق االعتراض أو الفیتو الممنوح له دستوریا

كبار الموظفین في السلطة التنفیذیة ال یتم تعیینهم إال بموافقة الكونجرس، ولو   -ج 
  .وحده تعیینهم طبق المبدأ تطبیقا تاما لكان من حق الرئیس

ومن هنا یمكن القول أن النظام الرئاسي وٕان ادعى أنصاره أنه قائم على مبدأ الفصل   
بین السلطات  وأن لكل سلطة مجالها المستقل تماما عن مجال األخرى فإن هذا 

  .غیر صحیح 
  
  

                                                 
  .66 - 65روسو ، م س ، ص  -  1
  . 359یوسف شباط ، م س ،ص  -  2
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  .نظام حكومة الجمعیة النیابیة: المطلب الثالث 
أحد األنظمة السیاسیة  م اندماج السلطات هوأو نظانظام حكومة الجمعیة النیابیة 

یقوم على أساس جمع اختصاص السلطتین   من أشكال األنظمة السیاسیة وشكل
  .1التشریعیة والتنفیذیة في ید جمعیة نیابیة ، وهي هیئة منتخبة من طرف الشعب
، بل فهذا النظام ال یعرف مبدأ الفصل بین السلطات ، وال تعد السلطة التنفیذیة قائمة 

  .فیها جةدممنللسلطة التشریعیة و  هي تابعة
وهذا النوع من األنظمة السیاسیة غالبا ما یكون انتقالیا؛ یعقب الثورات ، وذلك عندما 

تكون هیأة واحدة تتولى شؤون التشریع والتنفیذ ؛ فتشكل لجنة أو مجلسا لتولي 
  .أعمال التنفیذ تحت سلطتها وتوجیهها 

الجمعیة الوطنیة التي تشكلت في فرنسا بعد إلغاء الملكیة سنة : و من األمثلة على ذلك
والتنفیذ   م لوضع دستور جدید للبالد، فجمعت في یدها سلطتي التشریع  1792

  . 2یخضع لها خضوعا تاما اقرابة ثالث سنوات، فشكلت مجلسا تنفیذی
وف سیاسیة خاصة ببعض الدول ، في ظل ظر  الجمعیة النیابیة  نظام حكومةقد نشأ و 

  .األفكار التي اعتبرت أسسا لهإلى مجموعة من واستند 
؛ یمتاز ببعض المزایا ، كما أنه ال  األنظمة السیاسیة األخرىوهذا النظام كغیره من 

یخلو من نقائص ، لذلك یحسن عرض أسباب نشأته ، وما یمتاز به عن غیره ، 
  .ثم ما یعتریه من عیوب

، ثم قواعده ،  النظام وتطور هذا ظروف نشأة رمطلب نتناول باختصاوفي هذا ال
  .هوعیوب همزایاو 

  
  
  
  

                                                 
  1045، ص 1971، ، القاهرةمحمد كامل لیلة ،النظم السیاسیة ، دار الفكر العربي. د  -  1
سعد عصفور ،المبادئ األساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،منشأة المعارف باإلسكندریة . د  -  2
  . 251، ص 1980،
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  .نظام حكومة الجمعیة النیابیة أةنشظروف : األول الفرع 
م بین  1291إلى الحلف الذي قام عام  نظام حكومة الجمعیة النیابیةیرجع أصل  

بغرض الدفاع عن نفسها ضد النمسا واإلمبراطوریة  1ثالث مقاطعات سویسریة
، ثم توسع هذا الحلف إلى أن أصبح یتشكل من ثالث عشرة مقاطعة  الجرمانیة

  .م 1513سنة 
وتركز مظهر االتحاد في مؤتمر ینعقد مرة واحدة في السنة تمثل فیه كل مقاطعة 

  . 2بمندوبین ، ویتخذ هذا المؤتمر قراراته باإلجماع
، بعد جمعیة نیابیة عندما تشكلت في فرنسا فرنسا نظام ألول مره فيال هذاطبق و 

عهدت الجمعیة الوطنیة ، فقد 1795 عام واستمر إلى1792إلغاء الملكیة سنة  
ها نیابة ءخمسة أشخاص یتولون أدا في ذلك الحین بمهمة الوظیفة التنفیذیة إلى

 أعمال السلطة التنفیذیة وحده " كافیناك " الجنرال بتوليثم انتهى األمر ها ، عن
فرنسا إلى تطبیق هذا الشكل من  بناءًا على تفویض من الجمعیة الوطنیة، ورجعت

الجمعیة  سیطرتإذ  ، "الثالث نابلیون"بعد سقوط اإلمبراطور  1871األنظمة سنة
" ثییر" شخصا واحدا یدعى الوطنیة على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة واختارت

خاضعًا  أنه یظل :وقد جاء في قرار تعیینه؛یقوم بأعمال الوظیفة التنفیذیة ل
 وعینت ، 1873 سنة تهو عزل ،للجمعیة بحیث یكون لها حق عزله في أي وقت

  .3"مكماهون " مكانه المارشال
صدرت بعد الحرب العالمیة األولى  نظام عدد من الدساتیر الحدیثة التيال و أخذ بهذا

تركیا في  به كما أخذت ، األلمانیتین ودستور بروسیا و بافاریا ا،سمثل دستور النم
  .1924 دستورها العام

 عامل اسویسر دستور  نظام حكومة الجمعیة النیابیةوأبرز دساتیر العالم التي جسدت    
  .، والذي جرت علیه عدة تعدیالت جزئیة منذ صدوره 1874

                                                 
 unterwaldenدن  و یونتوال schwyzو شوایز    uriیوري  : هذه المقاطعات هي   -  1
 . 727محسن خلیل ، م س ، ص -  2
  1047محمد كامل لیله ، م س ، ص -  3
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: أن البرلمان االتحادي یتكون من مجلسین هما : وقد نص هذا الدستور على  
 المجلس الوطني ، ومجلس المقاطعات ،  وما زال قائـما فیها إلى الیوم ، وهو

    .1واالستقالل یمارس في كثیر من الحریة ، وقرار ـیحظى باست
  .حكومة الجمعیة النیابیة قواعد نظام: الثانيالفرع 

   :قاعدتین ، همایقوم نظام حكومة الجمعیة النیابیة على 
   .تركیز السلطة بید البرلمان - 1
   .للبرلمان الحكومةتبعیة  - 2
   :  التفصیل  ببعض القاعدتین اتینه تناولنو 
  .البرلمان تركیز السلطة بید - أ
ن أبرلمان، إذ ال بید ةركز مالتشریعیة التنفیذیة  تینالسلط هذه القاعدة في كونتمثل ت  

 تسییر كافة شؤونعلى  البرلمان المنتخب من قبل الشعب هو الذي یقبض بیده
    .البالد

 .ة أم تنفیذی ةریعیـتش ویقوم بكل السلطات سواء أكانت تلك السلطات واألعمال على 
إدارة بتقوم حكومة الجمعیة النیابیة  و ،والوزراء  الوزراء ویختار البرلمان رئیس

یخضع رئیس الوزراء  باعتبارها ممثلة للبرلمان ولیس للشعب ، لذلك التنفیذیةالشؤون 
  .اإلدارة للبرلمان في تلك

  .للبرلمان الحكومةتبعیة  -ب 
خاضعة للبرلمان وتابعة له  الوزراء و رئیس الوزراء في ةمثلتإن السلطة التنفیذیة م    

عملها، ویستطیع تعدیل  یتولى توجیه الحكومة واإلشراف على فهوتبعیة كاملة،
، لذلك فإن نظام  مسؤولة سیاسیًا أمام البرلمان  والوزارة؛  هاءو إلغا هاقرارات

  .البرلماني المسؤولیة السیاسیة من النظام یقترب في مسألة الجمعیة النیابیة
  
  
  
  

                                                 
  1053ن م ، ص ـ   1
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  .الجمعیة النیابیة نظام حكومة تقدیر: الثالث الفرع
التي تمیزه عن غیره من  المزایا ببعضابیة نظام حكومة الجمعیة النییتمیز      

  .  العیوب من  واألنظمة ، كما أنه ال یخل
     :إجمال هذه المزایا والعیوب في النقاط التالیة ویمكن 

  . المزایا –وال أ
أو تلك الدول التي تعاني ظروفا غیر مستقرة  ،یساعد الدول المستقلة حدیثا إنه  -1
مرحلة انتقالیة  قد تهددها ، لذلك فهو یمثل نظامعلى مواجهة األخطار التي ، 

                                                 .من تاریخها ةحرجال مرحلةال تلك تستطیع الدول من خاللها تجاوز
 ، إمكانیة تعدد اآلراء ولیس مجرد شخص واحد مما یعطي هناك هیئة تنفیذیة - 2

                                                                .وشمولیة الرؤیةوبالتالي تعدد اآلراء والحلول 
استبداد  یمنع وهذاسیاسیة أمام البرلمان المسؤولیة ال تتحملإن الهیئة التنفیذیة  - 3

  .السلطة التنفیذیة
یرى  ، لذلك السلطة الحقیقیة  إن الشعب من الناحیة النظریة هو من یمارس - 4

  .في العالم دیمقراطیةالسیاسیة  النظم  هو أكثر الجمعیة النیابیةنظام  أنالبعض 
  . العیوب :ثانیا 
أنه ال یحول  غیرنظام حكومة الجمعیة النیابیة یمنع استبداد السلطة التنفیذیة  إن -1

  .إمكانیة استبداد البرلمان دون
 ،تبداداالس إلى من شأنه أن یؤدي ة إن إدماج السلطات كلها بید سلطة واحد -2

 .والقضاء على الدیمقراطیة تدریجیاً 

الجمعیة النیابیة في سویسرا یعود للظروف الخاصة بسویسرا،  إن نجاح نظام حكومة
وقاد إلى االستبداد والدیكتاتوریة كما حدث أخرى في دول  بید أنه فشل فشًال ذریعاً 

  .19241 وفي تركیا بعد سنة 1789لعام في فرنسا بعد الثورة الفرنسیة
  

                                                 
   . 1060- 1057محمد كامل لیله ، م س ، ص انظر   -  1
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  النظام شبه الرئاسي: المطلب الرابع 
  وظروف نشأته النظام شبه الرئاسيتعریف : الفرع األول 

توسیع  تم بموجبها برلماني أدخلت علیه تعدیالت نظام هو  النظام شبه الرئاسي 
  ؛صالحیات رئیس الجمهوریة مقارنة بما یتمتع به رئیس الدولة في النظام البرلماني
حیث تم أخذ بعض قواعد النظام الرئاسي وضمها للنظام البرلماني فنشأ نظام مختلط 

؛ غیر أن الكثیر من الباحثین ال "النظام شبه الرئاسي "أطلق علیه مصطلح 
  . 1یصنفوا هذا النظام كنظام مختلف بل یصنفونه ضمن النظام البرلماني

لى دستور الجمهوریة الفرنسیة ع لجأت الدولة الفرنسیة إلى إدخال هذه صالحیات و  
  :، وكان ذلك لسببین  1958لسنة 

فشل النظام البرلماني في ظل الجمهوریة الرابعة التي ترتبت عن   :السبب األول 
بسبب تكرراه طرح الثقة في الحكومة وهذا أدى إلى عدم استقرار  1946دستور 

  .2السلطة التنفیذیة
عجز الحكومة الفرنسیة عن مواجهة الثورة الجزائریة في ظل أحكام  :السبب الثاني 

  . 1946دستور 
 هذا ما أشار إلیهان للثورة الجزائریة دور بالغ األهمیة في سقوط الجمهوریة الرابعة و ك

إصالح  إلىانت الجمهوریة الرابعة قد توصلت كربما  ( :بقولهاألستاذ أندي هوریو 
في فالدولة فشلت  ، 3)مشكلة استعمار الجزائر اءإنهذاتها لو أنها استطاعت 

هو نظام األحزاب مما  ،حسب دیغول،  و المتسبب في ذلك،مواجهة الثورة 
  . 4استدعى ضرورة إصالح مؤسسات الدولة

                                                 
 . 680 – 669انظر محسن خلیل ، م س ، ص  -  1
،  2007د سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر ، مركز جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ،  -  2

 . 123ص 
 ،   2أندري هوریو، القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة ، الجزء األول، ط   -  3
 .303، ص  1977  
 [259سعید بو الشعیر،م س، ص  -  4
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بعد  René Coty )( طلب رئیس الجمهوریة روني كوتي  صالحولتحقیق ذلك اإل
من شارل  1958ماي  28یوم   (pierre pflimlin ) فلیمالبیار  استقالة حكومة

دیغول تشكیل حكومة وهدد بأنه في حال رفض منح الثقة له من طرف النواب فإنه 
سیستقیل ویمنح السلطة لرئیس الجمعیة الوطنیة، وفي الیوم األول من شهر جوان 

وطلب من ) 224ضد  329(حصل دیغول على ثقة أغلبیة النواب  1958
من  9وتعدیل المادة  واسعة  یمنح للحكومة سلطاتالبرلمان الموافقة على قانون 

فوافق البرلمان على القانون األول الذي مكنها  ؛المتعلقة بتعدیل الدستورو  الدستور
األوامر لمدة ستة أشهر واتخاذ اإلجراءات المالئمة قصد التشریع بمن اللجوء إلى 

 .االستقرار، ثم وافق على المشروع الثاني
روع الدستور الجدید للجنة االستشاریة لدراسته، وصدر مرسوم ثر ذلك قدم مشوإ     

سبتمبر لالستفتاء  28، وبعد دراسته قدم للشعب یوم 1958یولیو  16تشكیلها یوم 
ونال موافقته أیضا، ثم أنشأت المؤسسات  1958أغسطس  20فیه بموجب أمر 

واجتمعت الدستوریة بموجب الدستور الجدید حیت انتخب نواب الجمعیة الوطنیة 
انتخب شارل  1958دیسمبر  12، وفي یوم 1958دیسمبر  09ألول مرة في 

دیغول لوالیة رئاسیة أولى من قبل هیئة ناخبة خاصة مؤلفة من أعضاء البرلمان 
ومستشارین عامین وممثلین عن األعضاء المنتخبین في المجالس البلدیة، أي نحو 

ینایر  08حیدة وباشر وظائفه یوم واعتمد هذا النظام لمرة و . ألف ناخب كبیر 80
ابریل  26وشكلت الحكومة في نفس الیوم وانتخب مجلس الشیوخ في  1959
1959.  

أقیمت أول انتخابات رئاسیة  ثحی ؛1962ثم توالت تعدیالت الدستور حتى سنة  
 .مباشرة من طرف الشعب

صرت قیام ن النظام شبه الرئاسي نشا نتیجة تلك الظروف التي سبقت وعاإومن هنا ف
  .الجمهوریة الفرنسیة الخامسة ولم ینشا نتیجة تنظیر أو بحث علمي

  .الجزائرو ا ایرلند ، افنلند ،، أیسلنداالبرتغال :ثم أخذت بهذا النظام بعض الدول منها 
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  النظام شبه الرئاسي خصائص: الفرع الثاني 
األنظمة السیاسیة یتمیز النظام شبه الرئاسي بعدة ممیزات تجعله مختلفا عن غیره من 

؛ لكونه نظاما  یجمع بین النظامین البرلماني والرئاسي وسمي نتیجة ذلك بالنظام 
  .السیاسي المختلط

  : ویظهر هذا الجمع في القواعد التي أخذها من كل منهما ، وهي 
  :القواعد التي أخذها من النظام البرلماني  – 1
  .) رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة وجود ( ثنائیة السلطة التنفیذیة   –أ  
عني وجود فصل شدید في العالقة بینهما ، ذلك الن الحكومة تدیر سیاسة الدولة یال  

بقرارات تتخذ في مجلس الوزراء الذي ینعقد برئاسة الرئیس ، الذي تغطي فاعلیته 
   .على أنشطة الحكومة 

  .مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان –ب  
ئاسي في األصل على تجسد السلطة التنفیذیة في ید رئیس الجمهوریة یقوم النظام الر 

المنتخب من قبل الشعب ، والوزراء هم منفذون لسیاساته ، ومسئولون أمامه حیث 
  .ال یوجد مجلس للوزراء ، وكذلك یوجد برلمان منتخب 

أخذها  غیر أن النظام شبه الرئاسي لم یأخذ بهذه القاعدة بكاملها بل أضاف إلیها قاعدة
من النظام البرلماني وهي مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان ، وبهذا أصبحت 

  . الحكومة مسؤولة أمام الرئیس والبرلمان معا
  ممارسة الرئیس صالحیات تشریعیة واسعة –ج 
یمارس رئیس الدولة في ظل النظام شبه الرئاسي صالحیات تشریعیة واسعة،       

  :منها 
 .المجال التنظیميصالحیة التشریع في  -
  .یتمتع الرئیس بسلطة إعادة القانون إلى الجمعیة الوطنیة لدراسته مرة أخرى  -
في تحدید ادوار انعقادها، وله الحق في مخاطبتها ، والحق في حّلها   دخل الرئیسیت -

 .من دون موافقة الحكومة 
في  حق اللجوء إلى االستفتاء الشعبي للحصول على موافقته لتشریع أي قانون -

 .المسائل الهامة
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  :القواعد التي أخذها من النظام الرئاسي – 2
  .عدم مسؤولیة الرئیس وعدم جواز محاكمته إّال في حالة الخیانة العظمى   -أ 
مسؤولیة  ال یتحمل ایة الرئیسفان على الرغم من ممارسته للسلطات السیاسیة فعلیًا   

  . محاكمته إّال في حالة الخیانة العظمى  كما ال تجوز
  . النظام الرئاسيصیة تعد من قواعد اوهذه الخ  

  .وحده رئیس الدولة وعزلهم من صالحیات الوزراء  تعیین -ب 
إن رئیس الدولة باعتباره رأس السلطة التنفیذیة ، بل والممثل الحقیقي لها فإنه المخول 

، إذ أن مهامهم استشاریة  تقتصر سلطات  لیست لهم أیة وهم،   وزراءهاختیار 
  .  على تقدیم التقاریر واآلراء االستشاریة للرئیس

  النظام شبه الرئاسيتقدیر : الفرع الثالث 
كغیره من األنظمة السیاسیة له مزایا تجعله مفضال في بعض  لنظام شبه الرئاسيا

   .الدول ألسباب وظروف خاصة بها كما انه ال یخلو من عیوب
  :مزایا النظام  -أوال   

 : للنظام شبه الرئاسي عدة مزایا منها
  .القوانین قوةلها  مراسیمإصدار  السلطة التنفیذیةمن حق   - 1

  .وهذا الحق یمنح الحكومة مرونة وسرعة في مواجهة كافة الظروف   
 .البرلمانالحق في اقتراح القضایا التي یجب مناقشتها في  - 2
والمطالبة بانتخابات  البرلمانهذا النظام یعطى لرئیس الجمهوریة حق حل   - 3

  . للمجلس بشرط أال یسيء استخدام هذا الحق جدیدة
هامة ونتائج هذا  حق لرئیس الجمهوریة استفتاء الشعب في قضایا یراهای - 4

 .االستفتاء لها قوة القانون في الدولة
 :عیوب النظام شبه الرئاسي -ثانیا 

  :فهو ال یخلو من عیوب ؛ ومن عیوبه ما یلي للنظام شبه الرئاسي مزایا كما أن   
  
  
  



158 
 

  اختالف التوجهات الفكریة بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة – 1 
في حالة اختالف التوجهات  الرئاسي تظهرتواجه النظام  التيالمشكلة األساسیة  إن

المنتخب شعبیا ذا توجه فكري الفكریة بین رئیس الدولة بحیث یكون الرئیس 
  .یةالبرلمان مختلف عن توجه رئیس الحكومة ذي األغلبیة

 ثما حدك ؛" بمشكلة التعایش المزدوج"الفرنسیة  وهذه المشكلة عرفت في السیاسة 
عندما فرضت علیه الجمعیة العمومیة " االشتراكي"میتران  السابق الفرنسيللرئیس 

  .  1986لیكون رئیسا للوزراء عام "  الرأسمالي الیمیني"یختار السید شیراك  أن
وهذا الوضع جعل من بعض الدول تنص في دساتیرها على سلطة رئیس الدولة في 

اختیار رئیس الحكومة أو الوزیر األول من أیة كتلة حزبیة یراها تناسب توجهاته ؛ 
  .المعدل 1989كما هو شأن الدستور الجزائري لسنة 

 أهدافمن التعاون لتحقیق برنامج و ریة ورئیس الوزراء رئیس الجمهو  بحیث یتمكن
  . الحكومةالرئیس و 

  .إساءة استخدام قانون الطوارئ من قبل رئیس الجمهوریة  - 2
استخدام الرئیس المصري حسنى مبارك لهذا القانون  ولعل خیر مثال على ذلك هو 

 .نهایة حكمه إلى 1981السلطة عام  یهمند تول
  رئیس الجمهوریة بإساءة استخدام حقه في استفتاءإمكانیة قیام  – 3

في ظل النظام شبه الرئاسي اللجوء إلى الشعب مباشرة رئیس الجمهوریة یحق ل
 الستفتائه في أیة مسالة أو موضوع هام یخص المجتمع، وقد یسيء الرئیس

ثیر من الدول ذات النظام شبه كفي  ما هو سائد الیومك هذا الحق؛وناستخدام 
؛ كما حدث في الجزائر بالنسبة لمیثاق المصالحة الوطنیة عندما قام رئیس الرئاسي

الجمهوریة باستفتاء الشعب في مسالة المصالحة لیعطي حقوقا ألحد طرفي 
   .الصراع دون أن یأخذ برأي الطرف األخر أو یعطیه أي حق
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  .قواعد النظام السیاسي اإلسالمي:  الرابعالمبحث 
عقائدیة : السیاسي اإلسالمي على عدة قواعد، وهذه القواعد على نوعینیقوم النظام   

  .ودستوریة 
ولبیان هذین النوعین من القواعد نقسم المبحث إلى مطلبین نخصص األول منهما      

  .للقواعد العقائدیة ، و الثاني للقواعد الدستوریة
  .القواعد العقائدیة: المطلب األول 

ا من القواعد العقائدیة، وهذه القواعد تمثل الضامن تضمن القرآن والسنة عدد  
  .األساسي للقواعد السیاسیة أو الدستوریة

وهي تقابل ما یسمى في الدساتیر المعاصرة بالمبادئ اإلیدیولوجیة، مع اختالف 
المصدر الذي تستمد منه كل منهما، فالقواعد العقائدیة مصدرها الوحي لذلك فهي 

ل عنها أو تغییرها، وٕانما هي قواعد مفروضة من اهللا لیست أفكارا یمكن التناز 
  .ویجب أن تكون هي الموجهة للنظام السیاسي في الدولة اإلسالمیة

  : وهذه القواعد هي 
  : الحاكمیة هللا  -1

إن الحكم إال :"تقررت هذه القاعدة في كثیر من آیات القرآن الكریم، ومنها قوله تعالى  
  . 1"هللا

ة أن من یتولى شؤون الحكم في الدولة اإلسالمیة حاكم مجازا، وتترتب عن هذه القاعد
في  -اهللا –ألنه في األصل لیس حاكما وٕانما هو خلیفة عن الحاكم األصلي 

، واالجتهاد الستنباط األحكام من نصوص الشریعة وأدلتها 2تطبیق أحكام الشرع
  .3التفصیلیة

  
  

                                                 
  .57سورة األنعام، اآلیة  - 1
المـــــــودودي أبـــــــو األعلـــــــى، الحكومـــــــة اإلســـــــالمیة ، المختـــــــار اإلســـــــالمي للطباعـــــــة والنشـــــــر، القـــــــاهرة ، د ت ،            - 2

  .72-71ص
  .26محمد المبارك، م س، ص - 3
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  : اعتبار حقوق اإلنسان مقدسة -2
ق مكرم من اهللا فقد أعطاه اهللا حقوقا، وهذه الحقوق ال یستطیع إن اإلنسان مخلو   

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر :" البشر المساس بها، یقول اهللا تعالى 
  .1"والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

ألحد أن ینتهكها،  وبناء على هذه اآلیة فإن الحقوق التي منحها اهللا لإلنسان لیس  
  .فال حق ألحد أن یزهق روحه أو یتعدى على حریته أو حقوقه المختلفة

  : طاعة الحاكم مقرونة بتطبیق الشرع  -3
یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم، :" یقول اهللا تعالى   

  .2"منون باهللا والیوم اآلخرفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤ 
فقد أمر اهللا بطاعته ، وطاعته تعني طاعة ما في كتابه، وطاعة رسوله  وتعني   

  .طاعة الرسول العمل بسنته 
وبعد هاتین الطاعتین طاعة أولي األمر، وهم من المسلمین أنفسهم، ویتسع مفهوم   

مقالید األمور في لیضم كل من یتولون " أولي األمر في نظر الشیخ المودودي 
المجتمع سواء كانوا علماء مفكرین أم زعماء سیاسیین، أم محافظي أقالیم، أم 

قضاة محاكم أم رؤساء مجالس مدن أو قرى، أم نوابا برلمانیین، وباختصار شدید 
یجب طاعة كل من كان له صاحب أمر بین المسلمین، وكل من ال یستقیم 

ه ومخالفته بشرط أن یكون من المسلمین الوضع في حیاة المجتمع المسلم بنزاع
  3"وأن یطیع اهللا ورسوله

والحاكم أو ولي األمر بالمعنى العام ال تجب طاعته إال إذا كان مطبقا لشرع اهللا،   
وقد وردت أحادیث كثیرة تنص على عدم أحقیة ولي األمر في الطاعة إذا كان 

  : مخالفا لشرع اهللا ، ومن هذه األحادیث ما یلي 

                                                 
  70اآلیة .سورة اإلسراء - 1
  59اآلیة .سورة النساء - 2
  .83الحكومة اإلسالمیة، ص: المودودي  - 3
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السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم یؤمر بمعصیة، :" وله ق -أ 
  .1"فإذا أمر بمعصیة فال سمع وال طاعة

  .2"ال طاعة في معصیة إنما الطاعة في المعروف:"  وقوله  -ب
وهذه األسس االعتقادیة تجعل من نشاط المسلم السیاسي رسالة یقوم بها، وأمانة    

یها لیؤدیها حق أدائها، سواء كان راعیا أم حاكما یسوس األمور، أم استأمنه اهللا عل
فردا من أفراد الشعب ینفذ هذه السیاسة ومتطلباتها في شتى أحواله السلمیة 

  .3والحربیة والمعاشیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .رواه البخاري ومسلم - 1
  .رواه البخاري ومسلم - 2
  .28-27محمد المبارك ، م س ، ص - 3
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  .القواعد الدستوریة: المطلب الثاني 
وضعت الشریعة اإلسالمیة عدة قواعد دستوریة لتحدید طبیعة النظام السیاسي في   

  : الدولة اإلسالمیة واتجاهه العام وهذه القواعد هي 
  .الشورى والمساواة والعدل والحریة ومسؤولیة الحكام

  وفي ما یلي نتناول هذه القواعد بالتفصیل مع تخصیص فرع مستقل لكل قاعدة  
  لشورى   ا: الفرع األول 

  معنى الشورى    -أوال 
  .اجتبیته وأخذته من موضعه: شرت العسل : قال أبو عبید : الشورى في اللغة  - 1

  .یقال شرت الدابة واألمة إذا قلبتهما: وعن ثعلبة قال 
  .كما تدل على طلب كل شيء

  .فهي عرض األمر على الخیرة حتى یعلم المراد منه: الشورى في االصطالح  - 2
یعرض كل األمور على الصحابة قبل أن ینزل القرآن بوجوب    كان الرسولوقد 

الشورى، وبعد غزوة أحد جاء القرآن مشرعا للشورى كقاعدة من القواعد التي تحكم 
  .عالقة المسلمین برئیسهم

ومنذ ذلك الحین صارت الشورى من أهم القواعد الدستوریة التي تقوم علیها النظریة 
یة، فالشورى واجبة على الحكام وحق للمحكومین، وهي الطریق السیاسیة اإلسالم

  .األمثل إلى صواب ما یراد النظر فیه من أمور األمة العامة
  أدلة وجوب الشورى   : ثانیا 

  : وردت في القرآن والسنة تفید وجوب الشورى وهي   
  : وردت آیتان في القرآن تصرحان باألمر بالشورى وهما : من القرآن  -  1 
فبما رحمة من اهللا لنت لهم ولو كنت فضا غلیظ القلب :" قوله تعالى : اآلیة األولى  -

  . 1"النفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر

نزوال عند رأي أصحابه،    وقد نزلت هذه اآلیة عقب غزوة أحد التي خرج إلیها الرسول
وكان رأیه أن یبقوا في المدینة ویدافعوا عنها داخلها، ولكن المسلمین هزموا في 

                                                 
  .159آل عمران ، اآلیة سورة  -  1



163 
 

كان هو األصوب، ومع ذلك أمره اهللا بعد   الغزوة وبینت األحداث أن الرسول 
  .الغزوة أن یستغفر ألصحابه ویشاورهم في األمر

اورتهم أدت إلى هزیمة المسلمین دلیل إن أمر اهللا تعالى لرسوله بالمشاورة رغم أن مش
على أن الشورى مطلوبة ومبدأ ال یجوز الخروج عنه، ولذلك تكون أهم المبادئ 

  .الدستوریة للدولة اإلسالمیة
والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى :" هي قوله تعالى : اآلیة الثانیة  -

  . 1"بینهم ومما رزقناهم ینفقون
ة مكیة وصفت المسلمین بأنهم یتشاورون في أمورهم وهذا یفید بأن الشورى هذه اآلی  

  .من خصائص المجتمع اإلسالمي التي یجب أن یتحلى بها
  : من السنة  - 2

بشأن الشورى حتى قال أبو هریرة ما رأیت   وردت أدلة كثیرة في سنة رسول اهللا   
  :ثلة على ذلكومن األم،  أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا 

  .استشارته أصحابه في الخروج یوم بدر  -
 .استشارته أصحابه في الخروج یوم أحد  -

 .وفي مصالحة بعض األحزاب في غزوة الخندق على ثلث ثمار المدینة  -

إن الحاكم یستشیر األمة ، أو (تستفاد قاعدة مؤداها   ومن هذه السنة العملیة للرسول 
  ).اتخاذ قرار یحتاج الوصول إلیه إلى تبادل اآلراءأولي الرأي، إذا كان یرید 

یجب على الحاكم مشاورة األمة في األمور العامة بحیث إذا : لذلك قال الفقهاء  
  .تركها الحاكم كان على األمة أن تطالبه بها

بأن یشاور أصحابه،  وهذا الوجوب مستفاد من اآلیتین إذ أمرت اآلیة األولى الرسول 
وهو حاكم الدولة اإلسالمیة األولى  ى واجبة على الرسول وٕاذا كانت الشور 

  .فالشورى للحكام المسلمین أوجب وأولى
ولتكن منكم :"وباإلضافة إلى اآلیتین السابقتین یرى الشیخ محمد عبده في قوله تعالى 

دلیال ) أمة یدعون ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
ورى فاهللا سبحانه وتعالى أمر الحاكم بالشورى ولكن إذا لم أقوى على وجوب الش
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ولتكن منكم أمة یدعون (یكن هناك ضامن امتثال الحاكم للشورى، فإن هذه اآلیة 
تفرض أن یكون الناس متحدین في جماعة یتولون الدعوة إلى ) اآلیة....إلى الخیر

م والمحكومین، وال الخیر، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عام في الحكا
  .1معروف أعرف من العدل، وال منكر أنكر من الظلم

  .المسائل التي تكون محال للشورى: ثالثا 
إن المسائل التي تكون محال للشورى غیر محددة في القرآن، فقد نص القرآن على   

وهذه الكلمة جاءت عامة ومطلقة، لذلك اختلف الرأي بشأن " األمر"الشورى في 
هل " أمر"وأصل الخالف في المسألة هو المعنى المراد من كلمة(الشورى مجال 

هو جمیع شؤون المسلمین أم هو ما كان في تدبیر الحروب أم ما كان في النظم 
  اإلداریة للدولة، فما هي موضوعات الشورى بین الحاكم والمحكوم؟

  : لإلجابة على هذه األسئلة وجد رأیان 
ذهب أصحابه إلى أن الشورى تقع في جمیع األمور التي ال وحي فیها،  : الرأي األول 

  ):وشاورهم في األمر( قال سفیان بن عیینة في قوله تعالى 
  ).أثر هو للمؤمنین أن یتشاوروا فیما لم یأتهم عن النبي 

كان یشاور في سائر الحوادث  و استدل أصحاب هذا الرأي بما روي من أن النبي 
  .عند عدم النص
  .2ابن تیمیة واآلمدي والزمخشري، والحسن البصري وغیرهم: وهذا ما ذهب إلیه 

  .وأید هذا الرأي الدكتور محمود الخالدي مستندا إلى أدلة من القرآن والسنة واإلجماع
  : من القرآن  -1

بمشاورة المسلمین، وقوله  هذه اآلیة تأمر الرسول ) وشاورهم في األمر(قوله تعالى   
وردت في سیاق مدح اهللا تبارك وتعالى للمسلمین ) وأمرهم شورى بینهم :"تعالى 

  .  الذین یتشاورون بینهم في أمرهم
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فاآلیتان جاءتا بصیغة العموم والعام یبقى على عمومه ما لم یرد دلیل التخصیص، ولم 
یرد دلیل في القرآن بشأن تخصیص الشورى في أمر معین، ولذلك تبقى اآلیتان 

  .وتكون الشورى في جمیع أمور المسلمین على عمومهما،
  : من السنة  -  2

جرت السنة على أن تكون الشورى عامة في كل أمور المسلمین فیما جرى علیه   
تبین أن  ومارسه ممارسة عملیة، واألمثلة من شورى الرسول   عمل الرسول

  : الشورى عامة، ومن هذه األمثلة 
  : الشورى في األحكام، منها  -أ

: عندما نزل قوله تعالى  مشاورة علي بشأن المبلغ الذي یقدمه المناجي للرسول   -   
  ".یا أیها الذین آمنوا إذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدي نجواكم صدقات" 

اآلیة، قال ..." یا أیها الذین آمنوا إذا ناجیتم " لما نزلت : فعن علي بن أبي طالب قال 
  ؟ دینار" ما ترى  النبي 

  فكم ؟ : فنصف دینار؟ قلت ال یطیقونه، قال : ال یطیقونه، قال: قلت 
  .اآلیة..." أشفقتم:"قلت شعیرة، قال إنك لزهید، فنزل 

  : في أسرى بدر مشاورة الرسول  - 
صحابته في أسرى بدر وهي مشاورة في حكم شرعي ألن فداء  فقد شاور الرسول 

  .ام الشرعاألسیر بالمال وجوازها وفسادها من أحك
  الشورى في غیر األحكام    -ب 
ما رأیت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول : عن أبي هریرة رضي اهللا عنه قال   

  .فكان یشاورهم في كل أمورهم،   اهللا 
  .فشاورهم یوم بدر وأحد والخندق وفي طالق عائشة وأهل اإلفك والحدیبیة

  .وكان یستشیر المرأة فتشیر علیه فیأخذه
  إجماع الصحابة    -3

أكثر حاجة إلى الشورى في جمیع األمور وتشاوروا  كان المسلمون بعد وفاة النبي   
  .فعال في جمیع األمور، في األحكام وفي غیرها
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میراث الجد، وحد شرب الخمر، وقتال مانعي : ففي األحكام تشاوروا في أمور مثل  -
  .الزكاة

أمر الخالفة والحروب، وتعیین الوالة، : مثل  تشاوروا في أمور: وفي غیر األحكام  -
  .1وجمع القرآن، والتاریخ الهجري

  .الشورى ال تكون إال في أمور الحرب: الرأي الثاني 
  .2الشافعي وابن القیم وغیرهما: وذهب إلى هذا كل من  

بصیغة العموم ال یعني أن الشورى " األمر"ورأى الدكتور محمد سلیم العوا أن لفظ 
كل صغیرة وكبیرة من شؤون الدولة اإلسالمیة، بل أن من البدیهي أن  تكون في

تكون األمور التي ستعرض للشورى تكون دائما من األمور ذات الدقة والخطر 
  .بحیث یحتاج الحاكم لوضع قرار بشأنه إلى مشاورة األمة

ألمة مع صحابته نجد أنها أمور تخص ا وٕاذا تتبعنا األمور التي تشاور فیها الرسول 
  . 3الحروب والمعاهدات: كلها ومنها 

أصحابه إنما  استند أصحاب هذا الرأي إلى أن األغلب األعم في مشاورة الرسول و 
  .كانت في أمور الحرب

إن مجال الشورى محل اختالف بین الكتاب، وهذا االختالف في الرأي راجع إلى   
ألمور التي یشاور فیه عدم التفرقة بین األمور التي تشاور فیه األمة كلها وا

  .ووزراؤه مساعدو الرسول 
إذا كان األمر بالشورى عاما فهل كل األمور : ومن هنا یجب أن یطرح السؤال التالي 

تعرض لألمة إلبداء رأیها أم هناك أمور ال تشترط فیها موافقة األمة بكاملها، وٕانما 
  تكفي مشاورة مساعدي الرئیس أو الخلیفة؟ 

إن اإلسالم حین أوجب الشورى في : ارك على هذا السؤال فیقول ویجیب محمد المب
میدان الحكم وألزم المسلمین بها قد منع االستبداد والتصرف الفردي، وترك للبشر 
  .تحدید طریقة الشورى وأسلوبها توسعة علیهم ومراعاة الختالف األحوال واألزمان
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ختلفة باختالف الدول في وعلى هذا یمكن أن تأخذ الشورى أشكاال متعددة وصیغا م
  .العصر الواحد والدولة الواحدة

كأن تكون الشورى في مجال تعیین رئیس منوطة بمجلس خاص بذلك توضع شروطه 
  .ونظمه

  .1وتكون كذلك في المجال السیاسي الداخلي والخارجي منوطة كذلك بمجلس خاص
" وشاورهم في األمر:" وقوله " وأمرهم شورى بینهم:" من هنا نصل إلى أن قوله تعالى 

جاءتا على العموم لكي تترك حریة أكثر للناس الختیار األسالیب التي تساعدهم 
  .في تحقیق هذا المبدأ تبعا لظروفهم وأزمنتهم

  .القیود التي ترد على الشورى  - رابعا
  :یرد على الشورى قیدان هما

ة في القرآن أو أن الشورى ال تكون في مسألة ورد فیها نص تفصیلي قطعي الدالل:  1
  . 2قطعي الداللة والثبوت في السنة ألن ذلك النص یعد تشریعا عاما یجب التقید به

عندما تعرض قضیة ما للشورى فإن نتیجة الشورى یجب أال تخالف نصا :  2
  .بالوصف السابق

  هل یجب على الحاكم االلتزام بما وصلت إلیه الشورى ؟  - خامسا
إذا كانت الشورى واجبة على الحاكم، فهل یجب علیه أن ینفذ ما وصلت إلیه الشورى 

  أم یستطیع أن یخالفه ؟ 
  : لإلجابة على هذا السؤال وجد رأیان متعارضان 

  .رأي أهل الشورى ملزم للرئیس:  1
  .ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن رئیس الدولة ملزم بتنفیذ ما یراه أهل الشورى

  :ما یلي واستدلوا ب
إن اآلیة الكریمة التي أمرت بالشورى تدل على لزوم نتیجتها، فاهللا تعالى أمر  -أ 

رسوله بالشورى لیتبعه المؤمنون من بعده ویحتذوا المثال الذي رواه بفعله في 
  .حیاته
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إن الرأي إذا صدر عن األغلبیة یحصل به الترجیح بسبب أن الجمهور أبعد عن  -ب 
  .1الخطأ من الفرد

ألن المشاورة تعني طلب التبین في أمر لم یستطع رئیس الدولة أو غیره اإلقدام  - ج
  .على اتخاذ قرار فیه

  " المشاورة تكون قبل التبین:" وهذا ما ذهب إلیه الشاطبي في االعتصام حیث قال 
:" ولذلك تكون المشاورة قبل العزم، وهذا ما فهمه اإلمام البخاري من قوله تعالى 

  .2"ي األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللاوشاورهم ف
  .ذهب رأي إلى أن نتیجة الشورى غیر ملزمة للرئیس أو المستشیر:  2

  : واستدلوا بما یلي 
  : من القرآن  -أ  

هي األساس في حكم الشورى وهي  تدل ) و شاورهم في األمر(إن اآلیة : قالوا   
فإذا عزمت : (ه تعالىعلى أن الشورى غیر ملزمة للحاكم ویستفاد ذلك من قول

أمر اهللا نبیه علیه السالم إذا عزم على أمر أن : قال قتادة ). فتوكل على اهللا
إنما یؤمر الحاكم : ( یمضي فیه ویتوكل على اهللا ال على مشاورتهم، قال الشافعي

بالمشورة لكون المشیر ینبه على ما یغفل عنه ویدله على ما ال یستحضره من دلیل 
  .3ر فیما یقولهال لیقلد المشی

  : من السنة  -ب 
حیث أنه لم یلتزم ما انتهت إلیه الشورى ومنها صلح   استدلوا ببعض مواقف الرسول  

  .رغم معارضة أصحابه له  الحدیبیة، حیث أبرمه الرسول
  : الرأي المختار  - 3

في وقائع ولم یأخذ فیها برأي األغلبیة بینما أخذ  لقد جرت الشورى في عهد الرسول   
انفرد برأیه ودون االلتفات إلى غیره في  برأي األغلبیة في وقائع أخرى، ونجد أنه 

بعض الوقائع ولتحدید القول الراجح ینبغي عرض الموضوعات التي جرت فیها 
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  .160م س ، ص. الخالدي  - 3



169 
 

وقد . 1ك النتیجةنتیجتها، والتي لم یلتزم فیها تل الشورى والتي التزم فیها الرسول 
  :وجد محمود الخالدي أن الموضوعات التي جرت بشأنها الشورى ثالثة أنواع وهي

  .أن تكون الشورى في األمور التشریعیة: النوع األول 
  :في األمور التشریعیة ، منها  فقد استشار الرسول  
  .لعلي وأسامة فیما رمى به أهل اإلفك عائشة استشارته  - أ  

دعا رسول :" حین قذفها أهل اإلفك قالت ) رض(عن عروة عن عائشة روى البخاري 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زید حین استلبت الوحي یسألهما وهو   اهللا

فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامین ولم یلتفت ...یستشیرهما في فراق أهله
  " إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره اهللا

إلى ما أشاروا به علیه إنما أخذ بما أنزله  لم یلتفت الرسول ) فكاإل(ففي هذا الموضوع 
  . اهللا تعالى وحكم به، أي التزم الحكم الشرعي

  : موقف المسلمین من صلح الحدیبیة  -ب 
ألسنا : بلى، قلت : ألست نبي اهللا حقا ؟ قال :"وسأله أتى عمر بن الخطاب النبي 

لم نعط الدنیة في دیننا إذن؟ :  ى، قلتبل: ؟ قال على الحق وعدونا على الباطل
أنا عبد اهللا :" ، وفي روایة أخرى "إني رسول اهللا ولست أعصیه وهو ناصري: قال 

  ".ورسوله لن أخالف أمره ولن یضیعني
الصلح ولم یلتفت إلى رأي أحد ألن  أبرم الرسول ) صلح الحدیبیة(وفي هذا الموضوع 

لن : (بقوله  ، وهذا ما صرح به الرسول صلح الحدیبیة إنما تم بأمر من اهللا 
  ).أخالف أمره

أن تكون الشورى في أمر یحتاج إلى حنكة خاصة أو قدرة على معرفة : النوع الثاني 
  ).أو ما یعبر عنه في العصر الحدیث باالختصاص(الصواب فیما یراد عمله 

التي استشار  في هذه األمور والتزم فیها الصواب، ومن األمور فقد استشار الرسول 
  : فیها 

  : مشورة الحباب ابن المنذر یوم بدر  -أ 
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عندما سار هو وصحابته لمالقاة قریش یوم بدر نزل إلى أدنى ماء  فقد روي أن النبي 
من بدر، فأشار علیه الحباب ابن المنذر بأن ینهض بالناس إلى أن یأتي أدنى 

  ...ماء من القوم
في هذا األمر أخذ برأي  لقد أشرت بالرأي، وأخذ برأیه فالرسول  فقال له الرسول 

  .الحباب ألنه هو الصواب
  مشورة سلمان الفارسي في موضوع حفر الخندق في غزوة األحزاب   -ب 

أخذ المسلمون یستعدون  سمع بهم النبي  لما أجمعت األحزاب على حرب رسول اهللا 
أن یحفر المسلمون خندقا لیتحصنوا  نبي لمالقاتهم فأشار سلمان الفارسي على ال

  .به
  .برأیه وضرب الخندق على المدینة ألنه صواب من الناحیة العسكریة فأخذ رسول اهللا 

أن تكون الشورى في أمر ال یحتاج إلى دلیل شرعي وال رأي أهل : النوع الثالث 
االختصاص وٕانما یحتاج لرأي األغلبیة، وهو األمر الذي یرشد إلى القیام بعمل من 

في مثل هذه األمور والتزم فیها رأي األغلبیة ومن  األعمال فقد استشار الرسول 
  : هذه األمور 

جمع یوم  برأي األغلبیة، فقد روي أن النبي  مشورة المسلمین یوم أحد والتزامه -أ 
:   معركة أحد أهل الرأي من المسلمین ومن المتظاهرین باإلسالم وجعلوا یتشاورون

أن یتحصنوا بالمدینة ویتركوا قریشا خارجها وكان هذا رأي كبار  فرأى النبي 
لم الصحابة، وكذا رأي ابن أبي سلول،  وكان رأي الفتیان وذوي الحمیة ممن 

عند رأیهم واتبع  یشهدوا بدرا بالخروج وظهرت الكثرة بجانب الفتیان فنزل الرسول 
  .رأي األغلبیة وخرج من المدینة إلى أحد متجهزا لنزال قریش

إن : قال له أبو بكر وعمر ما روي عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول اهللا  -ب 
: ا حسنا من الدنیا، فقالالناس ال یزیدهم حرصا على اإلسالم، أن یروا علیك زی

  .وأیم اهللا، لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصیتكما في مشورة أبدا
نفسه بعدم مخالفة أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي   ففي هذا المثال، یلزم الرسول

لو أنكما :"اهللا عنهما، فیما یتفقان علیه، إال أنه قید اتفاقهما في المشورة، فقال 
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صفة تصلح قیدا، ویكون لها مفهوم مخالفة، " مشورة"رة، وكلمة تتفقان في مشو 
  .ومعنى ذلك، لو اتفقا في غیر مشورة ال یلتزم بعدم مخالفتهما

  .عدم مخالفة رأي األكثریة، إذ هما اثنان وهو واحد  فهنا بین الرسول
  .نتیجة الشورى ولكنه أخذ برأي األغلبیة ففي هذین الحدیثین التزم الرسول 

  قاعدة المساواة   : الفرع الثاني 
تعد قاعدة المساواة من أهم القواعد الدستوریة التي تقوم علیها األنظمة السیاسیة   

  .الحدیثة والمعاصرة
 1789سنة ) إعالن الحقوق(وقد بدأ تقریر هذه القاعدة في األنظمة الوضعیة بصدور 

  .عن الثورة الفرنسیة
اد المكونین لمجتمع ما متساوین في الحقوق والحریات أن یكون األفر : ویقصد بالمساواة 

والواجبات العامة، وال یكون هناك تمییز في التمتع بها بینهم بسبب الجنس أو 
  .األصل أو اللغة أو العقیدة

فالناس متساوون أمام القانون وما یترتب عن ذلك من تطبیقات عملیة سواء من حیث 
ي تولي الوظائف العامة أو المساواة في الحقوق المساواة أمام القضاء أو المساواة ف

  .والمصالح العامة وغیرها
  .فهل لهذه القاعدة وجود في الشریعة اإلسالمیة، وما مدى تطبیقها ؟

إن الناظر في نصوص القرآن یالحظ أن قاعدة المساواة تعتبر أصال من أصول   
  : النظام السیاسي في الدولة اإلسالمیة ومن أدلة ذلك 

یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر :"فقال ) الناس( تعالى خاطب البشریة بلفظ إن اهللا
  .1اآلیة..." وأنثى

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر :"فقال ) بني آدم(كما خاطبه اهللا تعالى بلفظ 
" والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

  .70اإلسراء
  .متساوون في اآلدمیة ال فرق بینهم في القرآن الكریم) و آدمبن(فالناس 

  فما هي التطبیقات العملیة التي جاءت بها الشریعة اإلسالمیة لهذه القاعدة ؟ 
                                                 

  .13اآلیة . سورة الحجرات - 1
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إذا بحثنا في القرآن والسنة نجد أن هذه القاعدة قد وجدت لها تطبیقات عملیة في كل 
  :المجاالت ومنها

  : المساواة أمام القانون : أوال 
ألزم اإلسالم المساواة بین جمیع الناس أمام القانون بال فرق بین الرئیس و       

  .المرؤوس، وال بین القوي والضعیف 
  : ومن األحادیث الواردة في هذه القاعدة ما یلي     

إنما هلك من قبلكم ألنهم كانوا إذا أذنب الضعیف فیهم عاقبوه، وٕاذا أذنب :"  قوله  - 1
  .1"تركوه، واهللا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت یدهاالشریف فیهم 

هذا الحدیث عندما سرقت امرأة من عائلة شریفة وسئل  وقد صدر عن رسول اهللا 
  .أن یعفو عنها لكونها من تلك العائلة الرسول 

خاصم عبد أسود عبد الرحمن بن عوف، وهو من كبار الشخصیات، فغضب عبد  - 2
  .ابن السوداء یا: الرحمن منه وقال له 

لیس البن بیضاء على ابن سوداء :" ذلك غضب منه وقال له  فلما سمع النبي 
  .2"سلطان إال بالحق

وهذه المساواة ال تتعلق بالمسلمین فیما بینهم فالمساواة تتعلق ببني آدم كلهم ال فرق بین 
  .مسلم وغیره إال في األمور التي لها عالقة بالعقیدة

  : سالمیة بین المسلمین وغیرهم، ومما ورد في ذلك فقد سوت الشریعة اإل
أال من قتل نفسا معاهدة لها ذمة اهللا وذمة رسوله، فقد اخفر بذمة اهللا وال :"  قوله  -أ

  .3"یستروح رائحة الجنة
  ".الناس سواسیة كأسنان المشط:" قوله  -ب

  .المساواة أمام القضاء: ثانیا 
لقضاء، ال فرق بین الحاكم والمحكوم، وال بین لقد سوت الشریعة بین الناس أمام ا  

  : القوي والضعیف، ومما ورد في ذلك
                                                 

  .50انظر كتاب الخراج ألبي یوسف، ص - 1
  .208، ص1982، سنة 3النظام السیاسي في اإلسالم، دار المعارف ، بیروت، ط: باقر شریف القرشي - 2
  ..87ذكره الشیباني في السیر الكبیر، نقال عن عبد الحمید متولي، م س ، ص - 3
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  ".إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك اهللا:" قوله تعالى  - 1
ولم یفرق بین الحاكم والمحكوم، فالناس متساوون أمام " الناس"فالخطاب جاء بلفظ 

ة یحتكم جمیع الناس لمحاكم واحدة وتطبق علیهم القضاء، وبمقتضى هذه المساوا
  .1قوانین واحدة، وال یجوز إنشاء محاكم خاصة بطبقة معینة

إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات :" ومما ورد في المساواة أمام القضاء قوله تعالى  - 2
  ".إلى أهلها وٕاذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل

خطاب من اهللا لوالة أمور المسلمین بأداء :" اآلیة أنها یقول الطبري في تفسیر هذه 
وما ائتمنوا علیه من أمورهم في العدل بینهم في القضیة والقسمة بینهم ...األمانة 
  .2"بالسویة

إن المساواة أمام القضاء ال تعني عدم اختالف العقوبة أو عدم تعدد المحاكم، إذ 
ظروف الجریمة، كما تختلف  تختلف العقوبات على الجرائم المرتكبة بحسب

المحاكم بحسب اختصاصاتها؛ غیر أنه یجب دائما أن یعامل األفراد معاملة 
  .متماثلة

إن الشریعة اإلسالمیة لم تمیز بین الناس أمام القضاء حتى تخاصم خلیفة المسلمین 
مع یهودي وكان الحكم لصالح الیهودي، وما قصة علي بن أبي طالب في 

  .غریبةمخاصمته للیهودي ب
إن المساواة أمام القضاء هي أحد المبادئ العامة التي یقوم علیها النظام السیاسي 

اإلسالمي وهي إحدى میزاته التي یتمیز بها عن األنظمة الوضعیة التي تفرق بین 
  .الناس في هذا المبدأ
  : ومن األمثلة على ذلك 

  : تمییز رئیس الدولة  -أ 
ئیس الدولة غیر خاضع للقانون بحجة أنه مصدر اعتبرت بعض األنظمة السیاسیة ر   

السلطات العلیا في الدولة كما هو الحال بالنسبة للدستور اإلنجلیزي، والبلجیكي، 

                                                 
  .209دكتور محمد فاروق النبهان، م س ، ص - 1
  .110ن م ، ص  - 2
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على أیة مساءلة  1989والدستور الجزائري الحالي، حیث لم ینص دستور فبرایر 
  .لرئیس الجمهوریة

  : تمییز رؤساء الدول األجنبیة  -ب 
لوضعیة رؤساء  الدول األجنبیة من المحاكمة على ما یرتكبونه من وتعفي القوانین ا  

  .جرائم في بلدان غیر بلدانهم
  : تمییز أعضاء الهیئة النیابیة  -ج 
عفت القوانین الوضعیة عن ممثلي الشعب من العقاب على ما یبدونه من أفكار   

  .وآراء أو حتى شتائم أثناء تأدیة وظائفهم
ییزها لهذه الفئات قد خرقت مبدأ المساواة أمام القضاء في حین إن القوانین الوضعیة بتم

نجد أن رئیس الدولة في الشریعة اإلسالمیة یمكن أن یقدم للمحاكمة عن األعمال 
  .التي یرتكبها إذا كانت تخالف شرع اهللا، ال فرق بینه وبین أي مواطن عادي

  المساواة في التكالیف العامة   : ثالثا
اإلسالمیة بین مواطني الدولة اإلسالمیة من حیث التكالیف  لقد سوت الشریعة  

  .العامة مع التفرقة بین تكالیف المسلم وغیره
  بالنسبة للمسلم    - 1

فقد سوت بین المسلمین في واجب الزكاة حیث وضعت مقدارا معینا من المال یجب   
  .بتقدیمه عند من توفر لدیه النصاب، بغض النظر عمن توفر لدیه هذا النصا

  .1"وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة وأطیعوا الرسول لعلكم ترحمون:" قال تعالى 
 فجاء اللفظ عاما لیشمل جمیع المسلمین ال فرق بین شخص وآلخر، وأمر الرسول 

  .2"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها:"بأخذها منهم فقال 
  )   أهل الكتاب(بالنسبة لغیر المسلمین  - 2
بالنسبة لمواطني الدولة الذین ال یدینون باإلسالم ویدینون بأدیان أخرى كالیهودیة أو   

المسیحیة فإن الشریعة اإلسالمیة لم تفرض علیهم الزكاة ألنها ذات أصل عقیدي، 
  .لذلك فقد فرض عنهم ما یقابلها وهو الجزیة

                                                 
  .56اآلیة . سورة النور - 1
  .103لتوبة ، اآلیة سورة ا- 2
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منهم إال من كان وقد سوت الشریعة بین أهل الكتاب في هذا الواجب ولم یستثن أحد 
  .غیر قادر علیه

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهللا وال بالیوم اآلخر، وال یحرمون ما حرم اهللا :" قال تعالى 
ورسوله وال یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید 

  .1"وهم صاغرون
الجزیة منهم، ولم یفضل فقد أمر اهللا تعالى بتخییر أهل الكتاب بین اإلسالم أو أخذ 

منهم أحدا على آخر، بل جاء الخطاب عاما في وجوب هذا التكلیف العام 
  .لمواطني الدولة اإلسالمیة من أهل الكتاب

لذلك فإن العلماء قالوا بأن الجزیة تؤخذ من القادرین من أهل الكتاب وال تؤخذ من 
  . 2فقرائهم

  قاعدة العدل   :  الفرع الثالث 
األساسیة التي یقوم علیها النظام السیاسي في الدولة اإلسالمیة قاعدة  من القواعد  

  .العدل
وقد جعل القرآن الكریم القیام به هدف الرساالت السماویة بعد اإلیمان باهللا، ففي سورة 

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان :" الحدید یقول اهللا تعالى 
  .3"لیقوم الناس بالقسط

وٕاذا بحثنا في القرآن نجد تطبیقات عملیة لهذه القاعدة في جمیع المجاالت ومنها على 
  : سبیل المثال

  العدل في الحكم بین الناس  : أوال
  . 4"وٕاذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل:" قال تعالى   

ة عدل ساع:" وفي السنة نجد ما یدل على أهمیة العدل بین الناس، یقول الرسول 
  ".خیر من عبادة أربعین سنة

                                                 
  .29سورة التوبة،  اآلیة - 1
  ..217باقر شریف القرشي، م س  ص  - 2
  .25سورة الحدید،اآلیة - 3
  .58سورة النساء اآلیة  - 4
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  العدل في شؤون األسرة  : ثانیا 
:" جعل القرآن الكریم من العدل شرطا في اإلقدام على تعدد الزوجات، قال تعالى    

  .1"فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة
وقد جعل اهللا مجرد الخوف من الجور مانعا من إباحة أمر مشروع في األصل وهو 

  .تعدد الزوجات
أن المباحات جمیعها :" ستخرج الفقهاء من هذه اآلیة ومثیالتها قاعدة فحواها وقد ا

  .2"مشروطة بأال یترتب على إتیانها ضرر أو إیذاء للغیر
  العدل في الشهادة  : ثالثا 

أمر القرآن الكریم بالعدل في الشهادة وٕاتباع الحق ولو كانت على األقربین، قال تعالى 
ونوا قوامین بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم أو الوالدین یا أیها الذین آمنوا ك:" 

و األقربین أن یكون غنیا أو فقیرا فاهللا أولى بهما، فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن 
  "تلووا أو تعرضوا فإن اهللا بما تعملون خبیر

أمر اهللا تعالى في هذه اآلیة بالقسط والقیام بالعدل قوال وفعال وااللتزام بالصدق في أداء 
الشهادة، ولو كانت على النفس بأن یقر لخصمه بالحق، وكذلك یجب علیه العدل 

  . في الشهادة ولو على الوالدین واألقربین
، وفي فرض العدل یظهر في القضاء بین الناس في منازعاتهم" وبصفة عامة فإن 

الواجبات علیهم، وفي التشریع لهم وفي الشهادة بینهم، وفي األمر بالمعروف 
  .3"والنهي عن المنكر

إنما السبیل :"ولم تأمر الشریعة بالعدل فقط بل نددت بالظلم والظالمین، قال تعالى 
" على الذین یظلمون الناس ویبغون في األرض بغیر الحق أولئك لهم عذاب ألیم

وتلك القرى :" رآن عاقبة الظلم والظالمین في آیات كثیرة منها قوله تعالى وبین الق

                                                 
  .03سورة النساء اآلیة  - 1
  .209محمد سلیم العوا، م س ، ص - 2
، ص 1979أصـــول النظـــام االجتمـــاعي فـــي اإلســـالم، الشـــركة التونســـیة للتوزیـــع، : محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور  - 3

186-187.  



177 
 

:" من الظلم فقال  وحذر الرسول " . أهلكناهم بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
  ".اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة

وبهذا إن العدل في الشریعة اإلسالمیة یتسع لیشمل كل مجاالت الحیاة اإلنسانیة، 
تتفوق النظرة اإلسالمیة إلى هذه القاعدة األساسیة على غیرها من النظرات القدیمة 

فإننا ال نجد فیه ذكر للعدالة " والمعاصرة، وٕاذا نظرنا إلى الفقه الدستوري المعاصر
) Justice(إال في میدان القضاء حیث یعبر عن العدل والقضاء بكلمة واحدة هي 

فإننا ال نجد ذكرا لكلمة العدل وال إشارة إلیها، وال یذكر  وٕاذا تركنا میدان القضاء
رجال الفقه الدستوري أو الباحثون في النظم السیاسیة من بین خصائص النظام 

  .1"الدیمقراطي أو غیره من األنظمة
إن مبدأ تبلغ فیه الشریعة اإلسالمیة هذا المبلغ في تقریره وتأكیده لجدیر بأن یلتزمه   

، وأن یكون القاعدة األساسیة في 2ونهم كلها الخاص منها والعامالمؤمنون في شؤ 
  .أي نظام سیاسي یتخذ الشریعة اإلسالمیة مصدرا له

  الحریة   : الفرع الرابع 
من القواعد األساسیة التي تقوم علیها األنظمة السیاسیة قاعدة الحریة، وقد نص   

أوت  26الفرنسیة في  علیها إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن الجمعیة الوطنیة
یولد الناس ویعیشون أحرار متساوین :" ، حیث جاء في المادة األولى منه 1789

في الحقوق والكرامة مزودین بالعقل والضمیر، وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضا 
  ".بروح األخوة

الحریة تنحصر في مكان عمل كل ما :" وحددت المادة الرابعة منه معنى الحریة بقولها 
  ."ضر بالغیرال ی

  : أما في الفكر السیاسي اإلسالمي فإن كلمة حریة تطلق على ثالثة معان وهي 
  .فالن حر أي غیر مملوك: الخلوص من العبودیة، یقال : األول 
  .فالن حر في تصرفاته أي غیر مكره فیها: فیقال : الرضا واالختیار : الثاني 

                                                 
-271، ص1964، اإلســكندریة، 1، ط-دراســة مقارنــة-مبــادىء نظــام الحكــم فــي اإلســالم: عبــد الحمیــد متــولي - 1

272.  
  .210محمد سلیم العوا، م س ، ص  - 2
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یقال فالن متحرر من األوهام تخلیص النفس من األوهام والخرافات، ف: الثالث 
  .1والخرافات

، وهذا )الرضا واالختیار(وفي المجال الدستوري فإن الحریة یراد بها المعنى الثاني 
المعنى یجد تطبیقه في عدة مجاالت یحددها الباحثون في الفقه الدستوري الحدیث 

االقتصادیة  وحریة العقیدة، وحریة التعلیم، والحریة: حریة الرأي : في الشعب منها 
  .2 .والحریة الشخصیة

  .ویقتصر كالمنا في هذا المجال على حریتي الرأي والعقیدة
  حریة الرأي  : أوال 
إن حریة الرأي في اإلسالم مكفولة، بل واجبة ألنها ضرب من المشاركة السیاسیة،   

ولكن بشرط تحقیق معناها االجتماعي والسیاسي، فال تكون صوریة تضر بالصالح 
  .3أو األفراد العام

  .وهذه الحریة إما أن تكون في أمر دیني أو في أمر غیر دیني
  غیر دیني    أن یكون الرأي في أمر -1

وهذا یكون لكل فرد أن یبدي رأیه فیه حسب ما یراه ویعرب عنه بالوسیلة المیسورة   
  . ، ودلت على هذا أدلة من القرآن والسنة4له

  من القرآن    -أ
  : ي القرآن الكریم تأمر بإبداء الرأي ومن هذه اآلیات وردت عدة آیات ف  
  .5"یا أیها الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا:" قوله تعالى  -
  " قل لعبادي یقولوا التي هي أحسن:" وقوله  -
  .6"قول معروف ومغفرة خیر من صدقة یتبعها أذى:" وقوله  -

                                                 
  .184صباقر شریف ، م س ،  - 1
  .211محمد سلیم العوا، م س ، ص - 2
، 1982، 1خصــائص التشــریع اإلســالمي فــي السیاســة والحكــم مؤسســة الرســالة دمشــق،ط: فتحجــي الــدریني. د - 3

  .405ص
  .37السیاسیة الشرعیة، ص: عبد الوهاب خالف - 4
  .70األحزاب، اآلیة  - 5
  .53سورة اإلسراء، اآلیة  - 6
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رأي، ولكن لیس كل رأي فالرأي المطلوب إن هذه اآلیات تأمر صراحة بالتعبیر عن ال
واعتبر القرآن تعطیل العقل عن التفكیر ارتكاسا "هو الرأي األحسن والقول السدید، 

ولقد درأنا لجهنم كثیرا من الجن واإلنس، :" في درك الحیوان األعجم، لقوله تعالى
ن بها، لهم قلوب ال یفقهون بها، ولهم أعین ال یبصرون بها، ولهم آذان ال یسمعو 

  .1"أولئك كاألنعام بل هم أضل سبیال
  .ومن هنا فإن اإلسالم قد أمر بإبداء الرأي، ولكن بالشروط الواردة في اآلیات السابقة

   من السنة   -ب
  : دلت السنة على حریة الرأي وٕاقراره ومما ورد في السنة   
عندما سار هو وصحابته لمالقاة قریش یوم بدر نزل أدنى ماء  ما روي أن رسول  -

یا رسول اهللا أرأیت هذا المنزل أمنزال أنزلكه : من بدر فقال له الحباب بن المنذر
بل هو : اهللا لیس لنا إن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكیدة؟ قال 

هذا لیس بمنزل، فانهض بالناس یا رسول اهللا فإن : الرأي والحرب والمكیدة فقال 
وأنفذ رأي " لقد أشرت بالرأي:  فقال رسول اهللا ...حتى نأتي أدنى ماء من القوم

  .2الحباب ابن المنذر
فسمع بهم  لما خرجت األحزاب إلى المدینة، وقد أجمعوا على حرب رسول اهللا  -

ى سلمان الفارسي وما أجمعوا علیه، أخذ المسلمون یستعدون للقاء العدو فرأ النبي 
أن یحفر المسلمون خندقا حول المدینة  أن یحفر الخندق، وأشار على النبي 

  . 3برأیه ویتحصنوا داخلها فأخذ الرسول 
فهذان الحدیثان یدالن على أنه یحق للمسلم أن یبدي رأیه في القضایا التي تهم 

یة تثبت هذا بهذین الرأیین، وذلك یشكل سنة فعل المسلمین، وقد أخذ الرسول 
  .الحق

                                                 
  .263سورة البقرة، اآلیة   - 1
  272، ص2ج. سیرة ابن هشام ، طبع دار القلم، بیروت، د ت - 2
  .167-166م س ، ص: محمود الخالدي - 3
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  أن یكون الرأي في أمر دیني   : ثانیا 
وال " إن حریة الرأي في األمور الدینیة مقیدة ألن القول في أمور الدین من االجتهاد   

یجوز أن یتصدى له إال من توافرت فیه الشروط الشرعیة المنصوص علیها لئال 
  .1"یعبث الجهلة بأحكام الشریعة

  .تهاد فإن الرأي عندئذ ال یكون حریة فقط بل یكون واجبافإذا توافرت شروط االج
  : ودلت على ذلك عدة أدلة من القرآن والسنة ومنها 

  : من القرآن  - 1
ولو ردوه إلى الرسول وٕالى أولي األمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه :" ...قوله تعالى  -

  .83النساء " منهم
  ".إلى اهللاوما اختلفتم فیه من شيء فحكمه :" وقوله  -
  ".أفال یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها:" وقوله  -

فهذه اآلیات تأمر بالتدبر، والتدبر هو محاولة استخراج الرأي في مسألة من المسائل 
  .ووضع تصور عنها، واستنباط الحكم بناء على ذلك التصور

إلیه بإلحاح، فقال  وهذا النوع من الرأي لم یقتصر اإلسالم بالسماح به بل أمر به ودعا
ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن :" تعالى 
  ".المنكر

إن التعبیر عن الرأي في أمور الدین وبیان الخیر والدعوة إلیه والمنكر والنهي عنه من 
الواجبات الشرعیة، ولیس مجرد حق صوري ینص علیه القرآن، یقول الشیخ عبد 

وهل إنكار المنكر إال المحاسبة؟ واألمر بالمعروف إال النصیحة :" ي العزیز البدر 
  .2"القائمة على دعوة الخیر والخیر هو اتباع القرآن الكریم والسنة المطهرة

  : من السنة  - 2
كما أن القرآن قد دل على وجوب إبداء الرأي في األمور الدینیة فإن السنة كذلك   

  : ما یلي نصت على ذلك، ومما ورد في السنة 

                                                 
  .239م س ، ص: محمد فاروق النبیهان - 1
  .، دار األمة، رأس الوادي ، الجزائر ، بدون تاریخ69اإلسالم بین العلماء والحكام، ص: عبد العزیز البدري - 2
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هللا ولكتابه : لمن یا رسول اهللا ؟ قال : الدین النصیحة، كررها ثالثا ، قالوا:"  قوله  -
  .1"ولرسوله وألئمة المسلمین وعامتهم

أن تعبدوه وال تشركوا به شیئا، وأن تعتصموا : إن اهللا یرضى لكم ثالثا:"  وقوله  -
  .2"اهللا أمركم بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله

إن الرأي في األمور الدینیة یجب التعبیر عنه وٕابداءه للناس مع دعوتهم إلى ما هو 
أصلح من الرأي، وهذا هو معنى النصیحة، والرأي كما یعبر عنه لعامة الناس 

لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر :"   یعبر عنه للحكام، لذلك قال الرسول 
لتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا أو ولتأخذن على ید الظالم و 

  .3"لیضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض ولیلعنكم كما لعن بني إسرائیل
إن اإلسالم أباح حریة الرأي وجعلها حقا طبیعیا لكل إنسان فله أن یتكلم بما یشاء 

تي تثیر بشرط أال تكون هذه الحریة منطلقا إلى بث المبادئ الهدامة واألفكار ال
الفتن وتهدد وحدة األمة كما جعلها من األمور الدینیة من الواجبات التي تقع على 

  .عاتق القادرین على إبداء الرأي فیها
یبین مدى الفارق بین تشریع اإلسالم لحریة " إن إیجاب إبداء الرأي في األمور الدینیة 

وال تعرف أصال مكان الرأي وبین التشریعات الوضعیة التي تكتفي بإباحة الحریة، 
إیجاب إبداء الرأي على األفراد خصوصا واجب األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر الذي یشمل في عموم أدلته وٕاطالقها كل ما یتصور من أمور تتعلق بالحیاة 
  .4"العامة لألمة

  حریة العقیدة  : ثانیا 
العقیدة التي یریدها  إعطاء الفرد الحریة الكاملة في اعتناق: یراد بحریة العقیدة   

  . 5بحیث ال یجبر على اعتناق عقیدة مخالفة لما یرید

                                                 
  .74، ص1رواه مسلم في الصحیح، كتاب اإلیمان ج - 1
  .1340، ص3رواه مسلم ، ج - 2
  .69رواه أبو داود والترمذي، نقال عن عبد العزیز البدري، م س ، ص - 3
  .189باقر شریف القرشي، م س ، ص - 4
  .218-217محمد سلیم العوا، م س  ، ص - 5
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وقد أقر اإلسالم هذه الحریة وترك لكل فرد الحریة التامة في تكوین عقیدته بناء على 
ما یصل إلیه عقله ونظره، وذلك ألن اإلسالم جعل أساس اإلیمان البحث والنظر، 

لى النظر في ملكوت السموات واألرض وما ففي كثیر من آیات القرآن لفت الناس إ
إن في خلق السموات واألرض واختالف اللیل والنهار :" خلق اهللا، وقوله تعالى 

والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحیا 
به األرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر 

  .أكبر دلیل على ذلك" ین السماء واألرض آلیات لقوم یعقلونب
، فإن ذلك یعني أن 1وٕاذا كان أساس االعتقاد هو النظر والبحث والتفكیر في آیات اهللا

اإلنسان حر في اعتقاد ما یصل إلیه نظره وتفكیره ولم یسمح اإلسالم بإجبار أحد 
  . 2"ال إكراه في الدین"على الدخول فیه وصرح بأنه 

:" بعدم أحقیته في إجبار الناس على االعتقاد بما جاء به فقال  ثم خاطب الرسول 
  .3"أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین

أدع إلى سبیل ربك بالحكمة :" ثم أمره أن یبین أحكام الدین بالتي هي أحسن فقال 
  .4"والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

اإلسالم ما أقره لغیر المسلمین من الحریة التامة في إقامة  ومما یؤكد حریة االعتقاد في
شعائر دینهم في كنائسهم ومعابدهم، وجعل لهم أن یتبعوا أحكام دینهم في 

  .معامالتهم وأحوالهم الشخصیة
    .5"لهم ما لنا وعلیهم ما علینا:"في شأن الذمیین  واألصل في هذا قوله 

تقدوا ما شاؤوا فإن األنظمة المعاصرة قد قیدت وٕاذا كان اإلسالم قد ترك للناس أن یع
إذ یجبر الكثیر من األفراد على ترك دینهم أو ال یسمح لهم :" حریة االعتقاد 

  .6"بإقامة شعائرهم الدینیة و یالقون أشد أنواع العنف واالضطهاد
                                                 

  .36-35عبد الوهاب خالف، م س ، ص - 1
  .256لبقرة ، اآلیة سورة ا - 2
  .99سورة یونس، اآلیة  - 3
  .125سورة النمل، اآلیة  - 4
  . 36عبد الوهاب خالف، نفس المرجع، ص - 5
  . ، وما بعدها، دار المختار اإلسالمیة، القاهرة، ب،ت21حقوق أهل الذمة في اإلسالم ص: الشیخ المودودي - 6
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  مسؤولیة الحكام   : الفرع الخامس 
تهم في شؤون الحكم كما تقرر تقرر الشریعة اإلسالمیة مساءلة الحكام عن تصرفا  

  .حق الطاعة والنصرة على المحكومین -متى قاموا بواجباتهم –لهم 
إن اهللا یأمركم أن تؤدوا األمانات :" فبعد أن أمر اهللا تعالى الحكام بالحكم بالعدل بقوله 

  .1"إلى أهلها وٕاذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل
  : ورد في ذلك  نص على حق األمة في مساءلتهم ومما

  : من القرآن : أوال 
  : فقد وردت عدة آیات بهذا الشأن ومنها   
وال تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون اهللا من :" قوله تعالى  - 1

  .2"أولیاء ثم ال تنصرون
وبعد أن بین لهم أنه قد حرم علیهم الركون إلى الظالمین أمرهم بنهیهم عن هذا  - 2

ولتكن منهم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن :"الظلم فقال 
:" ، وجعل سبحانه وتعالى خیریة هذه األمة محققة بأداء هذا الواجب فقال 3"المنكر

  .4"كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
  : من السنة: ثانیا 

  : اسبة الحكام ومنها فقد وردت عدة أحادیث تأمر بمح  
من رأى سلطانا جائرا مستحال لما حرم اهللا ناكثا بعهد اهللا مخالفا لسنة :"  قوله  - 1

رسول اهللا یعمل في عباد اهللا باإلثم والعدوان فلم یغیر بقول وال فعل كان حقا على 
  5"اهللا أن یدخله مدخله

یده أوشك أن یعمهم اهللا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على :"  قوله   - 2
  .6"بعقاب

                                                 
  .58سورة النساء، اآلیة  - 1
  113سورة هود ، اآلیة  - 2
   104سورة آل عمران ، اآلیة  - 3
  110اآلیة . سورة آل عمران - 4
  .69نقال عن عبد العزیز البدري، م س ، ص - 5
  .109نقال عن باقر شریف القرشي، ص - 6
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وقد فهم الحكام الصالحون من سلف هذه األمة هذا :" یقول عبد العزیز البدري   
بل نجدهم من یطلب بنفسه من األمة أن تحاسبه على ...فسمحوا للقیام به...الحق

فإن أحسنت :"...فأبو بكر الصدیق عندما استلم الحكم، قال...كل عمل أو تصرف
  .1 ..."وٕان أسأت فقوموني، أطیعوني ما أطعت اهللا فیكمفأعینوني 

فیقول أحد الصحابة " .. من رأى منكم اعوجاجا فلیقومه:" وقال عمر رضي اهللا عنه 
الحمد اهللا : واهللا یا عمر لو رأینا فیك اعوجاجا لقومناه بحد سیوفنا، فقال عمر :" 

  .2"الذي جعل في أمة محمد من یقوم عمر بسیفه
لشیخ عبد الحمید بن بادیس عدة قواعد لتحدید وضعیة الحاكم في الدولة وقد وضع ا

  : منها ؛ اإلسالمیة 
  .ال حق ألحد في والیة أمر من أمور األمة إال بتولیة األمة -أ 

 .أن ال یكون أحد بمجرد والیته أمرا من أمور األمة خیرا من األمة -ب 

هي مصدر سلطتهم وصاحبة ضمان حق األمة في مراقبة أولي األمر ألنها  -ج 
 .النظر في والیتهم وعزلتهم

یحق لألمة أن تناقش رجال الدولة وتحاسبهم على أعمالهم وتحملهم على ما تراه  -د 
 .هي ال ما یرونه هم

من واجب الدولة أن تطلع األمة على خطتها في الحكم وسیاستها التي تسیر  -هـ 
یة لم یعد من حق الدولة أن تعدل علیها، حتى إذا صادقت األمة على تلك السیاس

 . عنها

  
  والحمد هللا أوال وآخرا                                               

   
                                            

  
                                   

                                                 
  .71-70عبد العزیز البدري، م س ، ص - 1
  .ن م و ص - 2
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