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 مقدمُ

احلؿد هلل رب اًمعاعملم، واًمصالة واًمسالم قمغم أذف اعمرؾمؾلم؛ ؾمقدكا حمؿد،  وقمغم  

 آًمه وصحبه، ومن شمبعفم سمنطمسان إمم يوم اًمدين.

 أما سمعد:

، شمتعؾق أؾماؾما "ـ ضمذع مشؽمك ـ ذيعة"مؼدمة ًمطؾبة اًمّسـة اًمّثاكقة شموضمقفقة ومفذه مذيمرة 

اعمادة اعمؼرر  ؛ "اًمؼاكون اًمدؾمتوري"مادة  اًمّثاين من حماورظرية اًمعامة ًمؾدوًمة، وهو اًمـّ حمور سمدروس 

داد اًمّراسمع،  ضؿن اًمؼمكامج اًمبقداهموضمي اعمحدد  عمتطؾبات دراؾمتفا قمغم ـمؾبة هذا اًمّتخصص ذم اًمّس 

 قساكس.كقل ؿمفادة اًمؾّ 

صة قمغم ًمزوم شمشؿػم ؾمواقمد إمم أّكه ىمد ؾمبق اًمّتـبقه ذم أول طم اء وأًمػت اكتباه ـمؾبتي إقمزّ 

ـ وآيمتػاء سماًموريؼات اعموؾمومة سمقمغم ما يؼدمه إؾمتاذ ذم اًمّدرس اجلّد وآضمتفاد، وقمدم اًمّتعويل 

ٓ ؾماطمل ًمه، واحلاذق ومقؽم من اختذ ًمه من اعمؽتبة ؾمؽـا، واسمتعد قمباب ؛ وماًمعؾم سمحر "مطبوقمة اعمادة"

 هلدف اعمـشود.ا اًموصول إمم حتؼقق قمّّم ؿملكه اإلقماىمة قمن حتصقل

اًمتي  ،ديمم سمؿجؿوقمة من اعمصادر واعمراضمعوشمزوي ،سمؿػردات اعمادةمسبؼا شمّم إقمالمؽم ًمؼد و

واشمػؼت معؽم قمغم مـحؽم يمامل ، ؾمـدا ذم ومفم اعمادة واًمّتعؿق ذم دراؾمتفايؿؽن أن شمؽون ًمؽم 

اعمػردات؛ ذم دراؾمة هذه  وؾمع، رضماء اًمتّ رصلمأو مرضمع أصقل احلرية ذم اًمّرضموع إمم أّي مصدر 

ـؽم اًمػرق سملم اًمّطاًمب واًمّتؾؿقذ ـ شمالمقذ، وٓ خيػى قمغم ذوي اًمـّباهة م تموملكتم أن ـمؾبة وًمس

 فوا ـ.ومتـّبفوا واكتبفوا وكبّ 

روس اًمّتي شمّم دّ ـــًمؾومتّؿؿة  مؽؿؾةهي ، وومؼط ادــوضمقه واإلرؿماعمذيمرة ًمؾتّ هذه  ضماءت

؛ وؾمبب إقمدادها  هذا اًموسماء اًمذي الع قمؾقفا ـ ـ يرضمى آـماًمرؾمؿي ًمؾّمدة ت ـــشمؼديؿفا ذم اًموىم

، ومحال دون ـ من ّذه وأذاه اعمظؾوملم من سمـي آدمؾمائر ـ قماوماكا اهلل وإّيايمم و "يموروكا" أصاب اًمعامل
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 إرضار. دماوز إزمة سملىمّل ًمذا يمان ًمزاما إجياد سمعض اًمبدائل ىمصد  شمواصل اًمّطاًمب سملؾمتاذه،

أطمد أؾمباب ختؾف  شمعدّ  أّن هذه اعمطبوقمات :د ىمـاقمتيما زًمت قمـسمليّن  أصارطمؽم ًمؽـّي

 قمغم اًمّطاًمب من ىمبل سمعض اًمّتام ًمسبقبلم: أطمدها: احلجر وذًمك  وشمرّدي اًمّتعؾقم اجلامعي ذم سمؾدي،

إؾماشمذة  مـتػخي إكا، ممّن كّصبوا أكػسفم أوصقاء قمغم اًمعؾم واعمعرومة؛ ومال ؾمبقل إمم خماًمػتفم أو 

 وذًمك م، ومجعؾوا ٕكػسفم طمق إسموة قمغم إسمـاء ذم آًمزام و آًمتزام،مـاىمشتفم أو طمتى حماورهت

بؽبسة زر قمغم ؛ وم اًمعٍمهذا  ايشفدمه نياهلائل، اًمّؾذدومق اعمعرذم و اًمتّ  اًمواؾمع ظمم اًمعؾؿيرهمم اًمزّ 

ؾمقول إومؽار من يمل طمدب  قمؾقك ـفؿروشم من يمل ضماكب، أهنار اعمعؾومات ًمقكإاًمـّت شمتدومق 

وموىمف إؾمتاذ طمقـئذ  اًمّتوضمقه واإلرؿماد، وموىمف اًمّطاًمب اجلّد ، ت اًمعامل وصوب، وسمؽل ًمغا

 وآضمتفاد.

مما ؾقا ذم حتصقل اًمعؾم، وقمدم اًمـّظر إمم همػمها يم  اعمذيمرة اقمتّمداؾبة قمغماًمطّ  قمتّمداًمّثاين: ا

اًمعازم ة، ؿملّكه ظمػض ذم هماية اخلطورضمؾل و، وهو أمر اًمّتاريخأسمدقمته اًمعؼول وظمّطته إكامل قمؼم 

، اًمؽسول، محق، اعمجتفد، وىمد يرومع اًمّطاًمب إورومع من ؾمػل؛ خيػض اًمّطاًمب اًمـّبقه، اجلادّ 

، شُمريّمز ذم آمتحان قمغم رّد اًمبضاقمة وشمؽرار عمّا شمؽون اعمـظومة مـظومة اضمؽمار ظماصة اًمغّشاش،

 ؿة ذم اعمطبوقمة.اعمسؾّ 

أن جيعل أقمّمًمـا ظماًمصة ًموضمفه اًمؽريم، أن جيعل أقمّمًمـا أيمثر من أىمواًمـا، و أشمرضع إمم اهلل و

 وأؾملًمه أن يؿّن قمؾقـا سماًمرمحة واعمغػرة واًمؼبول.

            

 (88ؾمورة هود: أية ) چ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ   ... چ   
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 ظريُ العامُ للدساتري.احملىر األول: الّن

 ـمبقعة ىمواقمده.سمقان اًمّدرس إول: شمعريف اًمؼاكون اًمدؾمتوري و

 أوٓ/ شمعريف اًمؼاكون اًمدؾمتوري. 

 صماكقا/ ـمبقعة ىمواقمد اًمؼاكون اًمدؾمتوري. 

 مصادر اًمؼاكون اًمدؾمتوري وقمالىمته سمػروع اًمؼاكون إظمرى. اًمّدرس اًمثاين:

 أوٓ/ مصادر اًمؼاكون اًمدؾمتوري. 

 صماكقا/ قمالىمة اًمؼاكون اًمّدؾمتوري سمػروع اًمؼاكون إظمرى. 

 ق وضعفا وإهنائفا.اًمّدرس اًمّثاًمث: أكواع اًمّدؾماشمػم وـمر

 أوٓ/ أكواع اًمّدؾماشمػم. 

 صماكقا/ ـمرق وضع اًمّدؾماشمػم. 

 صماًمثا/ ـمرق إهناء اًمدؾماشمػم. 

 اًمّدرس اًمّراسمع: اًمّرىماسمة قمغم دؾمتورية اًمؼواكلم.

 أوٓ/ اًمّرىماسمة اًمّسقاؾمقة قمغم دؾمتورية اًمؼواكلم. 

 صماكقا/ اًمّرىماسمة اًمؼضائقة قمغم دؾمتورية اًمؼواكلم. 

 .الّنظريُ العامُ للدولُ احملّىر الّثانٌ:

 شمعريف اًمّدوًمة وسمقان أريماهنا وظمصائصفا. اًمّدرس إول:

 شمعريف اًمّدوًمة. أوٓ/

 أريمان اًمّدوًمة. صماكقا/

 ظمصائص اًمّدوًمة. صماًمثا/  

 ـمرق كشلة اًمّدول. اًمدرس اًمّثاين:

 همػم اًمعؼدية )همػم اًمّديؿؼراـمقة(.اًمـظريات  أوٓ/

 (.راـمقةيؿؼاًمدّ اًمعؼدية )اًمـّظريات  صماكقا/

 اًمـّظرية اإلؾمالمقة ذم كشلة اًمّدوًمة. صماًمثا/  

 أؿمؽال اًمّدول. اًمّدرس اًمّثاًمث:
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 اًمّدوًمة اعموطمدة )اًمبسقطة(. أوٓ/

 اًمّدوًمة آحتادية )اعمريمبة(. صماكقا/
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 احملىر األول

 ساتريالّنظريُ العامُ للّد

 

 

 طبًعُ قىاعده.بًان الّدرس األول: تعريف القانىن الدستىرٍ و

 

 س الثانٌ: مصادر القانىن الدستىرٍ وعالقته بفروع القانىن األخرّ.الّدر

  

 الّدرس الّثالث: أنىاع الّدساتري وطرق وضعها وإنهائها.

  

 الّدرس الّرابع: الّرقابُ علِ دستىريُ القىانني.
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 .طبًعُ قىاعدهبًان و الّدرس األول: تعريف القانىن الدستىرٍ

 

يستـد ومؼفاء اًمؼاكون ذم شمعريف اًمؼاكون اًمدؾمتوري سملم إمم  ري:وال/تعريف الؼاكون الّدشتوأ

 صمالصمة معايػم؛  اًمّؾغوي، واًمّشؽكم، واعموضوقمي.

، ؿماع اؾمتعّمهلا ذم احلؼل اًمؼاكوين قمرسمقةيمؾؿة ًمقست  " دشتور "يمؾؿة  إّن  ادعقار الّؾغوي:أ ـ 

 )  اًمؾغتلم اإلكجؾقزية واًمػركسقةذه اًمؽؾؿة ذمًمؾدًٓمة قمغم معـى معلّم مرشمبط هبا، وهو اعمعـى ذاشمه هل

Constitution).  

ؽؾؿـة ًمؾؼاكون اًمّدؾمـتوري، وم إمم اعمعـى اًمؾغوي ًمؾؽؾؿة ذم شمعريػفم سمعض اًمػؼفاء وًمؼد اؾمتـد  

 :ومـفا أذيمر ذم اًمؾغة اًمػارؾمقة قمغم قمدة معان متؼارسمة، "دؾمتور"

 .وىمت احلاضمة : شموضع ومقه اعممكة ويؾجل إًمقهاإلكاء اًمؽبػم  ـ 

 .أؾماس من أؾمس احلؽم اعمعاون واعمساقمد واعمؾجل وهو :ًموزيرا ـ

 ..دمؿع ومقه ىمواكلم اعمؾك وضواسمطه :اًمدومؽم ـ 

 : أؾماس اعمؾك وأصؾه...إؾماس أو إصل  ـ 

 شمدار وشمساس اجلّمقمة سمه.. :اإلذن أو اًمؽمظمقص ـ  

 ـ ..

 سمعـدها م ؿمـاعًمعريب، صمـوًمؼد يمان ًمؾػتح اإلؾمالمي أصمر ذم دظمول يمؾؿة دؾمتور اعمجال اًمّتداوزم ا 

اًمؼاكون إؾمـاد اًمـذي يبـلم  "وصارت شمعـي  ؽؾؿة ذم اعمصطؾح اًمسقاد واًمدؾمتوري ،اًماؾمتعّمل 

   "أصول كظام احلؽم 

دؾمتور شمستخدم ًمؾدًٓمـة قمـغم اًمؼواقمـد إؾماؾمـقة اًمتـي  يمؾؿة أنّ  "يؿؽن شمؼرير سموضمه قمام  و  

كوادي إًمعاب اًمرياضـقة ، اًمـؼاسمات اعمفـقة، تاجلؿعقا، إرسة ؛ وم قمؾقفا يمل شمـظقم من اًمتـظقّمتيؼ

ف اًمؼـاكون "وإطمزاب اًمسقاؾمقة.....، واكتفاء سماًمدؾمتور اًمعـام ًمؾدوًمـة ؛ وـمبؼـًا هلـذا اعمعــى، ُيعـرل

جمؿوقمة اًمؼواقمـد اًمؼاكوكقـة اًمتـي شمــظم أؾمـس شمؽـوين اًمدوًمـة ومؼومـات سمـائفـا، » اًمدؾمتوري سملكه 

 ش.  واًمؼواقمد اًمتي يؼوم قمؾقفا كظامفا 
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 * كؼد ادعقار الّؾغوي:

 ـ يوؾمع ذم مدًمول اًمؼاكون اًمدؾمتوري.

 ـ يتـارم مع آقمتبارات إيماديؿقة ذم شمؼسقم اًمؼاكون

 ـ ...

اًمشؽل  إممهذا اعمعقار ذم شمعريف اًمؼاكون اًمدؾمتوري  ستـدي(: ادعقار الّشؽيل )العضوي ب ـ 

جمؿوقمة اًمؼواقمد يـصّب ومؼط قمغم دون مراقماة واهتّمم سمؿوضوع اًمؼاقمدة اًمؼاكوكقة ومادهتا، ومفو 

 دون ؾمواها. اًمؼاكوكقة اًمواردة ذم اًموصمقؼة اعمسّمة دؾمتور

جمؿوقمة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة اًمّتي  "يعّرف اًمؼاكون اًمدؾمتوري اؾمتـادا إمم هذا اعمعقار سملّكه: 

قمؾقفا  شمتضؿـفا اًموصمقؼة اًمّدؾمتورية اًمّتي شمضعفا هقئة ظماصة خيتؾف شمؽويـفا سماظمتالف اًمّدؾماشمػم ويطؾق

سة ويتبع ذم وضعفا وشمعديؾفا إضمراءات ظماصة مشددة ختتؾف قمن  اؾمم اهلقئة اًمّتلؾمقسقة أو اعممؾمِّ

 ."إضمراءات اًمؼواكلم اًمعادية

 الّشؽيل: ر* كؼد ادعقا

 ـ يتّسم سماًمتحديد واًموضوح.

 ـ يعتؼم أؾماس ومؽرة مجود اًمّدؾمتور وؾمؿّوه قمغم همػمها من اًمؼواكلم اًمعادية.

 دؾمتور اًمعرذم.ـ يتـؽر ًموضمود اًم

 ـ يعجز قمن إقمطاء شمعريف صحقح وؿمامل ذم اًمّدول ذات اًمّدؾماشمػم اعمدّوكة )اعمؽتوسمة(.

 ـ حيّدد موضوقمات اًمؼاكون اًمّدؾمتوري سمصورة دماذم اًمواىمع؛ ومتارة يوؾمع ذم مدًموًمه وأظمرى يضّقق.

 ـ ...

ؾمتوري قمغم يعتؿد هذا اعمعقار ذم شمعريف اًمؼاكون اًمدّ ادعقار ادوضوعي )ادادي(:  ج ـ

اعمضؿون أو اعمادة سمغض اًمـّظر قمن اًمّشؽل أو اإلضمراءات اعمتخذة إصدار ىمواقمده، ومفو يتضؿن مجقع 

اًمؼواقمد اًمتي هلا ـمبقعة دؾمتورية أّيا يمان مصدرها، ؾمواء شمضؿـتفا اًموصمقؼة اًمدؾمتورية ام مل شمتضؿـفا ، 

 أو ضماء شمـظقؿفا سمؼواكلم قمادية أو يمان مصدرها اًمعرف اًمّدؾمتوري.
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جمؿوقمة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة اًمتي "ف اًمؼاكون اًمّدؾمتوري اؾمتـادا إمم هذا اعمعقار سملّكه: عرّ ي 

 ."حلؽم ومباذة اًمّسؾطة اًمّسقاؾمقةسمؿوضمبفا يتم شمـظقم ا

جمؿوقمة اًمؼواقمد اجلوهرية اًمتي شمتعؾق سمـظام احلؽم ذم اًمّدوًمة ؾمواء "عرف أيضا سملّكه: يو

 ."يماكت مدوكة أو همػم مدوكة

 ار اعموضوقمي:* كؼد اعمعق

 ـ يلظمذ أهمؾب اًمػؼفاء هبذا اعمعقار ذم شمعريف اًمؼاكون اًمّدؾمتوري.

ـ يـبغي قمدم دماهل اعمعقار اًمشؽكم ذم اًمّدراؾمات إيماديؿقة طمقث يصعب آقمؽماف ًمؼاقمدة سملهّنا 

 دؾمتورية طمال ظمروضمفا قمن وصمقؼة اًمدؾمتور...

 ـ يعؽمف سماًمدؾمتور اًمعرذم.

 ؼاكون اًمدؾمتوري ؾمواء يمان مؽتوسما أو قمرومقا.ـ يعطي شمعريػا صحقحا وؿمامال ًمؾ

 ـ حيّدد موضوقمات اًمؼاكون اًمّدؾمتوري سمصورة  مطاسمؼة ًمؾواىمع.

 ـ..

  ثاكقا/ ضبقعة قواعد الؼاكون الّدشتوري:

قمن خماًمػتفا ضمزاء  معؾوم أّن يمل ىماقمدة ىماكوكقة شمتعؾق سماًمـظام اًمعام هي ىماقمدة آمرة يؽمشمب

اًمعؾقا  عؿخاًمف، وسمّم أن اًمؼواقمد اًمّدؾمتورية ثمثل إرادة اعمجتاًمعامة قمغم اعم ؾطةمادي شموىمعه اًمّس 

ـ اًمّسقاؾمقة وآىمتصادية وآضمتّمقمقة.. ـ ومنّن اًمّتعدي قمؾقفا اًمعامة  ضمواكبه احلقاشمقةوشموضمفاشمه ذم 

  رشمبته وارشمػع ؿملكه.قمؾت  سمآكتفاك أو اًمّتجاوز يعّد همػم مسؿوح سمه ذم اًمّدوًمة ّٕي يمان، مفّم

ىماقمدة  :شمتؾخص ذم يموهناأيضا أّن يمل ىماقمدة ىماكوكقة ختتص سمجؿؾة ظمصائص ومن اعمعروف 

  ؾمؾويمقة )شمـظم ؾمؾوك إومراد داظمل اعمجتؿع(، ىماقمدة قمامة وجمردة، ىماقمدة مؾزمة.
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ط قمغم اعمخاًمف اعمعتدي قمغم اًمؼواقمد اًمّدؾمتورية ضمعل سمعض اًمػؼفاء ًمؽن همقاب اجلزاء اعمسؾّ    

اب اجلزاء يسؾب اًمؼاقمدة ظماصقة اإلًمزام وهي واطمدة من أهم ؛ ومغقيـػي اًمّصػة اًمؼاكوكقة قمـفا

 ظمصائص اًمؼاقمدة اًمؼاكوكقة.

معؽموما ًمؾؼواقمد اًمّدؾمتورية سماًمّصػة  وىمف ذم اًمّطرف اعمؼاسمل؛ ومريٌق  اًمّرأيىمد ظماًمف هذا و 

 .سماجلّزاء اعمعـوي اًمذي يسؾطه اعمجتؿع قمغم اعمعتدي قمؾقفا ذم ذًمك ، مؽتػقاهلا اًمؼاكوكقة اًمؽامؾة

ٓكتػاء قمـٍم  ،يـػي أصحاسمه اًمّصػة اًمؼاكوكقة قمن اًمؼواقمد اًمدؾمتوريةالػريق األول: ـ  أ

مدى طبقعة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة وًم هادذم حتدياإلكجؾقزية اعمدرؾمة  اقمتؿدت حقث  اإلًمزام ومقفا؛

شموىمقعه  ؾطة اًمعامةاًمذي شمضؿن اًمّس ذم اإليمراه اعمادي  ؿثلاعمتومقفا، واجلزاء  ر قمـٍمومّ وًمزامقتفا قمغم شمإ

ىمواقمد اًمؼاكون اًمدؾمتوري  أنّ  :"أوؾمتن" ل زقمقم هذه اًمـظرية اًمػؼقهوومن هـا يؼ ،سمّم هلا من وؾمائل

خماًمػته  قمـداحلايمم بحتة؛ وماًمدسمقة من اإليمراهات إ مجؾة جمرد ىمواقمد آداب حتؿقفا يموهنا شمتجاوزٓ 

ون خماًمػا ًمؾؼاكون سماعمعـى ًمؽـه ٓ يؽ ومؼط، دؾمتوري يوصف قمؿؾه سملكه همػم معّقـة، ًمؼاقمدة دؾمتورية

ىمواقمد اًمؼاكون  طؾق قمغمما ضمعؾه ي، وهذا سمحال ىماكوين ه همػمسملكّ  وٓ يوصف هذا اًمعؿل حقح، اًمّص 

 ."ىمواقمد إظمالق اًموضعقة " اؾمم اًمدؾمتوري 

يميمد أصحاسمه قمغم إصمبات اًمصػة اًمؼاكوكقة ًمؼواقمد اًمّدؾمتوري مؽتػلم ذم  ب ـ الػريق الّثاين:

اًمّراومض واعمستـّؽر اعمسّؾط قمغم اعمعتدي قمؾقفا ، واعمتؿثل ذم رد ومعل اعمجتؿع  ويذًمك سماجلزاء اعمعـ

ًمالقمتداء؛ طمقث شمرى اعمدرؾمة اًمػركسقة أكه حيسن آقمتداد سماجلزاء اعمعـوي اًمذي ٓ شمعدم وضموده مجقع 

طمسب  ٓن يمل ىماقمدة حتتوي قمغم ضمزاء يتؿثل ذم رد اًمػعل آضمتّمقمي اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة ذم اعمجتؿع،

 ."دجيي"رأي اًمػؼقه اًمػركز 

يمان آظمتالف سملم اًمؼواقمد  يسّؾط قمغم اعمعتدي قمؾقفا، وإن يمل ىماقمدة هلا ضمزاء ومانّ  وهبذا

 اعمعـوي اعمتؿثل ذم رد اًمػعل اجلزاء يبدأ من ذم يمقػقته ومؼداره، طمقثواضحا  اًمؼاكوكقة يبدو
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أصحاب وأكصار  ومانّ  ذم اًمدوًمة، وقمؾقهآضمتّمقمي إمم اًمعؼاب اجلسّمين اًمذي شموىمعه اًمسؾطة اًمعامة 

  ىماكوكقة سماعمعـى اًمصحقح ون سملن ىمواقمد اًمؼاكون اًمدؾمتوري هي ىمواقمدهذه اعمدرؾمة يؼرّ 
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 انٌ: مصادر القانىن الدستىرٍ وعالقته بفروع القانىن األخرّرس الّثالّد

 

ـه اًمؼاقمدة يؼصد سماعمصادر اعمـبع اًمذي خترج وشمستؼى مأوال/ مصادر الؼاكون الّدشتوري: 

 اًمؼاكوكقة ، سمؿعـى إصل اًمذي شمستؿد مـه ىموهتا اإلًمزامقة. 

وسمصػة قمامة وسمغض اًمـّظر قمن معايػم اًمتؼسقم إمم مصادر رؾمؿقة ومصادر شمػسػمية وأظمرى 

 شمارخيقة يؿؽن حتديد مصادر اًمؼاكون اًمّدؾمتوري ذم اًمّتنميع واًمعرف واًمؼضاء واًمػؼه.

ون سمصػة قمامة، وهو جمؿوقمة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة اًمتي شمسـفا يعد أهم مصادر اًمؼاك ـ الّترشيع:أ

ؾمؾطة خمتصة وومؼا إلضمراءات حمددة، وخيتؾف سماظمتالف اًمّسؾطة اًمتي شمسـه إمم صمالصمة أكواع: اًمتنميع 

 إؾماد، اًمّتنميع اًمعادي، اًمّتنميع اًمػرقمي.

سماًمؼواقمد ذات  وًمقست يمل ىماقمدة شمنميعقة مصدر ًمؾؼاكون اًمّدؾمتوري، وإّكّم شمؾك اًمتي شمرشمبط 

 اًمّطبقعة اًمّدؾمتورية، أي أهّنا شمتعؾق سمتـظقم احلؽم ومباذة اًمّسؾطة اًمّسقاؾمقة ذم اًمّدوًمة. 

هو جمؿوقمة اًمّتٍمومات اًمتي اقمتاد اًمـّاس قمغم اشمباقمفا يمؾّم شمواومرت  ـ العرف الّدشتوري: ب

 عمؽتوسمة.ذوـمفا ومع مرور اًموىمت ؿمعروا سمنًمزامقتفا سمؼدر إًمزامقة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة ا

ويرشمبط اًمعرف سمؿختؾف ومروع اًمؼاكون )أقمراف دمارية، أقمراف دوًمقة، اقمراف دؾمتورية..(،  

 ويؼوم اًمعرف قمغم ريمـلم أؾماؾمقلم:

يتشّؽل اًمّريمن اعمادي ًمؾؼاقمدة اًمّدؾمتورية سمتوومر ذوط: اًمّتؽرار واًمّثبات  ـ الّركن ادادي:

 واًموضوح.

ة اًمؼاقمدية اًمّدؾمتورية اًمعرومقة وإىمباهلم قمغم شمطبقؼفا ؿمعور اعمخاـمبلم سمنًمزامق ـ الّركن ادعـوي:

 واطمؽمامفا هلا سمؿثل ؿمعورهم وإىمباهلم قمغم شمطبقق اًمؼاقمدة اًمؼاكوكقة اعمؽتوسمة.

إصل ذم وفمقػة اًمؼضاء اًمػصل ذم اعمـازقمات واخلصومات اعمعروضة قمؾقه  ـ الؼضاء: ج

 وومؼا ًمؾؼاكون اًمّساري ذم اًمّدوًمة.

، وإّكّم جمرد مطبق هلا طمسب اًمؼضايا ـتجا ًمؾؼواقمد اًمؼاكوكقةورة ًمقس موهو هبذه اًمّص 

 اعمعروضة امامه.
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ويؿؽن ًمؾؼضاء أن يؽون مصدرا شمػسػميا ًمؾؼاقمدة اًمدؾمتورية ذم طمال آضمتفاد ذم كظر 

اعمـازقمات اًمدؾمتورية اعمعروضة أمامه، وأيضا ذم طمال شمصّديه ًمؾؿسائل اعمرشمبطة سمبعض اجلواكب 

 حلريات وهمػمها..اًمّدؾمتورية يماحلؼوق وا

هو جمؿوع اًمّدراؾمات وإسمحاث إيماديؿقة اًمتي يؼوم هبا يمبار اًمعؾّمء واًمباطمثلم ذم  ـ الػؼه: د

جمآت اًمعؾوم اعمختؾػة؛ ومؽثػما ما شمـصّب دراؾمات ومؼفاء اًمؼاكون قمغم اًمّدؾماشمػم وإكظؿة اًمّسقاؾمقة 

 ًمؽشف مزاياها واًمّتـبقه إمم معايبفا.

ؾتلصمػم ذم اعمنمع، اًمذي يتومم سمدوره وفمقػة إظمراضمفا من يموهنا جمرد طمقث شمشؽل مادة ظمصبة ًم

كظريات وأومؽار و حتويؾفا إمم ىمواقمد ىماكوكقة مؾزمة، ومثاهلا ذم اًمواىمع يمثػم، أذيمر من سمقـفا: شملصمػم 

 ذم صقاهمة اًمدؾمتور إمريؽي ويمثػم من اًمدؾماشمرس اًمغرسمقة اعمعاسة. "موكتقسؽقو"و "روؾمو"أومؽار 

 اًمّدين سملم هذه اعمصادر؟ مـزًمةيتساءل اًمطاًمب قمن  ىمد * تـبقه:

وملىمول سماظمتصار: ٓ شمؼتٍم مصادر اًمؼاكون اًمدؾمتوري قمغم هذه اعمصادر إرسمعة، ويؿؽن أن 

شمتعداها إمم مصادر أظمرى، ختتؾف سماظمتالف اًمدول، وٓ خيػى قمؾقؽم أّن اًمدين اإلؾمالمي شمضّؿن 

رؾمة اًمّسقاؾمقة اًمّسؾقؿة وضبط اًمعالىمة سملم احلايمم أهّم اعمبادئ اًمدؾمتورية اًمؽػقؾة سمضّمن اعمّم

 واعمحؽوم، يماًمّشورى واحلرية واعمساواة، واًمعدل...

ومن اًمـّاطمقة اًمـّظرية شمـص أهمؾب دؾماشمػم اًمدّول اإلؾمالمقة قمغم أّن اإلؾمالم دين اًمّدوًمة، 

إول من اًمّتنميع وذًمك ما يعـي اًمتزام اجلؿقع سمؿبادئه واإلذقمان ٕطمؽامه، وآرشمؼاء سمه إمم اعمريمز 

 ذم مـزًمة اًمّتنميع إؾماد.

 عالقة الؼاكون الّدشتوري بػروع الؼاكون األخرى: ثاكقا/

جيدر سمـا اًمّتؿّققز سملم اًمؼاكون ـ الؼاكون الّدشتوري وادصطؾحات الّدشتورية األخرى:  أ

 اًمّدؾمتوري ومصطؾحي اًمّدؾمتور واًمـّظام اًمّدؾمتوري.

اًمدؾمتور هو اًموصمقؼة اًمؼاكوكقة اًمتي شمصدر قمن هقئة خمتصة،  تور:الؼاكون الّدشتوري والّدش ـ 1

 ـمبؼا إلضمراءات ظماصة ، شمتضؿن اًمؼواقمد اعمتعؾؼة سمـظام احلؽم ذم دوًمة معقـة ظمالل وىمت معلم.
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وومؼا ًمؾؿعقار اًمّشؽكم ذم شمعريف اًمؼاكون اًمّدؾمتوري ٓ يوضمد ومرق سملم مصطؾحي اًمدؾمتور 

 واًمؼاكون اًمدؾمتوري .

ؾؿعقار اعموضوقمي يعتؼم اًمّدؾمتور واطمدا من مصادر اًمؼاكون اًمّدؾمتوري؛ ومقؽون و اؾمتـادا ًم  

أوؾمع مـه طمال اؿمتّمًمه قمغم ىمواقمد ىماكوكقة همػم دؾمتورية، وىمد يؽون أضقق مـه طمال وضمود ىمواقمد 

 دؾمتورية شمضؿـتفا وصمائق أظمرى مـػصؾة قمـه.

و اًمـظام اًمذي حيؼق ظمضوع اًمـّظام اًمدؾمتوري ه الؼاكون الّدشتوري والـّظام الّدشتوري: ـ 2 

اًمّسؾطة ًمؼواقمد حتؽم وؾمائل ممارؾمتفا، دو أن يؽون ذم اؾمتطاقمتفا شمعديل شمؾك اًمؼواقمد أو اخلروج 

 قمؾقفا.

 يشؽمط سمعض ومؼفاء اًمؼاكون ًمدؾمتورية اًمـّظام وضموب شموومر اًمنّموط اًمّتاًمقة: 

 ـ اطمؽمام مبدأ اعمنموقمقة )ظمضوع اجلؿقع ًمؾؼاكون طمؽاما وحمؽوملم(.

 بقق اًمدؾمتور شمطبقؼا ؾمؾقّم وسمصػة مستؿرة.ـ  شمط

 ـ  شمطبقق مبدأ اًمػصل سملم اًمّسؾطات.

 ـ  محاية احلؼوق إؾماؾمقة ًمؾؿواـمـلم وضّمن احلريات قمغم كحو ما شمؼتضقه اعمبادئ اًمديؿؼراـمقة.

 ـ وضمود هقئة ىمضائقة شمؽػل اطمؽمام مبادئ اًمّدؾمتور.

ذم اًمدول اًمتي شموومرت ومقفا اًمنموط وقمؾقه يؿؽن اًمؼول أّن اًمـّظام اًمدؾمتوري موضمود ومؼط 

 اًمساسمؼة؛ سمؿعـى أن وضمود اًمؼاكون اًمّدؾمتوري ٓ يستؾزم سماًمرضورة وضمود اًمـظام اًمدؾمتوري.

ـمبعا هذا وومؼا ًمؾػؼه اًمّتؼؾقدي اًمذي يؿّقز سملم اعمصطؾحلم، ذم طملم ٓ يواومق اًمػؼه احلديث  

اًمـظر قمن ؿمؽل كظام احلؽم  قمغم هذه اًمّتػرىمة؛ وماًمـّظام اًمدؾمتوري موضمود ذم يمل دوًمة سمغض

 ومقفا، ؾمواء يمان مؾؽقا أو ديؿؼراـمقا أو اؿمؽمايمقا..

يـؼسم اًمؼاكون اًمعام إمم ىمسؿلم ـ عالقة الؼاكون الدشتوري بغره من فروع الؼاكون العام:  ب 

يمبػمين: اًمؼاكون اًمعام اخلارضمي )اًمؼاكون اًمدوزم اًمعام(، واًمؼاكون اًمعام اًمداظمكم )اًمدؾمتوري، 

 اجلزائي، اعمازم(. اإلداري،
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شمشؽمك مجقع ومروع اًمؼاكون اًمعام ذم دراؾمة موضوع اًمّدوًمة، ويتومم يمل ومرع مـفا شمـظقم صورة  

 معقـة وخمتؾػة من صور كشاـماهتا اعمتعددة، ذًمك ما أدى إمم وضمود صالت وصمقؼة سملم هذه اًمػروع.

يصعب اًمّتػرىمة  يعتؼم اًمؼاكون اًمدؾمتور أصل ومـبع مجقع ومروع اًمؼاكون اًمعام، وذًمك ما 

 اًمدىمقؼة سمقـه وسملم سمؼقة اًمػروع.

 يؿؽن شمؾخقص اًمصؾة سمقـفّم ومقّم يكم: الؼاكون الدشتوري والؼاكون الدويل العام: ـ 1 

ـ هيتم اًمؼاكون اًمدؾمتور سمبحث اًمؼواقمد اخلاصة سمـظام احلؽم داظمل اًمدوًمة؛ سمؿعـى شمـظلم قمالىمة 

 اًمدوًمة سماإلومراد اخلاضعلم هلا.

 ن اًمدوزم اًمعام شمـظقم قمالىمة اًمدوًمة سمغػمها من اًمدول واهلقئات واعمـظّمت اًمدوًمقة.ـ  يتومم اًمؼاكو

 ـ شمتجغم مظاهر اًمصؾة سمقـفّم ذم إمم إطماًمة يمل مـفّم قمغم آظمر.

ـ شملصمر ىمواقمد اًمؼاكون اًمدوزم اًمعام سمؼواقمد اًمؼاكون اًمدؾمتوري ٕن اًمدؾماشمػم شمتضؿن قمادة كصوصا 

 وسمقان دور اًمؼمعمان واظمتصاصاشمه ذم اًمشمون اًمدوًمقة.سمتـظقم ثمثقل اًمدوًمة ذم اخلارج 

 ـ شمدد اًمدؾماشمػم مدى اًمؼوة اإلًمزامقة ًمؾؿعاهدات اًمدوًمقة داظمل اًمدوًمة.

 يؿؽن شمؾخقص اًمصؾة سمقـفّم ومقّم يكم:اًمؼاكون اًمدؾمتوري واًمؼاكون اإلداري:  ـ 2 

 ـ يمالمها ومرع ٕصل واطمد وهو اًمؼاكون اًمعام اًمداظمكم.

ة مواضقع متعددة سمقـفّم ًمؽـفّم خيتؾػان ذم وضمفة كظرمها ادماهفا، واًمػرق سمقـفّم ـ يشؽميمان ذم دراؾم

يتجسد ذم اًمػرق سملم احلؽومة واإلدارة؛ وماإلدارة شمعـي جمؿوقمة اعمصاًمح اًمعامة اعمـظؿة ذم سمؾد معلم 

اًمذي سمؼصد إؿمباع احلاضمات اجلّمقمقة يماًمعداًمة واًمنمـمة واًمتعؾقم و.. واحلؽومة شمعـي اًمتـظقم إقمغم 

 يؼرر أي اعمصاًمح يتعلم إطمداصمفا وأؾمؾوب قمؿؾفا.

 ـ يضع اًمؼاكون اًمدؾمتور إؾمس اًمتي يبـى قمؾقفا اًمؼاكون اإلداري واًمػؾسػة اًمتي شمؼوم قمؾقفا اإلدارة.

 يؿؽن شمؾخقص اًمصؾة سمقـفّم ومقّم يكم: الؼاكون الّدشتوري والؼاكون ادايل: ـ 3

 ًمعامة ًمؾدوًمة.ـ خيتص اًمؼاكون اعمازم سمتـظقم اعمقزاكقة ا

 ـ يواومق اًمؼمعمان ذم اًمـظام اًمديؿؼراـمي قمغم اعمقزاكقة وإىمرارها ومراىمبة احلؽومة ذم شمـػقذها.

 ـ شمتلصمر إطمؽام اخلاصة سماعماًمقة اًمعامة شملصمػما مباذا سمـظام احلؽم وـمبقعته.
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 اًمعامة. ـ يستؿد اًمؼاكون اعمازم مبادئه من اًمؼاكون اًمدؾمتوري اًمذي حيدد ىمواقمد وضع اعمقزاكقة

 يؿؽن شمؾخقص اًمصؾة سمقـفّم ومقّم يكم: الؼاكون الدشتوري والؼاكون اجلزائي: ـ 4

ـ يـظم اًمؼاكون اجلزائي قمالىمة اًمػرد واًمدوًمة سمؿـاؾمبة ضمريؿة ارشمؽبفا وهو حيدد اجلرائم واًمعؼوسمات 

 اعمؼررة هلا.

ره من قمؼوسمات عمن ـ حيؿي اًمؼان اجلزائي كظام احلؽم من آقمتداء قمؾقه، وذًمك من ظمالل ما يؼر

 حياول شمؼويض اًمـظام وهدمه.

ـ يعؿل اًمؼاكون اًمدؾمتوري قمغم شموضمقه اًمؼاكون اجلزائي وحتديد كطاىمه )يمػاًمة احلريات اًمعامة، حتديد 

 حمل احلّمية اجلـائقة، حتديد اًمعػو قمن اًمعؼوسمة، مـح طمق اًمعػو اخلاص ًمرئقس اجلؿفوريبة..(.

عؾق سماًمؼاكون اجلزائي وحتدد اعمبادئ إؾماؾمقة اًمتي شمؼوم ـ شمتضؿن اًمـّصوص اًمدؾمتورية أطمؽاما شمت

قمؾقفا ومؾسػة اًمدوًمة ذم اًمّتجريم واًمعؼاب )ٓ ضمريؿة وٓ قمؼوسمة إٓ سمـص( )قمدم رضمعقة اًمؼواكلم 

 اجلزائقة( )يمل متفم سمريء طمتى شمثبت إداكته(.

اخلاص هو  إّن اًمؼاكون    : اصـ عالقة الؼاكون الدشتوري بغره من فروع الؼاكون اخل ج 

اًمذي يـظم قمالىمة إومراد سمبعضفم اًمبعض )اًمؼاكون اعمدين، ىماكون إطموال اًمّشخصقة، ىماكون 

 اًمتجارة..(.

ـ يؽمك اًمؼاكون اًمدؾمتوري اًمعالىمات اخلاصة ذم اًمغاًمب ًمؾتـظقم سمشؽل طمر دون شمدظمل من  

 ثبات.ضماكبه ظماصة وأن اًمؼواكلم اًمتي شمضبط شمؾك اًمعالىمات يغؾب قمؾقفا آؾمتؼرار واًم

ـ يتضؿن اًمؼاكون اًمدؾمتوري اعمبادئ وإؾمس اًمعامة ًمؾتـظقم آىمتصادي وآضمتّمقمي مثل:  

 ضّمن اعمؾؽقة اخلاصة، وطمق اإلرث، ومحاية إرسة...

ـ اًمعالىمة سملم اًمؼاكون اًمدؾمتوري واًمؼواكلم اخلاصة قمادة شمؽون ضعقػة ضمدا سمحؽم أّكه هيتم  

سمتـظقم اًمعالىمات اًمؼائؿة سملم إومراد وإؿمخاص آقمتبارية سمـظام احلؽم وؿمؽل اًمّدوًمة، وهتتم هي 

 اخلاصة واًمعامة.
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 الث: أنىاع الّدساتري وطرق وضعها وإنهائهارس الّثالّد

 

شمـؼسم اًمدؾماشمػم سماقمتبار اًمتدوين إمم ىمسؿلم ) مدوكة وهمػم مدوكة ـ  أكواع الّدشاتر: وال/أ

 ) ضمامدة ومركة(.قمرومقة ـ (، وسماقمتبار اًمّتعديل إمم ىمسؿلم أيضا 

شمؼسم اًمدؾماشمػم وومؼا هلذا اعمعقار قمغم  ـ الدشاتر اددوكة والدشاتر غر اددوكة )العرفقة(: أ

اقمتبار اًمعـٍم اًمغاًمب قمغم اًمؼواقمد اًمدؾمتورية ذم اًمدوًمة؛ ومّم من دوًمة إٓ ويتضؿن دؾمتورها ىمواقمد 

 غاًمب مـفا.مدوكة وسمجاكبفا أظمرى قمرومقة همػم مدوكة، ويلظمذ اًمدؾمتور صػته سماًم

يعّرف اًمّدؾمتور اًمعرذم سملّكه: جمؿوقمة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة  العرفقة(:)الدشاتر غر اددوكة  ـ 1

 اعمتعؾؼة سمـظام احلؽم ذم اًمدوًمة همػم اعمدوكة ذم وصمقؼة أو وصمائق رؾمؿقة.

يعّرف اًمّدؾمتور اعمدوكة أو اعمؽتوب سملكه: جمؿوقمة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة  :الدشاتر اددوكة ـ 2

اعمتعؾؼة سمـظام احلؽم ذم اًمدوًمة اًمواردة ذم وصمقؼة أو قمدة وصمائق رؾمؿقة صادرة قمن ؾمؾطة خمتصة يطؾق 

 قمؾقفا اؾمم اًمّسؾطة اًمتلؾمقسقة.

وشمعد يمتاسمة اًمدؾماشمػم صمؿرة احلريمة اًمػؽرية اًمواؾمعة اًمتي ؿمفدها أواظمر اًمؼرن اًمثامن قمنم، 

اؾمقة اخلاصة سماحلؽم ًمالقمتبارات طملم آمن اعمػؽرون واًمػالؾمػة سمرضورة شمدوين اًمؼواقمد إؾم

 اًمتاًمقة:

 ـ شمػّوق اًمؼاقمدة اًمؼاكوكقة اعمؽتوسمة قمغم اًمؼاقمدة اًمعرومقة من طمقث اًمدىمة واًموضوح.

ـ يعتؼم شمدوين اًمدؾمتور سمؿثاسمة دمديد ًمؾعؼد آضمتّمقمي اًمذي ىمامت قمؾقه اجلّمقمة اًمّسقاؾمقة 

 واًمدؾمتور يـظؿه(. ًمدى اًمؽثػم من مػؽري اًمؼرن اًمثامن قمنم )اًمعؼد خيؾق اعمجتؿع

ـ شمعتؼم اًمدؾماشمػم اعمؽتوسمة وؾمقؾة ومعاًمة ًمتـوير وشمثؼقف اًمّشعوب من اًمـّحقة اًمّسقاؾمقة ًموضوح 

 قمباراشمه ودىمة ىمواقمده...

ـ يعد اًمدؾمتور اعمؽتوب أىموى ضّمكا ًمؾحريات واحلؼوق وأيمثر حتديدا ًمسؾطات احلايمم 

 وأىمرب ًمتحؼقق اًمديؿؼراـمقة.
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شمـؼسم اًمدؾماشمػم سماقمتبار اًمتعديل إمم ىمسؿلم؛ دؾماشمػم  شاتر اجلامدة:ب ـ الّدشاتر ادركة والّد 

 ضمامدة وأظمرى مركة.

ومـاط اًمّتؿققز سمقـفّم مرده إمم اظمتالف آًمقة شمعديل يمل مـفّم، وًمقس ٓظمتالف اعموضوع أو 

اعمحتوى؛ ومنذا يماكت ـمريؼة اًمتعديل مماصمؾة ًمطريؼة شمعديل اًمؼواكلم اًمعادية كؽون سمصدد ما يسؿى 

دؾمتور اعمرن، وأما إذا شمطؾبت قمؿؾقة اًمّتعديل إضمراءات ظماصة أيمثر ؿمدة وشمعؼقدا يمـا سمصدد ما سماًم

 يسؿى سماًمدؾمتور اجلامد.

سماظمتصار يؿؽن اًمؼول: أن اًمدؾمتور اجلامد حتوـمه مجؾة ضّمكات ؿمؽؾقة شمتعؾق سمنضمراءات 

مواضمفة اًمسؾطة  شمعديؾه وإًمغائه سماًمسؾطة اعمختصة هبذا اًمتعديل أو اإلًمغاء، وذًمك ما حيصـه ذم

 اًمتنميعقة ويميمد ؾمؿوه ذم مواضمفة اًمؼواكلم اًمعادية.

شمتؿثل ذم اًمدؾماشمػم اًمتي شمعدل أطمؽامفا سماًمطريق اًمتنميعي، أي سمواؾمطة  الدشاتر ادركة: ـ 1

اًمسؾطة اًمتنميعقة اًمتي شمتومم وفمقػة ؾمن اًمؼواكلم اًمعادية، وسماشمباع اإلضمراءات واًمنموط وإؿمؽال 

 ديل هذه اًمؼواكلم.كػسفا اعمؼررة ًمتع

ٓ يوضمد شمالزم طمتؿي سملم شمدوين اًمدؾمتور ومجوده ويمذًمك سملم قمدم اًمتدوين اعمروكة؛ 

وماًمدؾمتور اعمدون ىمد يؽون ضمامدا ـ اًمدؾمتور إمريؽي واًمدؾمتور اًمػركز ـ يمّم يؿؽن أن يؽون مركا 

اعمروكة مالزمة (، ًمؽن ذم اًمغاًمب اجلؿود صػة مالزمة ًمؾتدوين و1918)دؾمتور اإلحتاد اًمسوومققتي 

 ًمعدمه.

 ـ ثمتاز اًمدؾماشمػم اعمركة سمسفوًمة اًمّتعديل ًمتساير روح اًمعٍم وشموايمب مستجداشمه.

ـ يعاب قمغم اًمدؾماشمػم اعمركة أهنا يؿؽن أن شممدي إمم إضعاف ىمدؾمقة اًمدؾمتور ومؽاكة أطمؽامه 

نميعقة هذه ًمدى اهلقئات اًمعامة احلايمؿة وإومراد قمغم طمد ؾمواء، يمّم يؿؽن أن شمستغل اًمسؾطة اًمت

 اًمسفوًمة ومتجري شمعديال ٓ رضورة شمستدقمقفا.

يعتؼم اًمدؾمتور ضمامدا إذا يماكت إضمراءات شمعديؾه ختتؾف قمن إضمراءات  الدشاتر اجلامدة: ـ 2

 شمعديل اًمؼواكلم اًمعادية.
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ـ ختتؾف إضمراءات شمعديل اًمدؾمتور اجلامد من دوًمة إمم أظمرى؛ يملن شمؽون سمؿواومؼة أهمؾبقة 

 ... 3/4أو  2/3سملهمؾبقة ظماصة أقمضاء اًمؼمعمان، أو 

ـ يؽػي أن ختتؾف إضمراءات اًمتعديل قمن إضمراءات شمعديل اًمؼواكلم اًمعادية طمتى يتسم 

 اًمدؾمتور سماجلؿود.

ـ هيدف اجلؿود ذم اًمدؾماشمػم إمم يمػاًمة كوع من اًمثبات وآؾمتؼرار ًمألطمؽام واًمؼواقمد 

ؾمؿوها ذم مواضمفة اًمؼواقمد اًمؼاكوكقة  اًمدؾمتورية وحتصقـفا ذم مواضمفة اًمسؾطة اًمتنميعقة واًمتليمقد قمغم

 اًمعادية.

ـ يؽون مجود اًمدؾماشمػم كسبقا أو يمؾقا وهذا شمبعا ٓظمتالف ـمريؼة شمعديؾفا قمن ـمريؼة شمعديل 

اًمؼواكلم اًمعادية، وسمذًمك يتـوع اجلؿود إمم قمدة صّور: اجلؿود اجلزئي اًمدائم، واجلؿود اجلزئي 

  اعممىمت(.اعممىمت، واجلؿود اًمؽكم اًمدائم، واجلؿود اًمؽكم

يرد ومقه اجلؿود قمغم سمعض مواد اًمدؾمتور، طمقث  * ـ اجلؿود اجلزئي الدائم )ادطؾق اجلزئي(:

 يـص قمغم قمدم ضمواز شمعديؾفا مطؾؼا ذم أي وىمت من إوىمات.

قمغم أن اًمطاسمع اجلؿفوري حلؽومة ٓ 1946مثاًمه: كص دؾمتور اجلؿفورية اًمػركسقة اًمراسمعة 

 عديالت.يؿؽن أن يؽون حمل شمعديل من اًمت

يرد ومقه احلظر قمغم شمعديل سمعض إطمؽام أو اعمبادئ اًمدؾمتورية  * ـ اجلؿود اجلزئي ادمقت:

 اًمتي كص قمؾقفا اًمدؾمتور سمشؽل ممىمت.

من دؾمتور ىمطر اًمدائم قمغم أن اظمتصاصات إمػم اعمبقـة ذم هذا  147مثاًمه: كصت اعمادة 

 اًمدؾمتور ٓ جيوز ـمؾب شمعديؾفا أصمـاء ومؽمة اإلكاسمة .

يرسي ومقه اجلؿود قمغم مجقع مواد اًمدؾمتور ًمػؽمة زمـقة حمددة،  اجلؿود الؽيل ادمقت: * ـ

واهلدف من ذًمك ضّمن رسيان أطمؽام اًمدؾمتور ظمالل مدة زمـقة حمددة طمتى شمثبت أطمؽامه ىمبل 

 اًمسّمح سمتعديؾفا، وحيدث ذًمك قمادة قمؼب إىمامة كظام ؾمقاد ضمديد.

قمغم أكه ٓ جيوز ـمؾب  2005ئم ًمدوًمة ىمطر ؾمـة من ااًمدؾمتور اًمدا 148مثاًمه:كّصت اعمادة 

 شمعديل أّي من مواد هذا اًمدؾمتور ىمبل ميض قمنم ؾمـوات من شماريخ اًمعؿل سمه.
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يؼصد سمه مـع إضمراء أي شمعديل ذم اًمدؾمتور سمصػة دائؿة، واًمػؼفاء  اجلؿود الؽيل الدائم: * ـ

 ور مطؾؼا.جمؿعون قمغم سمطالكه، أي أكه ٓ ىمقؿة ًمؾـص قمغم قمدم ضمواز شمعديل اًمدؾمت

، متػق قمؾقفا ًموضع اًمدؾماشمػم ٓ شموضمد ـمرق مسؾم هبا وىمواقمد ـ ضرق وضع الّدشاتر:ثاكقا/

واًمثاسمت أهنا ختتؾف سماظمتالف اًمدول وفمروومفا اًمسقاؾمقة وآىمتصادية واًمثؼاومقة وآضمتّمقمقة ودرضمة 

 اًموقمي اًمسقاد ًمدى اًمرأي اًمعام ومقفا.

ة ًمؾحؽام واكتفت ًمؾشعب أو إمة ومؼد درج اًمػؼه وشمبعا ًمتطور اًمسقادة اًمتي يماكت ذم اًمبداي

اًمدؾمتوري إمم شمؼسقم هذه اًمطرق إمم ـمريؼلم أو أؾمؾوسملم: إؾمؾوب همػم اًمديؿؼراـمي، وإؾمؾوب 

 اًمديؿؼراـمي.

يـتفج هذا إؾمؾوب قمادة ذم فمل إكظؿة اعمؾؽقة، وكؿّقز ومقفا  ـ األشؾوب غر الديؿؼراضي: أ

 أؾمؾوب اًمعؼد.سملم أؾمؾوسملم: أؾمؾوب اعمـحة، و

يؿثل هذا إؾمؾوب ذم وضع اًمدؾماشمػم سمداية آكتؼال من اعمؾؽقة اعمطؾؼة  أشؾوب ادـحة: ـ 1

إمم اعمؾؽقة اعمؼقدة، ويؽون اًمدؾمتور اًموارد ذم ؿمؽل مـحة وًمقد اإلرادة اعمـػردة ًمؾؿؾك، طمقث يضحي 

 هلا. ومقه احلايمم ماًمك اًمسقادة سمجزء مـفا أو يتومم من ظمالًمه شمـظقم ممارؾمته 

قمادة ما يصدر احلؽام هاشمه اعمـحة حتت ضغط اًمظروف اًمسقاؾمقة ًمتػادي آضطراسمات 

 واًمثورات اًمشعبقة.

يؽون صدور اًمدؾمتور وومؼا هلذا إؾمؾوب اؾمتـادا إمم اشمػاق أو قمؼد يتم  أشؾوب العؼد: ـ 2

اًمتساوي سملم اعمؾك واًمّشعب، وضماء هذا إؾمؾوب ذم مرطمؾة اًمتوازن سملم ىموة اعمؾك واًمشعب، و

 سمقـفّم ذم امتالك اًمّسقادة.

يؿثل هذا إؾمؾوب ظمطوة كحو اًمديؿؼراـمقة، واًمدؾمتور اًمصادر وومؼا هلذا اًمطريق ٓ يؿؽن 

 شمعديؾه أو إًمغاءه إٓ سماشمػاق اإلرادشملم.

دًّمت اًموىمائع اًمتارخيقة قمغم أن اًمعؼد يػرض قمغم اعمؾك ذم اًمغاًمب قمؼب اًمثورة قمؾقه، يمّم 

اعماضمـا "قمغم وضع اعمقثاق إقمظم  صمار إذاف قمغم اعمؾك ضمون وأضمؼموهطمدث ذم أكجؾقؽما طملم 
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م، يمّم يؿؽن أن يؽون اًمعؼد قمؼب ؿمغور اًمعرش مثؾّم طمدث ذم ومركسا ؾمـة 1215ؾمـة  "يمارشما

 قمؼب آـماطمة سماعمؾك ؿمارل اًمعاذ واعمجيء سماعمؾك ومقؾقب. 1830

ذًمك مل يسؾم اًمـؼد عمساواشمه ذم  اعمالطمظ أّن هذا إؾمؾوب أيمثر ديؿؼراـمقة من اعمـحة، ومع

 اًمسقادة سملم اعمؾك واًمشعب.

يعؼّم هذا إؾمؾوب قمادة قمن اكتصار إرادة اًمّشعب واكتؼال ـ األشؾوب الديؿؼراضي:  ب

اًمسقادة من احلايمم إمم اًمشعب أو إمة، وشمتؿّقزدؾماشمػم هذه اعمرطمؾة سمطاسمعفا اًمديؿؼراـمي ٓكػراد  

اًمتلؾمقسقة إصؾقة، وىمد ضمرى اًمعؿل قمغم اشمباع أطمد أؾمؾوسملم  إمة أو اًمشعب سمؿّمرؾمة اًمسؾطة

ًموضع اًمدؾماشمػم ذم ضوء اطمتؽار إمة أو اًمشعب ًمؾسؾطة اًمّتلؾمقسقة: أؾمؾوب اجلؿعقة اًمتلؾمقسقة، 

 وأؾمؾوب آؾمتػتاء اًمتلؾمقز.

شمؼوم إمة أو اًمشعب اعماًمك ًمؾسقادة ومصدر اًمسؾطات  أشؾوب اجلؿعقة التلشقسقة: ـ 1

 ارؾمة ؾمقادشمه عمؿثؾلم قمـه يؼومون سموفمقػة وضع اًمدؾمتور سماؾمؿه وكقاسمة قمـه.سمتػويض مم

 ـ يشؽل همٓء اعمؿثؾلم هقئة اعمجؾس اًمتلؾمقز أو اجلؿعقة اًمتلؾمقسقة أو اعممثمر اًمتلؾمقز.

ـ يؽون اًمدؾمتور اعمعد من ىمبل هذه اهلقئة كاومذا سمؿجرد وضعه وإىمراره من ىمبؾفا وذًمك 

 ا من ىمبل إمة أو اًمّشعب.سمؿوضمب اًمّتػويض اعمؿـوح هل

ـ أّول من اكتفج هذا إؾمؾوب ذم وضع اًمدؾماشمػم اعمستعؿرات إمريؽقة اًمشّمًمقة اًمثائرة ضد 

 آؾمتعّمر اإلكجؾقزي قمؼب اؾمتؼالهلا.

م وومؼا هلذا إؾمؾوب، ويمذًمك دؾمتور 1787ـ صدر اًمدؾمتور اًمػقدرازم إمريؽي قمام 

 م.1791 م( اًمصادر قمام1789ومركسا قمؼب اًمثورة )

ـ يؿؽن اًمتؿققز ين كؿطلم من اجلؿعقات اًمتلؾمقسقة ؛اًمـؿط إمريؽي: شمـحٍم ومقه وفمقػة 

اجلؿعقة ذم إقمداد اًمدؾمتور ومؼط، واًمـؿط اًمػركز: شمباذ ومقه إمم ضماكب ذًمك اظمتصاصات اًمسؾطة 

 اًمتنميعقة من ؾمن اًمؼواكلم ومراىمبة أقمّمل احلؽومة..

شعب وطمٍمه ذم إـمار ضّقق يتؿثل ذم اظمتقار ـ يعاب قمغم هذا إؾمؾوب حتجقم دور اًم

 أقمضاء هقئة اجلؿعقة اًمتلؾمقسقة.
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ـ يشؽمط اًمػؼه اًمدؾمتور جمؿوقمة من اًمنموط ٓقمتبار اًمدؾمتور اًمصادر هبذا اًمطريق 

 ديؿؼراـمقا: 

 *ـ أن شمؽون اجلؿعقة مـتخبة من ىمبل اًمشعب ٓ معقـة من ىمبل احلؽومة او ىمادة اإلكؼالب.

 خاب ديؿؼراـمقا.*ـ جيب أن يؽون آكت

*ـ ًمزوم شموومر ظمقارات متعددة أمام اًمـاظمبلم وذًمك سمنشماطمة اًمػرصة أمام مجقع إطمزاب 

 اًمسقاؾمقة.

 *ـ يمػاًمة احلريات اًمعامة وصقاكتفا ذم اًمدوًمة.

 *ـ ممارؾمة اجلؿعقة قمؿؾفا سمحرية وطمّقاد شماملم.

ب قمغم إىمرار هو ذًمك اًمـوع من آؾمتػتاء اًمذي يـّص  أشؾوب االشتػتاء الّتلشقيس: ـ 2

اًمدؾمتور أو شمعديؾه، ويتؿثل ذم قمرض منموع اًمدؾمتور أو اًمتعديل سمعد إقمداده قمغم اًمتصويت 

 اًمشعبي ًمؾؿواومؼة أو اًمرومض.

ـ جيؿع اًمػؼفاء قمغم أن آؾمتػتاء اًمتلؾمقز من أيمثر إؾماًمقب ديؿؼراـمقة ذم وضع اًمدؾماشمػم، 

 ؿمبه اعمباذة.وشمعتؼم هذه اًمػؽرة من أهم مظاهر شمطبقؼات اًمديؿؼراـمقة 

 ـ يؿر اًمدؾمتور اعمعد هبذا إؾمؾوب قمؼم مراطمل:

*ـ مرطمؾة إقمداد منموع اًمدؾمتور: يتومم اًمؼقام هبذه اًموفمقػة مجعقة شملؾمقسقة يـتخبفا اًمشعب 

 أو مجعقة ومـقة شمعّقـفا احلؽومة.

*ـ مرطمؾة آؾمتػتاء قمغم اعمنموع: يتومم اًمّشعب اإلدٓء سمرأيه ًمقواومق قمغم اًمدؾمتور أو 

 ومضه.ير

 *ـ مرطمؾة رسيان اًمعؿل سماًمدؾمتور: قمؼب مواومؼة اًمشعب قمؾقه. 

شمـشل اًمدؾماشمػم سمعدة أؾماًمقب ويمذًمك شمـتفي طمقاهتا سمليمثر من  ضرق إهناء الّدشاتر: ثالثا/

أؾمؾوب أو ـمريق، وٓ كؼصد هـا اإلهناء جلزئي ًمبعض كصوصه قمن ـمريق اًمّتعديل،  وإّكّم كؼصد 

 ة اًمدؾمتورية.اإلهناء اًمؽكم أو اًمّشؿل ًمؾوصمقؼ
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وقمادة ما حيدث اإلهناء قمؼب قمجز اًمدؾمتور قمن مسايرة اًمتطورات اًمسقاؾمقة واًمثؼاومقة 

 وآىمتصادية احلاصؾة ذم اعمجتؿع مما شمعدز اًمتعديالت اجلزئقة قمن مواضمفتفا.

وشمـؼسم ـمرق إهناء اًمدؾماشمػم إمم ـمريؼلم رئقسلم: اًمطريق اًمعادي)اًمطبقعي(، واًمطريق همػم 

 . اًمعادي )اًمثوري(

يؽون ومقه اإلقمالن قمن إًمغاء اًمدؾمتور وإيؼاف  ـ الطريق العادي إلهناء الدشاتر )الطبقعي(: أ

اًمعؿل سملطمؽامه ذم هدوء ودون قمـف واؾمتبداًمه سمدؾمتور ضمديد يستجقب ًمؾؿستجدات واًمتطّورات 

 احلاصؾة ذم اًمدوًمة.

تور اًمعرذم يؽون ـ خيتؾف اإلًمغاء سمحسب ـمبقعة اًمدؾمتور قمرومقا يمان أم مؽتوسما؛ ومنًمغاء اًمدؾم

 إما سمـشلة ىمواقمد قمرومقة ضمديد وإما سمنصدار دؾمتور مؽتوب حيّل حمؾه.

ـ خيتؾف إًمغاء اًمدؾمتور اعمؽتوب اعمرن قمن اجلامد؛ وماًمدؾمتور اعمرن ٓ شموضمد صعوسمات وٓ 

 قمؼبات ذم ؾمبقل إًمغائه ٕن ذًمك يتم سماًمطريؼة اًمتي يتم هبا إًمغاء اًمتنميعات اًمعادية.

ؽتوسمة اجلامدة قمغم ـمريؼة اًمتعديل اجلزئي ، وهتؿل ذم اًمغاًمب اًمـّص قمن ـ شمـص اًمدؾماشمػم اعم

 قمغم ـمريؼة اًمتعديل اًمؽكم ) اإلًمغاء(.

ـ  يتجه هماًمب اًمػؼفاء إمم أكه ٓ حيق ًمؾسؾطة اًمتي ثمؾك طمق اًمتعديل اجلزئي إًمغاء اًمدؾمتور 

ر إًمغاء اًمدؾمتور قمن ٕن هذا احلق مؾك اًمسؾطة اًمتلؾمقسقة اعمؿثؾة ًمألمة أو اًمشعب، وسمذًمك يتؼر

 ـمريق وضع دؾمتور ضمديد حيل حمل اًمؼديم سملطمد أؾماًمقب كشلة اًمدؾماشمػم أكػة اًمذيمر.

يؼصد سمه إهناء اًمعؿل سماًمدؾمتور قمؼب صمورة أو  ـ الطريق غر العادي إلهناء الدشاتر: ب

ٕؾمؾوب اكؼالب ، وإذا يمان اًمطريق اًمعادي هو إؾمؾوب اًمؼاكوين ذم إهناء اًمعؿل سماًمدؾماشمػم ومنن ا

 اًمثوري ًمعب دورا يمبػما ذم إؾمؼاط اًمعديد من دؾماشمػم اًمعامل.

ويؽؿن اًمػرق اجلوهري سملم اًمثورة وآكؼالب ذم أن اًمثورة هتدف قمادة إمم إىمامة كظام 

ؾمقاد واىمتصادي ضمديد قمغم أكؼاض اًمـظام اًمؼديم، ذم طملم هيدف آكؼالب إمم اؾمتبدال طمايمم 

 ة.سمآظمر وشمغقػم ذم إوضاع اًمّسقاؾمق
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 الّدرس الرابع: الّرقابُ علِ دستىريُ القىانني

 

من اعمبادئ اعمسؾم هبا  وقمؾّوه قمغم مجقع اًمـصوص اًمؼاكوكقة إظمرى  اًمدؾمتور يعد مبدأ ؾمؿوّ 

 اًمـّص قمؾقه ذم صمـايا سمـودها.رهمم إمهال معظم اًمدؾماشمػم 

ة سمـػس إضمراءات ويرد هذا اعمبدأ قمغم اًمدؾماشمػم اجلامدة ومؼط ًمسفوًمة شمعديل اًمدؾماشمػم اعمرك

 شمعديل اًمؼواكلم اًمعادية وسماًمتازم ٓ جمال ًمؾحديث قمن ؾمؿّوها قمغم همػمها من اًمؼواكلم ذم اًمدوًمة.

 وًمؼد اؾمتؼر ذم اًمػؼه كوقمان من اًمرىماسمة قمغم دؾمتورية اًمؼواكلم: رىماسمة ؾمقاؾمقة، ورىماسمة ىمضائقة.

قئة ظماصة ًمؾؼقام سموفمقػة يؼصد هبا إكشاء ه الّرقابة الّسقاشقة عذ دشتورية الؼواكني: وال/أ

 اًمّتحؼق من مدى مطاسمؼة اًمؼاكون ًمؾدؾمتور ىمبل صدوره.

اًمذي ـماًمب سمنكشاء هقئة " ؾمققز"ـ يعود اًمػضل ذم فمفور هذه اًمػؽرة إمم اًمػؼقه اًمػركز 

 ؾمقاؾمقة شمؽون وفمقػتفا إًمغاء اًمؼواكلم اعمخاًمػة ًمؾدؾمتور، حلّمية هذا إظمػم من آقمتداء قمؾقه.

ًمدؾمتوري سماًمتحؼق من مطاسمؼة أو خماًمػة اًمؼواكلم ًمؾدؾمتور، واإلذاف ـ خيتص اعمجؾس ا

قمغم آكتخاسمات اًمرئاؾمقة، واًمـظر سماًمطعون اعمؼدمة سمشلن اكتخاب رئقس اجلؿفورية، واإلذاف قمغم 

صحة آؾمتػتاءات اًمشعبقة واإلقمالن قمن كتائجفا، اًمػصل ذم اًمـزاقمات اخلاصة سمصحة اكتخاب 

ؼديم اعمشورة ًمؾرئقس، واًمتحؼق من مطاسمؼة اعمعاهدات اًمدوًمقة ًمؾدؾمتور ومبل اًمـواب ذم اًمؼمعمان، وشم

 إسمرامفا.

ـ يتؼؿص اعمجؾس اًمدؾمتوري اًمطاسمع اًمؼضائي ومقّم يتعؾق سمصالطمقاشمه واًمطاسمع اًمسقاد ذم 

شمعّقلم أقمضائه )يتؽون اعمجؾس اًمدؾمتوري اجلزائري من شمسعة أقمضاء عمدة ؾمت ؾمـوات يدد ومقفا 

الث ؾمـوات: يعلّم اًمرئقس صمالصمة أقمضاء سمقـفم رئقس اعمجؾس، يـتخب اًمؼمعمان كصف إقمضاء يمل صم

أرسمعة أقمضاء ـ قمضوين قمن يمل همرومة ـ، شمـتخب اعمحؽؿة اًمعؾقا قمضوا واطمدا، ويـتخب جمؾس 

 اًمدوًمة قمضوا واطمدا( .



24 

 

هبا هقئة يؼصد هبا شمؾك اًمرىماسمة اًمتي شمتومم اًمؼقام  الّرقابة الؼضائقة عذ دشتورية الؼواكني: ثاكقا/

ٓ ختتص ومؼط سماًمـظر ذم مدى مطاسمؼة اًمؼرارات اإلدارية ًمؾؼاكون، وإكّم شمتعداها إمم مراىمبة مدى 

 مطاسمؼة اًمؼاكون ًمؾدؾمتور.

ـ يؿتاز رضمال اًمؼضاء سماحلقاد واعموضوقمقة وإهؾقة ًمػحص اًمؼواكلم واًمتليمد من ؾمالمتفا 

 ومطاسمؼتفا ٕطمؽام اًمدؾمتور.

 ومراد طمرية اًمتؼايض وطمق اًمدوماع وقمالكقة اجلؾسات...ـ شمضؿن اًمرىماسمة اًمؼضائقة ًمأل

ـ أظمذت اًمعديد من اًمدول هبذه اًمطريؼة ذم اًمرىماسمة قمغم دؾمتورية اًمؼواكلم كظر ًمالمتقازات 

 اًمتي اشمسؿت هبا.

ـ اظمتؾف ـمريؼة اًمدول ذم شمػعقل هذه اًمرىماسمة قمغم ىمواكقـفا؛ ومؿـفا من ضمعؾت اًمرىماسمة قمن 

 من ضمعؾتفا قمن ـمريق اًمدومع اًمػرقمي.ـمريق اًمدقموى إصؾقة ومـفا من 

يؿؽن  :)رقابة اإللغاء( الرقابة عذ دشتورية الؼواكني عن ضريق الدعوى األصؾقة أ ـ

 اظمتصارها ومقّم يكم:

ـ يؼوم صاطمب اًمشلن اعمترضر من ىماكون معلّم سماًمطعن ومقه مباذة أمام اعمحؽؿة اعمختصة 

كتظار شمطبقق اًمؼاكون قمؾقه ذم دقموى من ـماًمبا إًمغاءه عمخاًمػته أطمؽام اًمدؾمتور، وذًمك دون ا

 اًمدقماوى.

 ـ إذا صمبت ًمؾجفة اًمؼضائقة اعمختصة خماًمػة اًمؼاكون حمل اًمطعن ًمؾدؾمتور حتؽم سمنًمغائه.

 ـ يرسي طمؽم اإلًمغاء ذم مواضمفة اًمؽاومة واقمتبار اًمؼاكون اعمؾغى يملن مل يؽن.

 دورها.ـ يؿؽن ممارؾمة هذا اًمـوع من اًمرىماسمة قمغم مشاريع اًمؼواكلم ىمبل ص

 ـ ٓ شمشؽمط سمعض اًمدؾماشمػم وضمود مصؾحة ظماصة ذم اًمّطعن سمعدم دؾمتورية اًمؼاكون.

 ـ يتم طمسم اًمـّزاع طمول دؾمتورية اًمؼاكون مرة واطمدة وسمشؽل هنائي.

ـ كظريا ٕمهقة هذه اًمطريؼة ومنن آدماه اًمغاًمب ذم اًمدول اًمتي أظمذت هبا جيعل مـفا مريمزية 

 سمقد حمؽؿة واطمدة ذم اًمّدوًمة.
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ختتص اعمحؽؿة اًمعؾقا هبذه اًموفمقػة ذم سمعض اًمدول، وشمسـدها دول أظمرى إمم حمؽؿة خمتصة ـ 

 يطؾق قمؾقفا اؾمم اعمحؽؿة اًمدؾمتورية. 

ـ أظمذت هبذه اًمـؿوذج من اًمرىماسمة اًمعديد من اًمدول اعمعاسة: أعماكقا، إؾمباكقا، اًمؼمشمغال، 

 اًمـؿسا، إيطاًمقا...

يؿؽن  :)رقابة االمتـاع( ريق الدفع الػرعيالرقابة عذ دشتورية الؼواكني عن ضب ـ 

 اظمتصارها ومقّم يكم:

 ـ يتم اًمدومع سمعدم دؾمتورية اًمؼاكون ذم معرض كظر اًمدقموى وًمقس سمرومع دقموى أصؾقة ضده.

ـ يتصدى اًمؼايض اعمختص سمـظر اًمدقموى ًمػحص اًمدومع سمعدم اًمدؾمتورية، ومنذا شمبلّم ًمه قمدم 

ؼا ًمؾؼاكون حمل اًمدومع، وإذا شمليمد من قمدم دؾمتوريته ومنكه صحة ًمّدومع يطرطمه ضماكبا وحيؽم ذم اًمـزاع ووم

 يؿتـع قمن شمطبقؼه.

ـ يعد هذا اًمطريق ومرقمقا )همػم مباذ( ًمذًمك يطؾق قمؾقه اًمػؼه اؾمم اًمرىماسمة اًمؼضائقة قمن ـمريق 

 اًمدومع اًمػرقمي.

ـ يؿتـع اًمؼايض قمن شمطبقق اًمؼاكون طمال اًمتليمد من قمدم دؾمتوريته وٓ يؿتؾك طمق إًمغائه 

ؾح قمغم هذا اًمـوع من اًمرىماسمة اؾمم رىماسمة آمتـاع ذم طملم يطؾق قمغم ؾماسمؼتفا )اًمرىماسمة قمن ًمذًمك يصط

 ـمريق اًمدومع إصكم( اؾمم رىماسمة اإلًمغاء.

ـ حيوز احلؽم اًمصادر اعمحؽؿة طمجقة كسبقة مؼصورة قمغم موضوع اًمـزاع اعمعروض أمامفا، 

 ومال يتعداه إمم دقموى أظمرى أو حمؽؿة أظمرى.

ؽم سمدؾمتورية اًمؼاكون اًمذي ؾمبق وأن طمؽم سمعدم دؾمتوريته إذا رأى أّكه ـ حيق ًمؾؼايض احل

 دؾمتوري.

ـ شمثبت اًمرىماسمة قمن ـمريق اًمدومع جلؿقع اعمحايمم ذم اًمـظام ًمؼضائي سماظمتالف درضماهتا 

 وأكواقمفا.

ـ يتم اًمؾجوء إمم اًمرىماسمة اًمؼضائقة قمن ـمريق اًمدومع اًمػرقمي طمال ؾمؽوت اًمدؾمتور قمن شمـظقم 

 ريق اًمدقموى إصؾقة.رىماسمة ىمضائقة قمن ـم



26 

 

 ـ ثمتاز هذه اًمطريؼة سماعمروكة وقمدم ظمضوقمفا ًمألهواء اًمسقاؾمقة ذم اًمغاًمب.

ـ ثمتاز أيضا سمعدم اقمتدائفا قمغم اظمتصاص اًمسؾطة اًمتنميعقة سماحلق ذم  إًمغاء اًمؼاكون وذًمك 

 ظمالوما ًمؾدقموى إصؾقة.

اًمؼاكون ٕطمؽام  ـ يعاب قمغم هذه اًمطريؼة طمؾوهلا حمل اعمنمع  ذم شمؼدير مدى مطاسمؼة

اًمدؾمتور، وىمد يؼف اًمؼضاء سمـزقمته اعمحاومظة طمائال دون حتؼقق اًمتطورات اًمتي شمرمي اًمسؾطة 

 اًمتنميعقة إمم حتؼقؼفا.

ـ يعاب قمؾقفا أيضا أن مـح طمق اًمػصل ذم دؾمتورية اًمؼواكلم جلؿقع اعمحايمم ذم اًمدوًمة يؿؽن 

 أن يػيض إمم شمضارب وشمـاىمض إطمؽام اًمؼضائقة.

 ه اًمطريق ذم اًموٓيات اعمتحدة إمريؽقة واكتنمت ذم اًمعديد من دول اًمعامل.ـ فمفرت هذ
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 انٌاحملىر الّث

 الّنظريُ العامُ للّدولُ

 

 

 تعريف الّدولُ وبًان أركانها وخصائصها. الّدرس األول:

 

 الّدرس الّثانٌ: طرق نصأَ الّدول.

 

 أشلال الّدول. الّدرس الّثالث: 
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 ريف الّدولُ وبًان أركانها وخصائصها.تع الّدرس األول: 

 

شمعددت وشمـوقمت شمعريػات اًمػؼفاء ًمؾدوًمة سماقمتبارها يمقاكا طمديث  تعريف الّدولة: أوال/

اًمـشلة، ًمؽن هذا اًمتعدد واًمتـوع ٓ يـػي اشمػاىمفم قمغم إريمان اًمتي يرشمؽز قمؾقفا هذا اًمّؽقان؛ ومؿجؿل 

 .ن اعمدًمول اعمراد من هذا اعمصطؾحز وشمرشمؽز قمغم هذه إريمان ذم سمقاًمؾّتعريػات شمريمّ 

وًَمُة اًمعؼبة ذم اعمال :  غويعريف الؾّ ـ التّ أ وًمة واًمدُّ ورد ذم ًمسان اًمعرب مادة ] َدَوَل [، اًمدل

وًمة ذم احلرب، وىمقل : ؾمواء ومقفّم يضّمن ويػتحان،  وًمة ذم اعمال، واًمدل واحلرب ؾمواء، وىمقل : اًمدُّ

كقا، وىمقل: مها ًمغتان ومقفّم، واجلؿع : ُدَوٌل وِدَوٌل...، ويؼال : وىمقل : سماًمضم ذم أظمرة وسماًمػتح ذم اًمد

 ... ( 1)صار اًمػيء دوًمة سمقـفم يتداوًموكه مرة هلذا ومرة هلذا

اًمَدوًَمُة اكؼالب اًمزمان واًمعؼبة ذم اعمال، ويضم أو اًمضم ومقه  "وضماء ذم اًمؼاموس اعمحقط أن 

اًمػتح ذم اًمدكقا، مجعفا ُدَوٌل، ...، وىمد أداًمه واًمػتح ذم احلرب، ومها ؾمواء، أو اًمضم ذم أظمرة و

 .( 2)"وشمداوًموه أظمذوه سماًمدول، ودواًمقك أي مداوًمة قمغم إمر أو شمداوٌل سمعد شمداوٍل ...

واضح أن ًمؾدوًمة ذم اًمؾغة اًمعرسمقة اـمالىمات يمثػمة، شمدور ذم  أهمؾبفا طمول أطمد اعمعاين اًمتاًمقة: 

ؽن مالطمظته من ـمرف اًمباطمث اعمتصػح ًمؾؼوامقس اًمتغػم واًمتحول أو اًمغؾبة، واًمٌمء اًمذي يؿ

 واعمعاضمم اًمعرسمقة  هو أهنا ٓ شمتضؿن مػفوما دىمقؼا يؼؽمب من اعمػفوم آصطالطمي ًمؾدوًمة .

شمطرق اًمعديد من قمؾّمء اًمؼاكون اًمدؾمتوري إمم حتديد مػفوم :  ـ التعريف االصطالحي ب

 : ( 3)اًمدوًمة ذم اًمػؽر اًمغريب

                                                 
 . 252، ص11، ج 1اسمن مـظور حمؿد سمن مؽرم : ًمسان اًمعرب، دار صادر ،سمػموت، ًمبـان، ط - 1

 . 388ص ،3اًمػػمزآسمادي جمد اًمدين حمؿد سمن يعؼوب : اًمؼاموس اعمحقط، دار اعممؾمسة اًمعرسمقة ًمؾطباقمة واًمـنم، سمػموت، ًمبـان، ج - 2

 . 22 - 21ومة(، دار اًمػؽر اًمعريب، صؽحمؿد يمامل ًمقؾة : اًمـظم اًمسقاؾمقة )اًمدوًمة واحل - 3
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مجاقمة مستؼؾة من إومراد يعقشون  "( سملهنا :  Bluntschliسمؾـتشكم )  قمّرومفا إؾمتاذ اًمسويرسي

 . "سمصػة مستؿرة قمغم أرض معقـة سمقـفم ـمبؼة طمايمؿة وأظمرى حمؽومة 

جمؿوقمة من إومراد مستؼرة  "( سملهنا:  Carre de Malbergوقمّرومفا اًمػؼقه اًمػركز دي مؾبػم ) 

 . "قمة ذم مواضمفة إومراد ؾمؾطة قمؾقا آمرة وىماهرة قمغم إىمؾقم معلم، وهلا من اًمتـظقم ما جيعل ًمؾجّم

وطمدة ىماكوكقة دائؿة، شمتضؿن وضمود هقئة اضمتّمقمقة  "سملهنا :  (Bonnard)وقمّرومفا سموكار 

هلا طمق ممارؾمة ؾمؾطات ىماكوكقة معقـة، ذم مواضمفة أمة مستؼرة قمغم إىمؾقم حمدد، شمباذ اًمدوًمة طمؼوىمفا 

 . "اؾمتخدام اًمؼوة اعمادية اًمتي حتتؽرها  اًمسقاؾمقة سمنرادهتا اعمـػردة وقمن ـمريق

جمؿوقمة من إومراد يؼطـون إىمؾقّم  "(  سمؼوًمه :  Holland) وقمّرومفا إؾمتاذ اإلكجؾقزي هوٓكد 

 . "معقـا وخيضعون إمم ؾمؾطان إهمؾبقة أو ؾمؾطان ـمائػة مـفم 

يؼطن  ؿمعب مـظم ظماضع ًمؾؼاكون "( سملهنا :  Wilson) وقمّرومفا اًمرئقس إمريؽي وًمسن 

 . "أرضا معقـة 

ضمواز إـمالق اًمدوًمة قمغم يمل شمـظقم ًمؾجّمقمة اًمسقاؾمة ذم أي جمتؿع  ( Duguit ويرى دجيي )

من اعمجتؿعات و ًمو يمان هذا اعمجتؿع سمدائقا، ًمتواومر وضمود مجاقمة طمايمؿة وأظمرى حمؽومة، ظماضعة 

و أكه ٓ يعتد سماإلىمؾقم ، واًمٌمء اًمذي يؿؽن مالطمظته قمغم هذا اًمتعريف ه(4)ٕوامر اجلّمقمة احلايمؿة

يمريمن من أريمان اًمدوًمة، وإكّم ريمز قمغم اًمتـظقم اًمسقاد ًمؽل جمؿوقمة من اًمبنم سماقمتباره اعمؽون 

اًمرئقز ًمؾدوًمة، وهذا سمغض اًمـظر قمن هذا اعمجتؿع إذا يمان سمدائقا أو متطورا، وماعمؼقاس اًموطمقد اًمذي 

اًمسقاد اعمشتؿل قمغم ـمبؼة طمايمؿة و يؿؽن أن كؿقز سمه اًمدوًمة قمن همػمها هو وضمود هذا اًمتـظقم 

أظمرى حمؽومة، ورسمّم مل يتطرق دجيي إمم ذيمر اإلىمؾقم ذم صمـايا شمعريػه ًمؾدوًمة كظرا ٕكه يمان يعتؼم أن 

 ذًمك أمرا سمدهيقا، إذ ٓ يعؼل إىمامة دوًمة ذم همقاب إىمؾقم شمشقد وشمبـى قمؾقه .

ًمـاس شمؼطن قمغم وضمه مجاقمة يمبػمة من ا "ف إؾمتاذ وطمقد رأومت اًمدوًمة سملهنا : قمرّ و

آؾمتؼرار سمؼعة معقـة من اًمؽرة إرضقة، وختضع حلؽومة مـظؿة، شمتومم اعمحاومظة قمغم يمقان شمؾك 

                                                 
 . 23، ص1989صمروت سمدوي : اًمـظم اًمسقاؾمقة، دار اًمـفضة اًمعرسمقة، اًمؼاهرة،   - 4
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 . (5)"اجلّمقمة، وشمدير ؿمموهنا ومصاحلفا اًمعامة 

واضح من اًمّتعريػات اًمّساسمؼة أّن ًمؾدوًمة ذم اًمػؼه اًمدؾمتوري صمالصمة  أركان الّدولة: ثاكقا/

 .م، واًمّسؾطة اًمّسقاؾمقةأريمان؛ اًمّشعب واإلىمؾق

خيتؾف مدًمول اًمشعب ذم اًمػؽر اإلؾمالمي قمن مػفومه ذم اًمػؽر اًمدؾمتوري  الشعب :ـ  أ

اًمغريب، ذًمك أن اعمػؽرين اًمغرسمقلم يعتؼمون يمل من يؼقم قمغم إىمؾقم اًمدوًمة وحيؿل ضمـسقتفا هو من 

ش معا ذم شمراسمط اًمعق مجاقمة من اًمـّاس يتواومؼون قمغم؛ ؿمعبفا سمغض اًمـظر قمن ًمغته وديـه،...

 واكسجام، وٓ يشؽمط وضمود قمدد معلّم من اًمّسؽان طمتى شمؼوم اًمّدوًمة.

إول يعـي جمؿوقمة عب اًمّسقاد؛ ومعب آضمتّمقمي واًمّش ويؿّقز اًمػؼه اًمدؾمتوري سملم اًمّش 

إومراد اًمذين يعقشون قمغم إىمؾقم اًمدوًمة ويـتسبون إًمقفا قمن ـمريق اًمتؿتع سمجـسقتفا ويطؾق قمغم 

اـمـلم إن يماكوا يعقشون ذم دوًمتفم أو اًمّرقمايا إن يماكوا يعقشون ظمارضمفا. وأما اًمثاين، همٓء سماعمو

ومقعـي جمؿوع إومراد اعمتؿتعلم سماحلؼوق اًمّسقاؾمقة إمم ضماكب اًمّتؿتع سماجلـسقة، يمحق آكتخاب وطمق 

قئة اهل ، أي يشؽل ذم جمؿوقمهاًمؽمؿمح وطمق طمرية اًمرأي واًمتعبػم، واحلق ذم شموزم اًموفمائف اًمعامة

 .اًمـّاظمبة... وسمذًمك يؽون اًمّشعب آضمتّمقمي أوؾمع مدًموٓ من اًمّشعب اًمّسقاد

ويؿّقز أيضا سملم اًمّشعب وإمة؛ ومإمة شمعـي مجاقمة من اًمـّاس يرشمبطون ومقّم سمقـفم سمراسمط 

واعمصاًمح اعمشؽميمة واًمغايات  ،مشؽمك )اًمّدين، اًمّؾغة، إصل اعمشؽمك، اًمّتاريخ..( هذا من كاطمقة

دة من كاطمقة أظمرى، وىمد يتشّؽل ؿمعب اًمّدوًمة من أمة واطمدة يمػركسا وأعماكقا، وىمد شمتوزع إمة اًمواطم

  قمغم جمؿوقمة من اًمّدول، يمإّمة اًمعرسمقة وإمة اإلؾمالمقة...

قمغم اعمسؾؿلم اًمذين يؼطـون دار  يطؾق ذم اًمػؽر اإلؾمالميعب مػفوم اًمّش  وجيدر اًمّذيمر أنّ  

ون سمؿوضمب قمفد اًمذمة ومستلمـون سمؿوضمب قمفد إمان، هذا ما اإلؾمالم، وىمد يؼطن معفم ذمق

أن اصطالح اًمسؽان أوؾمع  "ز سملم مػفوم اًمسؽان ومػفوم اًمشعب، طمقث ضمعل سمعض اًمعؾّمء يؿقّ 

ذم مضؿوكه من اصطالح اًمشعب، إذ أن اًمسؽان يشؿؾون اعمواـمـلم وإضماكب اًمذين يعقشون قمغم 
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مواـمـقفا اًمذين يتؿتعون إمم رقمايا اًمدوًمة أو أرض اًمدوًمة، ذم طملم يـٍمف اصطالح اًمشعب 

 .(6)"سمجـسقتفا

ومما جيدر ذيمره ذم هذا اعمؼام أن مػفوم اًمشعب اًمذي يمان ؾمائدا ذم اًمدوًمة اإلؾمالمقة أو دار  "

اإلؾمالم، يمان يتحدد قمغم أؾماس اًمدين، طمقث يمان اعمسؾؿون اعمؼقؿلم قمغم أرض اًمدوًمة هم اًمذين 

ين سماإلؾمالم ومقعد أضمـبقا ومقفا، ٕن اإلؾمالم دين وضمـسقة معا وهمػم يؽوكون ؿمعبفا، أما من ٓ يد

اعمسؾم اعمؼقم أو اعموضمود ذم دار اإلؾمالم إما يؽون ذمقا يؼقم إىمامة دائؿة سمؿوضمب قمؼد اًمذمة وإما 

 . (7)"يؽون مستلمـا يؼقم هبا إىمامة ممىمتة 

اىمفم و أًمواهنم، وماعمسؾؿون هم ؿمعب اًمدوًمة اإلؾمالمقة، سمغض اًمـظر قمن أضمـاؾمفم و أقمر

سمؼوًمه : )) يا أهيا اًمـاس أٓ إن رسمؽم واطمد، وإن أسمايمم واطمد، أٓ ٓ ومضل  هذا ما أيمده اًمرؾمول 

ًمعريب قمغم أقمجؿي، وٓ ًمعجؿي قمغم قمريب، وٓ ٕمحر قمغم أؾمود، وٓ أؾمود قمغم أمحر إٓ 

إلىمامة ذم دار ، وهذا ٓ يـػي وضمود قمفدي اًمذمة و إمان يؿـح سمؿوضمبفّم طمق ا(8)سماًمتؼوى((

 اإلؾمالم، ويشؽل همٓء مجقعا ـ اعمسؾؿون واًمذمقون واعمستلمـون ـ ؾمؽان اًمدوًمة اإلؾمالمقة .

، ويتلًمف من رة إرضقة اخلاضع ًمسقادة اًمدوًمةيؼصد سمه ذًمك اجلزء من اًمؽاإلقؾقم:  ـب 

أين، اًمؼمي ن سمدوره من ضمزاإلىمؾقم إريض واإلىمؾقم اجلوي، ذم طملم كجد أن اإلىمؾقم إريض يتؽو

 . (9)ائيو اعم

ويتحّدد إىمؾقم اًمّدوًمة سمحدود ـمبقعقة أو اصطـاقمقة؛ ومؼد شمؽون سمحارا أو أهنارا أو ضمبآ، يمّم 

 يؿؽن أن شمؽون طمواضمز أو أؾمالك ؿمائؽة أو أو أقمؿدة أو ظمطوط اًمّطول ودوائر اًمعرض...

ؾل هذا اًمسطح من يؼصد سمه اإلىمؾقم اًمؼمي وما يتخ : )الّزي وادائي( اإلقؾقم األريضـ  1
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 . 48قمارف ظمؾقل أسمو قمقد : مرضمع ؾماسمق، ص  - 9



32 

 

 . (10)أهنار، وما حيقط سمه من سمحار وحمقطات

 . (11)ائيىمؾقم إريض سمشؼقه اًمؼمي واعميؼصد سمه اًمػضاء اًمذي يعؾو اإلاإلقؾقم اجلوي :   ـ 2

وماإلىمؾقم من طمقث ـمبقعته "؛ همػفومعؾّمء اعمسؾؿلم كظرهتم اخلاصة طمول ًم يماكتوًمؼد 

اعمؽاين اًمذي يسوده كظام ىماكوين معلم، وإىمؾقم اًمدوًمة اًمؼاكوكقة ذم اًمػؼه اإلؾمالمي هو اًمـطاق 

 .(12)"اإلؾمالمقة يتحدد سماًمـطاق اًمذي شمسوده ذيعته 

اًمدار اًمتي "وىمد ؾمادت اًمنّميعة اًمّسؿحة ضؿن كطاق دار اإلؾمالم، واًمّتي قمّرومت سملهّنا: 

 .(13)"ذمقلمؿلم ؾمواء أيماكوا مسؾؿلم أم دمري قمؾقفا أطمؽام اإلؾمالم ويلمن من ومقفا سملمان اعمسؾ

عريف، سملكه مل يؽن دىمقؼا ذم شمعريػه إلىمؾقم اًمدوًمة اإلؾمالمقة و ذًمك ذا اًمتّ هلاًمعؾّمء اكتؼادا  وضّمه

ًمعدم ثمققزه سملم اإلىمؾقم اعمستؼرة قمؾقه اجلّمقمة اإلؾمالمقة، وسمؼقة إىماًمقم إظمرى اًمتي اؾمتؼرت قمؾقفا 

مقة، أو هي ذم ذمتفا، يمّم يؿؽـفا أن مجاقمات همػم مسؾؿة، وًمؽـفا إما ختضع ًموٓية اًمدوًمة اإلؾمال

 ، ودار احلرب .(14)شمؽون متعاهدة معفا، ًمذًمك يمان من إومضل اًمتؿققز سملم دار اإلؾمالم ودار اًمعفد

يـطبق قمؾقفا اًمتعريف اًمػؼفي إلىمؾقم اًمدوًمة اإلؾمالمقة، سملهنا  اًمدار اًمتي  دار اإلشالم : ـ

 اعمـظؿة ًمؽاومة ؿممون اًمرقمقة ومقفا.شمسودها أطمؽام اًمنميعة اإلؾمالمقة، سمحقث شمؽون هي 

ىمال اجلؿفور : دار  "مذهب اجلؿفور ذم حتديد معـى دار اإلؾمالم سمؼوًمه :  يورد اسمن اًمؼقم

اإلؾمالم هي اًمتي كزهلا اعمسؾؿون وضمرت قمؾقفا أطمؽام اإلؾمالم، وما مل دمر قمؾقه أطمؽام اإلؾمالم مل 
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اعمسؾؿون، وـمبؼت ومقفا أطمؽام اإلؾمالم ،  ومؽل دار يسقطر قمؾقفا (15)"يؽن دار إؾمالم وإن ٓصؼفا 

 شمعتؼم دار إؾمالم، سملن شمؽون هلذه إطمؽام اًمسقطرة اًمتامة قمغم زمام  إمور ومقفا. 

يمل دار فمفرت ومقفا دقموة اإلؾمالم من أهؾه سمال ظمػػم  "قمغم أن :  ويميمد قمبد اًمؼاهر اًمبغدادي

إن يمان ومقفم ذمي ومل يؼفر أهُل وٓ جمػم وٓ سمذل ضمزية وكػذ ومقفا طمؽم اعمسؾؿلم قمغم أهل اًمذمة 

 .(16)"اًمبدقمة ومقفا أهَل اًمسـة ومفي دار إؾمالم 

وذهب اًمبقجرمي اًمشاومعي إمم قمدم اؿمؽماط ؾمقادة أطمؽام اإلؾمالم قمغم  اًمدار طمتى يؿؽن 

وصػفا سملهنا دار إؾمالم، وماًمدار اًمتي ومتحفا اعمسؾؿون و أىمروها سمقد اًمؽػار، واًمدار اًمتي يماكت سمقدهم 

دار اإلؾمالم أي سملن  "ؽػار قمـفا يعتؼمان داري إؾمالم، و يتضح ذًمك من ظمالل ىموًمه : صمم أزاطمفم اًم

يسؽـفا اعمسؾؿون وإن يمان ومقفا أهل ذمة، أو ومتحفا اعمسؾؿون و أىمروها سمقد اًمؽػار، أو يماكوا 

 .(17)"يسؽـوهنا صمم ضماّلهم اًمؽػار قمـفا 

يان أطمؽام اإلؾمالم قمغم واًمصحقح هو ىمول اجلؿفور اًمذي ذيمره اسمن اًمؼقم، ٓقمتداده سمجر

اًمدار طمتى يؿؽن وصػفا سملهنا دار إؾمالم، سمقـّم خيتل هذا اًمريمن ذم يمل من اًمدار اًمتي ومتحفا اعمسؾؿون 

وأىمروها سمقد اًمؽػار، واًمدار اًمتي يماكت سمقدهم صمم أزاطمفم اًمؽػار قمـفا، ومال ؾمقادة ٕطمؽام اإلؾمالم 

 ريمـا ريمقـا من أريمان اًمدوًمة اإلؾمالمقة، وهمقاهبا ذم هذين اًمـوقملم من اًمّديار، هذه اًمسقادة اًمتي شمعتؼم

 يمدي إمم حمو صػة اإلؾمالم قمـفا .

ِذيَن  مَل     : وًمؼد ورد ذيمر اًمدار ذم اًمؼرآن اًمؽريم، وذًمك ذم ىموًمه  َٓ َيـَفايُمم اهلللُ قَمن اًمل

يِن  و َمَل  خُيِرضُمويُمم  ِمن  ِدَياِريُمم  َأن  شَمؼَمُّ  وُهم  َو  شُمؼِسُطوا إًَِمقِفم  إِنل  اهلللَ  حُيِــبُّ  ُيَؼاشمُِؾويُمم  ذِم  اًمدِّ

يـــــِن َوَأظمَرضُمويُمم  ِمن ِدَياِريُمم    اعمُؼِسطِلَم   ِذيَن  ىَماشَمُؾويُمم  ذِم  اًمدِّ َّم  َيـَفايُمم  اهلللُ  قَمن  اًمل إِكل

                                                 
اسمن ىمقم اجلوزية : أطمؽام أهل اًمذمة، حتؼقق يوؾمف أمحد اًمبؽري وؿمايمر شموومقق اًمعاروري، رمادي ًمؾـنم ، اًمدمام، ودار اسمن طمزم،  - 15

 . 728، ص2م، ج1997هـ، 1418، 1سمػموت، ط

 . 270م، ص 1981هـ، 1401، 3: يمتاب أصول اًمدين، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ًمبـان، طقمبد اًمؼاهر سمن ـماهر اًمبغدادي  - 16

هـ، 1417، 1اًمبقجرمي ؾمؾقّمن سمن حمؿد سمن قمؿر  : طماؿمقة اًمبقجرمي قمغم اخلطقب، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ًمبـان، ط - 17

 . 139، ص5م،  ج1996



34 

 

 ُ م  وَمُلوًَمِئــــَك ُهم  اًمظلاعمُِوَن   و فََماَهـــُروا  قَمغَم  إظِمَراضِمُؽم  َأن شَمَوًملوُهم  وَ َمن َيَتَوهلل
، وىمد ضمعل (18)

ٓل ُكَؼاشمَِل ذِم ؾَمبِقِل اهلللِ َوىَمد  اإلظمراج من اًمدار ؾمببا مسوهما ًمؾؼتال طملم ىمال :  اهلل  ىَماًُموا َوَما ًَمـَا َأ

ٓل ىَمؾِقاًل ِمـُفم َواهلللُ قَمؾِقٌم سمِاًمظلاعملَِِم  ُأظمِرضمـَا ِمن ِدَياِرَكا َوَأسمـَاِئـَا وَمَؾّمل يُمتَِب قَمَؾقِفم اًمِؼَتاُل شَمَوًملوا إِ
(19). 

هي اًمدوًمة أو اًمدار اًمتي شمرسمطفا سماًمدوًمة اإلؾمالمقة جمؿوقمة من اعمواصمقق   ـ دار العفد :  

 واًمعفود . 

اًمدار اًمتي مل يظفر قمؾقفا اعمسؾؿلم  "طمقث أورد اًمديمتور وهبة اًمزطمقكم شمعريػا يصػفا سملهنا : 

ا اًمصؾح سمقـفم وسملم اعمسؾؿلم قمغم رء يمدوكه من أرضفم يسؿى ظمراضما، دون أن شممظمذ وقمؼد أهؾف

مـفم ضمزية رىماهبم، ٕهنم ذم همػم دار اإلؾمالم، ومفذه اًمدار مل يستول قمؾقفا اعمسؾؿون طمتى يطبؼوا ومقفا 

ذيعتفم، وًمؽن أهؾفا دظمؾوا ذم قمؼد اعمسؾؿلم وقمفدهم قمغم ذائط اؿمؽمـمت وىمواقمد قمقـت، 

سمّم ومقفا من ذيعة وأطمؽام، وشمؽون ؿمبقفة سماًمدول اًمتي شمتؿتع سمؽامل اؾمتؼالهلا ًموضمود  ومتحتػظ

، ومـه ومنكه هلذه اًمدار يماومة اًمصالطمقات ذم إدارة ؿمموهنا وومق ما شمتبـاه من ذائع (20)"معاهدة معؼودة 

ود و أطمؽام، ذيطة أن يمدي أهؾفا ظمراضما حمددا من أرضفم  إمم اعمسؾؿلم وأن ٓ يـؼضوا اًمعف

 واعمواصمقق اعمؼممة سمقـفم وسملم اعمسؾؿلم .

وىمد أوضمب اًمؼرآن اًمؽريم قمغم اعمسؾؿلم اًمووماء سماًمعفـد، وضمعؾفم مسموًملم قمن مواصمقؼفم و 

... َوَأووُموا سمِاًمَعفِد إِنل اًمَعفَد يَماَن َمسُئوًٓ    : اًمتزاماهتم ادماه أظمرين، ىمال اهلل 
، وذهب  (21)

أكه جيب قمغم اعمسؾؿلم اًمووماء سماًمعفود و آًمتزامات اًمتي شمؼممفا اًمدوًمة اًمشقخ حمؿد أسمو زهرة إمم 

إكه جيب أن يالطمظ أن اًمعامل أن  "اإلؾمالمقة مع همػمها من اًمدول، يتضح ذًمك من ظمالل ىموًمه : 

دمؿعه مـظؿة واطمدة، ىمد اًمتزم يمل أقمضائفا سمؼاكوهنا وكظؿفا، وطمؽم اإلؾمالم ذم هذا أكه جيب اًمووماء 

وآًمتزامات اًمتي شمؾتزمفا اًمدوًمة اإلؾمالمقة، قمؿال سمؼاكون اًمووماء سماًمعفد اًمذي  ىمرره  سمؽل اًمعفود
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35 

 

اًمؼرآن اًمؽريم، وقمغم ذًمك ٓ شمعد ديار اعمخاًمػلم اًمتي شمـتؿي هلذه اعممؾمسة اًمعاعمقة دار طمرب اسمتداء، 

 (22)"سمل شمعد دار قمفد 

ٓ يلمن من ومقفا سملمان هي اًمدار اًمتي ٓ دمرى قمؾقفا أطمؽام اإلؾمالم، و " ـ دار احلرب :

 ، ومل شمؽن سمقـفا وسملم اًمدوًمة اإلؾمالمقة قمفود ومواصمقق .(23)"اعمسؾؿلم 

وىمد اؿمؽمط أسمو طمـقػة صمالصمة ذوط سمتواومرها يؿؽن أن شمؽون اًمدار دار طمرب وهذه اًمنموط 

 : (24)هي

 ـ فمفور أطمؽام اًمؽػر ومقفا .

 تداء قمغم دار اإلؾمالم .ـ أن شمؽون متصؾة ومتامخة ًمدار اًمؽػر سمحقث يتوىمع مـفا آقم

 ـ أن ٓ يبؼى ومقفا مسؾم و ٓ ذمي آمن قمغم كػسه سمإمان إول وهو أمان اعمسؾؿلم .

و اقمتؼم اسمن اًمؼقم رسيان أطمؽام اإلؾمالم قمغم اإلىمؾقم إؾماس اًمذي كؿقز سمه سملم دار اإلؾمالم 

مل دمر قمؾقفا أطمؽامه  ودار احلرب، ومؽل دار ضمرت قمؾقفا أطمؽام اإلؾمالم شمعتؼم دار إؾمالم، ويمل دار

وما مل دمر قمؾقه  "هي دار طمرب، وإن يماكت مالصؼة ًمدار اإلؾمالم، وكجده يؼول ذم هذا اًمشلن : 

أطمؽام اإلؾمالم مل يؽن دار إؾمالم وإن ٓصؼفا، ومفذه اًمطائف ىمريبة إمم مؽة ضمدا ومل شمٍم دار إؾمالم 

 .(25)"سمػتح مؽة 

من  اًمريمن اًمرئقز"ن هذا اًمعـٍم يؿثل أذهب سمعض اًمباطمثلم إمم السؾطة السقاشقة : ـ  ج

أريمان اًمدوًمة، إذ ٓ يؿؽن ًمدوًمة أن شمطؾق قمغم كػسفا اؾمم اًمدوًمة و شمتواومر هلا قمـاس اًمدوًمة إٓ سمعد 

أن شمتؽون ومقفا هقئة ؾمقاؾمقة ثمارس اًمسؾطة قمغم اًمشعب اًمذي يسؽن هذا اإلىمؾقم، ٕن اؾمم اًمدوًمة 

                                                 
 . 57حمؿد أسمو زهرة : اًمعالىمات اًمدوًمقة ذم اإلؾمالم، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمؼاهرة، ص - 22

 . 79وهاب ظمالف : اًمسقاؾمة اًمنمقمقة ذم اًمشمون اًمدؾمتورية واخلارضمقة واعماًمقة، صقمبد اًم - 23

 . 130، ص7م، ج1982، 2اًمؽاؾماين قمالء اًمدين : سمدائع اًمصـائع، دار اًمؽتاب اًمعريب، سمػموت، ط - 24

 . 728، ص2اسمن اًمؼقم : أطمؽام أهل اًمذمة، ج - 25
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 .(26)"اد اًمذي يؽػل محاية اًمؼاكون و شململم اًمـظام يوطمي دائّم سمػؽرة اًمسؾطة، واًمتـظقم اًمسق

وهي هقئة مـظؿة شمتومم ممارؾمة اًمّسؾطة حلؽم اًمّشعب واإلذاف قمؾقه ورقماية مصاحله وإدارة 

 اإلىمؾقم ومحايته وشمعؿػمه وشمـظقم اؾمتغالل صمرواشمه.

ة جيب أن شمبسط هذه اًمّسؾطة ؾمؾطاهنا قمغم اإلىمؾقم اًمذي حتؽؿه سمّم ٓ يسؿح سموضمود ؾمؾطو

أظمرة مـاومسة هلا، وٓ يشؽمط ومقفا رضا مجقع اًمّشعب عمّمرؾمة مفامفا، ومؼد يؽون احلصول قمؾقفا قمن 

ـمريق آكؼالب أو اًمّثورة...، وخيتؾف ماًمك اًمّسؾطة قمّؿن يّمرؾموهنا؛ وماًمدوًمة هي صاطمبة اًمّسؾطة 

 ، وشمتومم احلؽومة ممارؾمتفا كقاسمة قمـفا.واعماًمؽة هلا

وسمعض صحاسمته  اًمدوًمة اإلؾمالمقة إومم ذم ؿمخص اًمرؾمول  ؼد دمسدت هذه اهلقئة ذمًمو 

اًمذين أويمؾت إًمقفم سمعض اعمفام اًمسقاؾمقة، ًمقشاريموا سمذًمك ذم إدارة ؿممون اًمدوًمة، ذم  اعمقاملم 

 اًمؼائد إول هلا، اًمذي يمان يدير ؿمموهنا سمحؽؿة إكبقاء وأكاة اًمعؾّمء . طملم يمان اًمرؾمول 

، واؾمتدًموا قمغم قمـد اعمسؾؿلمؾطة اًمسقاؾمقة ذم اًمدوًمة مة اًمسويميمد اًمعؾّمء قمغم وضموب إىما 

ٌة َيدقُموَن إِمَم اخلػَِم َوَيلُمُروَن سمِاعَمعُروِف َوَيـَفوَن قَمن اعمُـَؽِر   :ذًمك سمؼوًمه  ... َوًمَتُؽن ِمـُؽم ُأمل

 . (27)َوُأوًَمِئَك ُهم اعمُػؾُِحون

إىمامة هذه إمة ومرض قملم، جيب قمغم  ": اًمشقخ حمؿد قمبده ذم شمػسػمه هلذه أية اًمؽريؿة  ىمال

اعمؽؾف أن يشؽمك ومقه مع أظمرين، أما قمن قمؿل هذه إمة اخلاصة ومنكه يدظمل ومقه إمور اًمعامة 

اًمتي هي من ؿملن احلؽام، و أمور اًمعؾم وـمرق إومادشمه وكنمه وشمؼرير إطمؽام، وأمور اًمعامة 

 .(28) "اًمشخصقة، وًمذًمك ضمعؾت أمة 

ؾُموَل َوُأوزِم إَمِر     :ًمه واؾمتدًموا يمذًمك سمؼو ِذيَن آَمـُوا َأـمِقُعوا اهلللَ َوَأـِمقُعوا اًمرل يا أهيا اًمل

                                                 
 . 24، ص1974طبوقمات ضمامعة اًمؽويت، حمؿد وماروق اًمـبفان : كظام احلؽم ذم اإلؾمالم، م - 26

 . 104ؾمورة آل قمؿران : أية  - 27

، 4م، ج1999هـ، 1420، 1حمؿد رؿمقد رضا : شمػسػم اًمؼرآن احلؽقم اعمشفور سمتػسػم اعمـار، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط - 28

 . 32ص
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ؾُموِل إِن يُمـُتم شُممِمـُوَن سمِاهلللِ َواًمَقوِم أظِمِر ذَ  وُه إمَِم اهلللِ َواًمرل  وَمُردُّ
ٍ
ًمَِك ظَمػٌم ِمـُؽم وَمنِن شَمـَاَزقمُتم ذِم َرء

َوَأطمَسُن شَملِوياًل   
(29). 

اًمذين أمر  ُأوزِم إَمِر   اظمتؾف أهل اًمتلويل ذم  "اإلمام اًمطؼمي ذم شمػسػم هذه أية:  ىمال

اهلل سمطاقمتفم ذم هذه أية، ومؼال سمعضفم : هم إمراء ...، وىمال آظمرون : هم أهل اًمعؾم واًمػؼه ...، 

، همػم أن (30)" ، وىمال آظمرون : هم أسمو سمؽر و قمؿر رمحفّم اهللوىمال آظمرون : هم أصحاب حمؿد 

اإلمام اًمطؼمي ـ رمحه اهلل ـ رضمح اًمرأي إول اًمؼائل سملن اعمؼصود سملوزم إمر احلؽام واًموٓة، يتضح 

ومنذا يمان معؾوما أكه ٓ ـماقمة واضمبة ٕطمد همػم اهلل أو رؾموًمه أو إمام قمادل،  "ذًمك من ظمالل ىموًمه : 

ؾُموَل َوُأوزِم إَمِر ِمـُؽم َأـِمقُعوا اهلللَ َوَأـمِق ويمان اهلل ىمد أمر سمؼوًمه :  سمطاقمة ذوي أمركا، يمان  ُعوا اًمرل

معؾوما أن اًمذين أمر سمطاقمتفم شمعامم ذيمره من ذوي أمركا هم إئؿة ومن وًموه اعمسؾؿلم، دون همػمهم 

وإن يمان ومرضا اًمؼبول من يمل من أمر سمؽمك معصقة اهلل ودقما إمم ـماقمة اهلل، وأكه ٓ ـماقمة  من اًمـاس،

قّم أمر وهنى ومقّم مل شمؼم طمجة وضموسمه، إٓ ًمألئؿة اًمذين أًمزم اهلل قمباده ـماقمتفم ومقّم أمروا دمب ٕطمد وم

سمه رقمقتفم مما هو مصؾحة ًمعامة اًمرقمقة، ومنن قمغم من أمروه سمذًمك ـماقمتفم، ويمذًمك ذم يمل ما مل يؽن 

 .(31)"هلل ومقه معصقة 

دة ون، سمل هي ؾمؾطة مؼقّ اًمسؾطة ذم اإلؾمالم ًمقست مطؾؼة، يػعل أرسماهبا سماًمرقمقة ما يشاءو 

: )) ... إكّم اًمطاقمة ذم  ومضبوـمة سمؼواقمد اًمنمع احلـقف، وهذا ما يميمده ىمول اًمرؾمول 

: )) اشمؼوا اهلل و إن  ، وىموًمه (33): )) ٓ ـماقمة عمخؾوق ذم معصقة اخلاًمق (( ، وىموًمه (32)اعمعروف((

                                                 
 . 59ؾمورة اًمـساء : أية  - 29

هـ، 1412، 1ى ضمامع اًمبقان ذم شملويل اًمؼرآن، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ًمبـان، طاًمطؼمي حمؿد سمن ضمرير : شمػسػم اًمطؼمي اعمسؿ - 30

 . 153 - 151، ص4م، ج1992

 . 153، ص4اعمصدر كػسه : ج - 31

مسؾم سمن احلجاج : صحقح مسؾم، حتؼقق حمؿد ومماد قمبد اًمباىمي ،دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمبـان، يمتاب اإلمارة،  سماب  - 32

 . 1469، ص3، ج1840إمراء ذم همػم معصقة وحتريؿفا ذم اعمعصقة، رىمم  وضموب ـماقمة

، 2اًمطؼماين ؾمؾقّمن سمن أمحد سمن أيوب : اعمعجم اًمؽبػم، حتؼقق محدي سمن قمبد اعمجقد اًمسؾػي، مؽتبة اًمعؾوم واحلؽم، اعموصل، ط - 33

 . 170، ص18، ج381م، رىمم1983هـ، 1404
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 .(34)ب اهلل ((ر قمؾقؽم قمبد طمبٌم جمدع وماؾمؿعوا ًمه و أـمقعوا ما أىمام ًمؽم يمتاأمّ 

 شمضبط وحتدد ـمبقعة اًمعالىمة سملم احلايمم واًمرقمقة، وىمد ىمرن  هذه جمؿوقمة من أىمواًمه  

 اًمطاقمة سماعمعروف، ومنذا ظمرضمت قمن طمدوده أو يماكت ذم همػمه ومال ؾمؿع وٓ ـماقمة، وضمعل اًمـبي 

 .ه إمر سماعمعصقة ؾمببا ًمعدم اًمطاقمة، إذ إمر هبا ظمروج قمن طمدود اعمعروف وشمعد قمغم طمدود

: ))أهل ؾطان اًمعادل مؽاكته اًمرومقعة ذم اًمعؼقدة اإلؾمالمقة، ىمال اًمرؾمول ًمذًمك يماكت ًمؾّس  

اجلـة صمالث : ذو ؾمؾطان مؼسط متصدق موومق، ورضمل رطمقم رىمقق  اًمؼؾب ًمؽل ذي ىمرسمى ومسؾم، 

 هذه اًمدرضمة اًمرومقعة إٓ ـلؼسط من أهل اجلـة، ومل ياًمسؾطان اعم؛ وم(35)وقمػقف متعػف ذو قمقال ((

 عما اشمصف سمه من ىمسط وقمدل سملم رقمقته اًمتي ضمعؾه اهلل أمقـا قمؾقفا .ووماىما ضمزاء 

ختتص اًمّدوًمة سمخاصقتلم رئقستلم مها: اًمّسقادة واًمّشخصقة اعمعـوية )  :خصائص الّدولة ثالثا/

 .اًمؼاكوكقة(

امات؛ يؼصد هبا اعمؼدرة اًمؼاكوكقة قمغم ايمتساب احلؼوق وحتّؿل آًمتز الّشخصقة الؼاكوكقة:ـ  أ

سمؿعـى أّن من يتؿتع هبذه اًمّشخصقة يستطقع إسمرام شمٍمومات ىماكوكقة شممدي إمم ايمتساسمه طمؼوىما معّقـة أو 

 اًمتزامه سمواضمبات حمددة.

مـذ وٓدشمه طمّقا )اًمّشخصقة  وشمثبت اًمّشخصقة اًمؼاكوكقة يملصل قمام ًمؽل إكسان واىمعا وىماكوكا

ؿوقمة من إؿمخاص اعمعـويلم وإموال طمػافما سماًمّشخصقة اًمؼاكوكقة عمجاًمّطبقعقة( ويعؽمف اًمؼاكون 

 قمغم اعمصؾحة وحتؼقؼا ٕهداومفا )اًمّشخصقة اعمعـوية أو آقمتبارية(.

 ويؽمشمب قمغم آقمؽماف سماًمشخصقة اًمؼاكوكقة ًمؾدوًمة قمدة كتائج، أيمر مـفا:

 ـ اكػصال اًمّدوًمة قمن أؿمخاص احلؽام.

                                                 
ذي، حتؼقق أمحد حمؿد ؿمايمر و آظمرون، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمبـان، يمتاب  اًمؽممذي حمؿد سمن قمقسى  : ؾمـن اًمؽمم - 34

 . 209، ص4، ج1706، سماب ما ضماء ذم ـماقمة اإلمام، رىمم اجلفاد قمن رؾمول اهلل 

 2865ار، رىمممسؾم : مصدر ؾماسمق، يمتاب اجلـة وصػة كعقؿفا وأهؾفا، سماب اًمصػات اًمتي يعرف هبا ذم اًمدكقا أهل اجلـة وأهل اًمـ - 35

  . 2197، ص4ج
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 .ـ شمليمقد وطمدة اًمّدوًمة ودوامفا رهمم ومـاء وزوال احلؽام

 ـ قمدم قمؿل احلؽام عمصؾحتفم اخلاصة وإّكّم ٕضمل اعمصؾحة اًمعامة.

 ظمضوع شمٍمومات احلؽام ًمؾؼاكون.ـ 

يؼصد هبا شمؾك اًمّسؾطة اًمعؾقا اًمتي ٓ كجد ؾمؾطة أقمغم مـفا؛ سمل وٓ دمد مساويا  ب ـ الّسقادة:

 أو ماومسا هلا ذم اًمّسؾطة داظمل اًمّدوًمة.

أصؾقة، قمؾقا، همػم ىماسمؾة ًمؾّتجزئة، دائؿة، هنا ؾمؾطة ختتص اًمّسقادة سمؽو ـ خصائص الّسقادة: 1

 ؿمامؾة:

 ذاشمقة همػم مستؿدة من اًمغػم. ـ شؾطة أصؾقة:

 شمسؿو قمغم مجقع اًمّسؾطات وٓ شمستؿد من اًمغػم؛ ومفي اًمّسؾطة أمرة اًمـّاهقة. ـ شؾطة عؾقا:

ؼبل اًمّتجزئة مفّم شمعّدد اًمّسؾطات ٓ يعـي دمزئة اًمّسقادة؛ ومفي ٓ شم غر قابؾة لؾّتجزئة: شؾطة ـ

 شمعددت اًمّسؾطات ومفّم يمان شموزيعفا.

 ٓ شمزول سمزوال احلؽام اعمتؼؾدين زمام اًمسؾطة ذم اًمّدوًمة. دائؿة: شؾطة ـ

 شمرسي يماومة إىمؾقم اًمدوًمة وما يؽون قمؾقه. صامؾة:شؾطة ـ 

 شمتحغم مظاهر اًمّسقادة ومقّم يكم: ـ مظاهر الّسقادة:2

 وومؼا عما يكم: ويؽون اًمّتؿققز سمقـفا سقاشقة والّسقادة الػعؾقة:ـ الّسقادة الؼاكوكقة والّسقادة ال

* اًمّسقاد اًمؼاكوكقة: هي اهلقئة اًمتي خيّوهلا اًمؼاكون أو اًمّدؾمتور صالطمقة إصدار إوامر 

 واًمؼواكلم.

 * اًمّسقادة اًمّسقاؾمقة: يؼصد هبا اًمّشعب سمؿػفومه اًمّسقاد؛ ومفي مؾك ًمه.

ة اعمواـمـلم ٕوامرها، ويؿؾؽفا من يستطقع شمـػقذ إرادشمه ذم * اًمّسقادة اًمػعؾقة:شمتؿثل ذم ـماقم

 اًمّشعب، يمحايمم مستبد أو ىمائد قمسؽري...
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 وومؼا عما يكم: ّمويؽون اًمّتؿققز سمقـف ـ الّسقادة الّداخؾقة والّسقادة اخلارجقة:

 اًمّسقادة اًمّداظمؾقة: شمتؿثل ذم ؾمؾطة اًمّدوًمة قمغم إومراد واهلقئات داظمل إىمؾقؿفا.* 

اًمّدوًمة ّٕي ؾمؾطة أضمـبقة، وهذا ٓ يعـي قمدم  عادة اخلارضمقة: شمتؿثل ذم قمدم ظمضو* اًمّسق

 ظمضوقمفا ًمؼواقمد وأطمؽام اًمؼاكون اًمّدوزم واعمعاهدات وآشمػاىمقات اًمتي أسمرمتفا سمرضاها...

 وومؼا عما يكم: ّمويؽون اًمّتؿققز سمقـف ـ اًمّسقادة اًمّشخصقة واًمّسقادة اإلىمؾقؿقة:

شمعـي متاسمعة اًمّدوًمة ٕومراد ؿمعبفا وشمطبقق ؾمقادهتا وىماكوهنا قمؾقفم أيـّم * اًمّسقادة اًمّشخصقة: 

 يماكوا.

* اًمّسقادة اإلىمؾقؿقة: شمعـي شمطبقق اًمّدوًمة ًمسقادهتا وىماكوهنا قمغم إومراد اعمؼقؿلم قمغم إىمؾقؿفا 

 ومؼط، وٓ شمتعدى طمدوده إٓ اؾمتثـاء وذم طمآت ظماصة ـ وهذا اعمعؿول سمه ذم قمٍمكا احلازم ـ.

 *** واجب خاص  ***

 قماًمقة ؛ يمن ذا مهة"ؾمقادة اًمّشعب"و "ؾمقادة إمة"ؿماع ذم اًمػؼه اًمّدؾمتوري مصطؾحا  

 واضمتفد ذم اًمّتؿققز سمقـفّم. 
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 طرق نصأَ الّدول. انٌ:رس الثّّالّد

 

يعد موضوع أصل كشلة اًمّدوًمة من أصعب اعموضوقمات ذم هذا اًمباب، كظرا عما يؽتـػه من 

 شاف اًمعوامل اًمتي أدت إمم كشوء اًمّدوًمة.صعوسمات مّجة ذم اؾمتؽ

وذم اًمعؿوم يؿؽــا اًمّتؿققز سملم ـمائػتلم من اًمـّظريات اًمتي ىمقؾت ذم هذا اًمّشلن: إطمداها 

دية )اًمـّظريات همػم ؼْ يذهب أصحاهبا إمم شمػسػم كشلة اًمّدوًمة وومؼا ٕؾمباب واقمتبارات ٓ قمَ 

 أؾماس كشلة اًمدوًمة )اًمـّظريات اًمديؿؼراـمقة(.اًمّديؿؼراـمقة(، واًمّثاكقة يرى أصحاهبا أن اًمّتعاىمد 

رؤية اًمؼائؾلم هبا قمّّم هو ة اإلؾمالمقة ذم كشلة اًمدوًمة ٓظمتالف ييمّم ٓ يػوشمـي اًمّتـبقه إمم اًمـّظر 

 ملًموف ذم هذا اًمباب.

يرضمع أؾماس كشلة اًمّدوًمة وومؼا هلذه اًمـّظريات إمم أؾمباب همػم : يةد  ؼ  غر الع  ظريات الـّ  أوال/

 ًمّشعبقة، وأمهفا ما يكم:اإلرادة ا

شمعطي هذه اًمـّظرية أؾماؾما ٓهوشمقا ًمؾدوًمة، وهلا قمدة صّور أ ـ كظرية الّتػويض اإلهلي:  

؛ مـطؾؼفا واطمد، يتؿثل ذم وضمود ىمدرة قمؾقا وموق إرادة اًمبنم هي إصل وإؾماس ذم كشلة اًمّدوًمة

، واعمالطمظ أهّنا شمؼوى ومؽاكت أطمد أهم اًمّدواومع ٓؾمتبداد احلايمم وومرض رأّيه قمغم اعمحؽوملم

 وشمضعف طمسب اًمعصور ومدى وقمي اًمشعوب، طمتى ٓ يؽاد يبؼى هلا أصمر ذم اًمّتاريخ اعمعاس.

 وأهم اًمّصور اًمتي يؿؽن أن شملظمذها هذه اًمـّظرية ما يكم:

وومؼا هلذه اًمّصورة يعتؼم احلايمم إهلا أو ؿمبه إًمه ومن صمّم يماكت شمعاًمقؿه ـ كظرية تللقه احلاكم:  1 

وهذا ما دمّسد ذم سمعض احلضارات اًمؼديؿة، يماحلضارة اًمػرقموكقة زٓ ٓ دموز خماًمػته، وطمقا مـ

 واًمباسمؾقة وأؿمورية وهمػمها.

من قمـٍم أؾمؿى ٕهنا  ويماكت احلضارشمان اًمروماكقة واًمقوكاكقة شمعتؼدان أّن اعمؾوك خمؾوىمات 

ال معؼب قمغم من أصل إهلي، وسمذًمك هم همػم مسموًملم أمام أطمد؛ طمؽؿفم طمؽم مطؾق شمام، وم

 شمٍموماهتم، وٓ مسموًمقة هلم أمام أطمد. 
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فمفرت هذه اًمـّظرية مع اًمبوادر إومم  ـ كظرية احلق اإلهلي ادؼّدس )الّتػويض ادبارش(: 2 

ًمؾّدياكة اعمسقحقة، واؾمتعؿؾت سمحدة ذم اًمؼركلم اًمساسمع واًمّثامن قمنم ًمتؼمير احلؽم اعمطؾق اًمسائد 

اعمؾك أو احلايمم سمنم اؾمتؿد ؾمؾطته من اهلل أو سمإطمرى اظمتاره اهلل  أن اًمـّظريةآكذاك، وشمعتؼم هذه 

 واصطػاه سماقمتباره وزيرا ًمه ذم إرض.

ؾطة وهلا إّن اًمّرب ىمد ظمؾق آكسان وظمؾق يمذًمك اًمّس "وسمذًمك يمان يؼول آسماء اًمؽـائس:  

)اًمّسقاؾمقة أو  ًمزمـقةيـقة اًمذي اودقمه اهلل ًمؾباسما ذم اًمؽـقسة، وؾمقف اًمّسؾطة اؾمقػان: ؾمقف اًمّسؾطة اًمدّ 

 ."اًمدكقوية( اًمّذي أودقمه اهلل سمـػسه وسمنرادشمه اعمباذة ًمإلمؼماـمور

 و يؽون احلايمم وومؼا هلذه اًمـّظرية مسموٓ أمام اهلل ومؼط ّٕكه يستؿد ؾمؾطته مـه مباذة. 

تم وومؼا هلذه اًمـّظرية ي كظرية احلق اإلهلي غر ادبارش )الّتػويض اإلهلي عر ادبارش(:ـ  3 

اظمتقار احلايمم سمتوضمقه احلوادث من ىمبل اًمعـاية اإلهلقة كحو اصطػاء واكتؼاء ؿمخص معلم ًمتؽون سمقده 

 زمام اًمّسؾطة اًمّسقاؾمقة ذم اًمّدوًمة.

دت صّقاهمات قمديدة ًمبؾورة هذه اًمـّظرية ذم اًمواىمع؛ طمقث يمان اًمّشعب ذم اًمعصور وضموًمؼد  

وشمغػّم مػفوم هذه اًمـّظرية ذم اًمعصور اعمتؼدمة سماقمتبار اًموؾمطى أداة وؾمببا شماسمعا ًمتـػقذ اًمّرضا اإلهلي، 

أّن اهلل ىمد يؿـح اعمؾك واحلؽم سمعـايته واصطػائه ًمشخص احلايمم قمن ـمريق اعموًمد أو اًمّدم أو 

وهذه اًمّصقغة ٓ ختتؾف ذم طمؼقؼتفا قمن  ؾمائل أظمرى دون رضا اًمّشعب أطمقاكاآكتخاب...أو سمو

 كظرية اًمّتػويض اإلهلي اعمباذ.

 شمعتؼم أوامر احلايمم ٓزمة اًمتـػقذ، ومال جيوز خماًمػتفا، ويعد اعمخاًمف هلا مرشمؽبا عمعصقة.و 

شمرضمع هذه اًمـّظرية أصل كشلة اًمّدوًمة إمم  اًمؼوة واًمٍّماع سملم  ب ـ كظرية الؼوة )الّتغؾب(:

اكتصار مجاقمة قمغم همػمها من اجلّمقمات إوًمقة، طمقث كشبت سمقـفا ساقمات مستؿرة ، كتج قمـفا 

 جلّمقمات ، ومػرضت اعمـتٍمة إرادهتا قمغم اعمغؾوسمة، وامتد ؾمؾطاهنا قمغم اإلىمؾقم، وموضمدت اًمّدوًمة.ا

وًمؼد دًّمت سمعض أطمداث اًمّتاريخ اًمؼديم قمغم صحة هذه اًمـّظرية، طمقث ىمامت اًمؽثػم 

وآمؼماـموريات اًمؼديؿة قمغم أؾماس اًمؼوة اعمادية وقمؼب آكتصار ذم احلروب، ًمؽن اًمواىمع احلديث 
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احلديثة كتقجة ٓؾمتؼالل اعمستعؿرات وًمقس سمـاء سمخالف ذًمك طمقث كشلت اًمعديد من اًمّدول  يشفد

 ."سمودان"واًمػركز  "أوسمـفاور"قمغم هذه اًمـظرية، وأهم أكصار هذه اًمـّظريوة إعماين 

شمذهب هذه اًمـّظرية إمم أّن إرسة هي  :)الّسؾطة ألبوية( األرسي أو العائيل رج ـ كظرية الّتطوّ 

كشلة اًمّسؾطة وشمشّؽل اًمدوًمة شمبعا هلا؛ وماًمّدوًمة ذم طمؼقؼتفا أرسة شمطورت وكؿت سمشؽل شمدرجيي  أؾماس

)أرسة ـ قمشػمة ـ ىمبقؾة ـ مديـة(، واًمّسؾطة ومقفا امتداد ًمسؾطة إب داظمل إرسة، ًمذًمك يطؾق قمؾقفا 

 اًمبعض اؾمم كظرية اًمّسؾطة إسموية.

 ـفا:وًمؼد وضمفت هلذه اًمـّظرية قمدة اكتؼادات، كذيمر م

ـ يميمد قمؾّمء آضمتّمع أّن إرسة مل شمؽن اخلؾقة إومم ًمؾؿجتؿع، ّٕن اجلامع سملم اًمـّاس هو 

اعمصاًمح اعمشؽميمة واًمّرهمبة ذم اًمّتعاون قمغم مؽاومحة أطمداث اًمّطبقعة ىمبل وضمود إرسة، ًمذا يماكوا 

اًمّطوـمم يتجسد م، وـمم وًمقس اًمدّ ويؾتػون طمول اًمعشػمة اًمّطوـمؿقة، اًمتي أؾماس اًمّصؾة ومقفا هو اًمطّ 

 اًمؼبقؾة أهّنا شمواًمدت مـه.  اًمعشػمة أو قمادة ذم كبات أوطمقوان شمعتؼد

ـ ؾمؾطة إم أؾمبق من ؾمؾطة إب، طمقث يماكت اعمرأة مشاقمة اًمّرضمال ذم اًمعصور اًمؼديؿة، 

 ومقوًمد اعموًمود وٓ ؾمؾطة ًمؾرضمل قمؾقه، ومقؽون ظماضعا ومـؼادا ًمسؾطة إم.

حلديث ظمالوما عما شمذهب إًمقه هذه اًمـظرية سموضموب مرور اًمدوًمة ذم ـ كشلة اًمؽثػم من اًمّدول ا

 كشلهتا سمؿراطمل )إرسة ـ اًمعشػمة ـ اًمؼبقؾة ـ اعمديـة(.

ـ امؽاكقة شمػّؽك إرسة كتقجة سمؾوغ وكضج أسمـائفا، وذًمك ظمالف اًمّدول اًمّتي ٓ شمزول سمزوال 

 إومراد ٕهّنا شمرشمبط سمػؽرة اًمّصاًمح اًمعام.

شمعتؼم هذه اًمـّظرية أيمثر اًمـّظريات اقمتّمدا ذم اًمػؼه  ر الّتارخيي أو الّطبقعي:د ـ كظرية الّتطوّ 

)همرائز سمنمية، معتؼدات، مصاًمح اىمتصادية..( احلديث، طمقث شمذهب إمم وضمود قموامل قمديدة 

 شمّوًمد قمـفا اضمتّمع إومراد، وملدى ذًمك آضمتّمع إمم كشلة اًمّدوًمة. ، وقمؼم اًمزمنشمدظّمؾت 

ظرية قمغم قمامل واطمد ذم شمشّؽل اًمّدوًمة، ٕن يمل دوًمة هلا قمامل أو قموامل شملصمػم مل شمريّمز هذه اًمـّ 

ىمد ختتؾف قمن همػمها من اًمّدول، واظمتالف ؿمؽل اًمّدول واحلؽومات ظمػم ممذ قمغم كسبقة شملصمػم 

هذه اًمعوامل ذم شمشّؽؾفا، ومرد ذًمك آظمتالف إمم اظمتالف ـمبقعة وشماريخ واًمظروف آضمتّمقمقة 



44 

 

فمفور اًمؽّماسمط واًمّرهمبة ذم اًمعقش وًمة اًمـّاؿمئة، وأدى اًمّتػاقمل سملم هذه اًمعوامل إمم وآىمتصادية ًمؾد

  ."دي ضمي"اعمشؽمك سملم أومراد اجلّمقمة ، وأسمرز اًمؼائؾلم هبا اًمػؼقه اًمػركز 

يؽؿن ضموهر هذه اًمـظريات ذم يمون اًمّتعاىمد إصل : (يؿؼراضقةلّد ية )اد  ؼ  ثاكقا/ الـّظريات الع  

. اًمعؼد ا: طماًمة اًمػطرة ىمبلًمؽن اًمؼائؾلم هبا اظمتؾػوا ومقّم سمقـفم قمغم أمرين: أطمده ذم كشلة اًمدّول،

 واًمّثاين: حتديد أـمراف اًمعؼد.

وهذه اًمـظريات ىمديؿة ذم أصؾفا، طمقث قمرومت اًمعديد من اًمّتصّورات مـفا أومؽار طمؽقم  

اه، ويرى اًمذي ضمعل اًمّشعب صاطمب اًمّسؾطات واحلايمم ٓ حيؽم إٓ سمرض "يموكػوؿمقوس"اًمّصلم 

أن اشمػاق إومراد قمغم قمدم اإلرضار سمبعضفم اًمبعض يمان ؾمببا ذم ىمّقام  "أسمقؼور"اًمػقؾسوف اًمقوكاين 

 اًمّدول.

اؾمتّغؾفا رضمال اًمّدين اًمؽاصموًمقك واًمؼموشمستاكت ذم اًمؼرن اًمّسادس قمنم ًمتؼّققد ؾمؾطات  

 اعمؾوك اعمطؾؼة واحلّد مـفا.

ذم أواظمر اًمؼرن اًمّساسمع قمنم وسمدايات اًمؼرن اًمّثامن قمنم،  ومل شمتضح معامل هذه اًمـّظريات إٓ 

ًموك، "و "هوسمز"طمقث شمبوأت مؽاكة ؾمامقة ذم اًمػؽر اًمّسقاس اًمغريب، وأؿمفر روادها إكجؾقزيان 

اًمعؼد "ذم يمتاسمه  "ضمون ضماك روؾمو "وسمؾغت ذروة ؿمفرهتا ذم اًمؼرن اًمّثامن قمنم قمغم يد اًمػركز 

م(، اًمتي يمان هلا أصمر ذم اكحسار آؾمتبداد 1799ـ  1789اًمػركسقة ) أهلم وأهلب اًمّثورة "آضمتّمقمي

 واحلؽم اعمطؾق ذم ومركسا وأوروسما.

يؿؽن شمؾخقص م(: 1679ـ  1588) "توماس هوبز" اإلكجؾقزي أ ـ العؼد االجتامعي عـد 

 ما ذهب إًمقه ومقّم يكم:

اع، طمقث يماكت أن طمقاة اًمػطرة ىمبل اًمّتعاىمد يماكت يمؾفا سممس وؿمؼاء وس "هوسمز"ـ يرى  

 اًمغريزة واًمؽقد وطمب اًمّذات وـمغقان اعمصاًمح اًمػردية قمـوان هذه احلؼبة.

ـ  رهمبة إومراد ذم اخلروج من طمقاة اًمػوىض أّدت إسمرام قمؼد يـتؼؾون سمؿوضمبه إمم طمقاة أومضل  

 من طمقاة اًمغاب، مقزهتا اهلدوء وإمن وآؾمتؼرار.
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حلايمم ـمروما ذم اًمعؼد، وشمـازًموا قمن مجقع طمؼوىمفم شمعاىمد إومراد ومقّم سمقـفم دون أن يؽون اـ  

 ًمصاًمح مؾك اظمتاروه، ًمقتومم مفؿة شموومػم إمن وآؾمتؼرار هلم.

 أّن اؾمتبداد اعمؾك أومضل من طمقاة اًمػوىض اًمسائدة. "هوسمز"ـ يرى  

من ظمالل هذا اًمّتصّور إمم شمؼمير اًمـّظام اعمؾؽي اعمطؾق، ّٕن اعمؾك ًمقس ـمروما  "هوسمز"ـ هيدف  

 اًمعؼد، وسماًمّتازم هو همػم معـّي سملّي اًمتزام كحو اعمتعاىمدين. ذم

م (، 1660)شمومم اًمعرش ؾمـة  "ؿمارل اًمّثاين"سمذًمك شمؼمير ذقمقة كظام اعمؾك  "هوسمز"ـ طماول  

 ، طمقث يمان رسمقبا ًمه.ومساكدة مؾؽه اعمطؾق

يؿؽن شمؾخقص ما  م(:1704ـ  1632) "جون لوك"ب ـ العؼد االجتامعي عـد اإلكجؾقزي  

 ذهب إًمقه ومقّم يكم:

ذم شمؽّققف طماًمة اًمػطرة ىمبل اًمّتعاىمد، طمقث يرى أهّنا يماكت  "هوسمز"قمن  "ًموك"ـ اظمتؾف  

شمتؿّقز سماهلدوء واًمّسؽقـة واعمساواة ين إومراد، اًمذين يماكوا متشبعلم سمروح اًمعداًمة ـمبؼا ٕطمؽام 

 ظمػمِّ سمطبعه. "ًموك"اًمؼاكون اًمّطبقعي، ّٕن اإلكسان قمـد 

إومراد إمم حماوًمة آكتؼال من طماًمة اًمػطرة إمم طماًمة اضطر ض اًمؼاكون اًمّطبقعي همؿوـ أمام  

 متعّددة ومتشاسمؽة. اًمّسقاد، ظماصة وأن اعمصاًمحاعمجتؿع 

ـ شمعاىمد إومراد مع اعمؾك ًمرقماية مصاحلفم ،وٕضمل حتؼقق هدف اًموصول إمم اعمجتؿع  

 اًمّسقاد.

 ـ يعد اعمؾك ـمروما ذم اًمعؼد. 

ومراد قمن ضمزء من طمؼوىمفم ًمصاًمح اعمؾك، ومتوًمدت ًمه سمذًمك اًمّسؾطة قمؾقفم مؼاسمل ـ شمـازل إ 

 ىمقامه سمصّقاكة احلؼوق اعمتبؼقة هلم.

ا ومل يؽن يمان سمؼدر ما يضؿن ىمّقام اًمّسؾطة اًمعؾقا سمواضمباهت ًمؾؿؾك قمن احلؼوق ـ شمـازل إومراد 

 .شمـازٓ مطؾؼا

يؿؽن شمؾخقص (: م1778ـ 1712) "جون جاك روشو"ج ـ العؼد االجتامعي عـد الػركيس  

 أهّم ما ذهب إًمقه ومقّم يكم:
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م، وهو اًمؽتاب  1762ؾمـة  "اًمعؼد آضمتّمقمي"كظريته ذم يمتاسمه اًمّشفػم  "روؾمو"ـ وضع  

ذم أصل اعمساواة سملم  "اًمذي أهلم مػؽري اًمّثورة اًمػركسقة، وىمد ؾمبق اًمّتؿفقد ًمـظريته ىمبل ذًمك سمؽتاسمه 

 م.1753ؾمـة  "اًمـاس

 و أّن اإلكسان وًمد طمرا ًمؽـّه أصبح مؽبال سمإهمالل.ـ يرى روؾم 

ـ يرى أن اإلكسان ظمػّم سمطبعه ؛ يوًمد وماضال وشمػسده اهلقئة آضمتّمقمقة أو سمإطمرى فمفور  

 اعمؾؽقة اخلاصة وشمطّور اعمخؽمقمات وشمشاسمك اعمصاًمح...

د من أضمل ـ يمل ذًمك يمان ؾمببا ذم فمفور آضطراسمات واًمـّزاقمات وماضطر إومراد إمم اًمّتعاىم 

 .واًمػضقؾة لطمقاة أومضل ىموامفا اًمعد

مؼاسمل ًمؾؿجؿوع ـ شمـازل إومراد قمن طمؼوىمفم اًمّطبقعقة )احلرية، اًمؽرامة، احلق ذم احلقاة...(  

 اًمّتؿتع سماحلؼوق اعمدكقة )آكتخاب، اًمّسؽن، اًمّتعؾقم...(.

 ـ اًمّسقادة ًمألمة وًمقست ًمؾحؽومة أو اًمؼمعمان. 

ذم مسلًمة اًمّتـازل قمن احلؼوق،  "روؾمو"و "ًموك"لم اًمعؼد قمـد ـ يؽؿن اًمػارق اجلوهري سم 

  طمقث يذهب إول أّن اًمتـازل يمان ًمصاًمح احلايمم، ويرى اًمّثاين أّكه شمّم ًمصاًمح اعمجتؿع يمؾه.

شمعّددت رؤى اًمعؾّمء واعمذاهب طمول كشلة اًمدوًمة  :ظرية اإلشالمقة يف كشلة الّدولةالـّ  ثالثا/ 

؛ ومػمى اسمن اًمّرسمقع أّن اومتؼار إومراد ًمبعضفم اًمبعض اضطرهم إمم آضمتّمع سماقمتبارها فماهرة اضمتّمقمقة

ذم موضع واطمد، وماختذوا اعمدن ًمتبادل اعمـاومع ومقّم سمقـفم، وكشلة اًمّدوًمة أو اعمديـة يمان سمسبب احلاضمة إمم 

 اًمغذاء واًمّؾباس واًمّسؽن اًمزواج واًمعالج ...

 اًمػطرة، هبدف حتؼقق اًمّسعادة اًمدكقوية وإظمروية.ويرى اًمػارايب أّن اإلكسان يمائن اضمتّمقمي سم 

 أن اًمؼفر واًمغؾبة أؾماس كشلة اًمدول.ظمؾدون إمم ويذهب اسمن  

ويميمد سماىمر اًمّصدر قمغم اًمّدور اًمـّبوي ذم كشلة اًمّدوًمة، راومضا يمل ما ىمقل ذم هذا اًمباب من  

 كظريات، ًمؽوهنا همػم مؼبوًمة إؾمالمقا.

قمقة أصقؾة ذم طمقاة اإلكسان، وىمد كشلت هذه اًمظاهرة قمغم يد يرى أّن اًمّدوًمة فماهرة اضمتّم 

إكبقاء ورؾمآت اًمّسّمء، واختذت صقغتفا اًمّسوية ومارؾمت دورها اًمّسؾقم ذم ىمّقادة اعمجتؿع 
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اإلكساين وشموضمقفه من ظمالل ما طمّؼؼه إكبقاء ذم هذا اعمجال من شمـظقم اضمتّمقمي ىمائم قمغم أؾماس احلق 

 غم ًموطمدة اًمبنمية.واًمعدل، هبدف احلػاظ قم

من ؾمورة اًمبؼرة، ىمال اهلل ـ قمّز وضمّل ـ: ]يمان اًمـّاس أّمة  213واؾمتـد ذم سمـاء كظريته قمغم أية  

واطمدة ومبعث اهلل اًمـّبقئلم مبنمين ومـذرين وأكزل معفم اًمؽتاب سماحلق ًمقحؽم سملم اًمـّاس ومقّم 

 اظمتؾػوا ومقه[.

  وشمّوطمد سمقـفا ذم فمل شمصّورات سمدائقة. ػطرةـ يمان اًمـّاس أمة واطمدة ذم مرطمؾة شمسودها اًم 

ـ كشل آظمالف سمقـفم وكشب اًمتـاىمض سملم اًمؼوّي واًمّضعقف شمـّوع اًمّتطؾعات وشمعّؼد  

 احلاضمات.

ـ أصبحت احلقاة آضمتّمقمقة ذم طماضمة إمم موازين حتّؼق احلّق ودمسد اًمعدل وشمضؿن اؾمتؿرار  

ؽرة اًمّدوًمة قمغم يد إكبقاء واعمرؾمؾلم، وىمد وضع اهلل ـ احلقاة ذم إـمار ؾمؾقم، ومظفرت ذم هذه اعمرطمؾة وم

 قمّز وضمّل ـ أؾمسفا وىمواقمدها.  

 ***  واجب خاص ***

ؿماع ذم اًمػؼه اًمّدؾمتوري كؼد اًمـّظريات اًمتي ىمقؾت ذم أصل كشلة اًمّدوًمة؛ يمن ضمادا ذم ـ  

 .ذًمكـمؾبك ًمؾعؾم واضمتفد ذم معرومة 

 ؾمولل كشلة اًمّدوًمة اإلؾمالمقة قمغم يد اًمرّ ما يمتبه اًمباطمثون سمخصوص أص أًمق كظرة قمغم ـ 

 ـ صغم اهلل قمؾقه وؾمّؾم ـ. حمؿد 
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 أشلال الّدول. الّدرس الّثالث: 

 

اؾمتـادا إمم ؿمؽل اجلّمقمة داظمؾفا وشمـظقم اًمّسؾطة  أؿمؽآ متـوقمة ومتعّددة اًمّدوًمةشملظمذ 

اًمّتؿققز شمبعا ًمذًمك سملم كؿطلم وإدارة اًمّسقاؾمة اخلارضمقة هلا؛ ومقؿؽن  ومقفا وؿمؽل اإلىمؾقم مـفا اًمّسقاؾمقة

 وصماكقفّم: اًمّدوًمة آحتادية.رئقسلم من اًمّدول: أطمدمها: اًمّدوًمة اعموطمدة. 

هي اًمّدوًمة اًمتي شمؽون ومقفا اًمّسقادة موطمدة، واًمّسؾطة ذم يد الّدولة ادوحدة )البسقطة(:  أوال/

، ومثاهلا: ون واطمدأومرادها ًمسؾطة واطمدة وىماكطمؽومة واطمدة، وهلا دؾمتور واطمد، وخيضع مجقع 

  اجلزائر وشموكس ...

 وشمؽون اًمّدوًمة ذم هذا اًمّشؽل موطمدة من صمالث كواح: 

 * موطمدة من طمقث شمـظقم اًمّسؾطة اًمّسقاؾمقة: هلا دؾمتور واطمد حيّدد مجقع أضمفزة اًمّدوًمة. 

 * موطمدة من طمقث اجلّمقمة: يؽّون أومرادها وطمدة متجاكسة وخيضعون ًمـظام واطمد. 

 اإلىمؾقم: يؽّون وطمدة واطمدة ظماضعة ًمسؾطة واطمدة.* موطمدة من طمقث  

 ختتص هذه اًمدوًمة سمؿجؿوقمة من اخلصائص أمهفا: ـ خصائص الدولة ادوحدة: 

 * خماـمبة اجلّمقمة يموطمدة متجاكسة رهمم اظمتالف اًمعادات واًمّتؼاًمقد. 

 * وطمدة اًمّسؾطات اًمثالث ذم اًمدوًمة. 

مريمزية اإلدارية )شموزيع اًمّسؾطة سملم خمتؾف * إظمذ هبذا اًمـّؿط اًمبسقط ٓ يتعارض مع اًماّل  

 اعمستويات واًمؼطاقمات داظمل اًمّدوًمة(.
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هي اًمّدوًمة اًمتي ختضع ًمسؾطة ؾمقاؾمقة مشؽميمة من كاطمقة  الّدولة االحتادية )ادركبة(: ثاكقا/

وارشمباـمفا سمـوع من أكواع آحتاد مع اًمّدول إظمرى، وهلا صور قمدة، ختتؾف طمسب شمدرضمفا من 

 اًمؼوة؛ اإلحتاد اًمّشخيص أو احلؼقؼي أو اعمريمزي أو اًمّتعاهدي. اًمّضعف إمم

يرى هماًمقة اًمػؼفاء أّن هذا اًمـّوع من آحتاد وًمقد اًمّصدومة، ًمؽوكه كادما : ـ االحتاد الّشخيص أ 

وهو أضعف أكواع آحتاد، وٓ يتشّؽل قمـه ؿمخص دوزّم  قمن أؾمباب ودواومع مرطمؾقة ًمؾّدوًمة،

 ما يكم: ، واًمّتي من سمقـفااب اًمّداقمقة إًمقهإؾمب ضمديد، ويزول سمزوال

* احتاد ًمشخص احلايمم كتقجة اضمتّمع طمق وراصمة قمرش دوًمتلم ذم يد أرسة مؾؽقة واطمدة  

 م(.1890ـ  1815)هوًمـدا وًمويمسؿبورغ 

 م(.1985* زواج سملم قمرؿملم مؾؽقلم )زواج دوق ًمقتواكقا مع مؾؽة سموًمـدا ؾمـة  

 م(.1943ـ  1939ة سملم أًمباكقا وإيطاًمقا * إسمرام اشمػاىمقة دوًمقة )آشمػاىمق 

اًمبػمو رئقسا ًمؽل من  "سموًمقػارو"* اكتخاب ؿمخص واطمد رئقسا ًمؾّدوًمة )اكتخاب  

  (.1815ـ  1814ويموًمومبقا وومقـزويال 

خيتص هذا اًمّشؽل من آحتاد سمؿجؿوقمة ظمصائص، كذيمر خصائص االحتاد الّشخيص: ـ 

 مـفا ما يكم:

 حتاد سمشخصّقتفا اًمّدوًمقة.* اطمتػاظ يمل دول من دول آ 

* شمعّدد ؿمخصقة اًمّرئقس داظمل آحتاد، طمقث يؿؽـه ممارؾمة ؾمؾطاشمه سمصػته رئقسا ًمؾدوًمة )أ(  

 طمقـا ويّمرؾمفا سمصػته رئقسا ًمؾّدوًمة )ب( طمقـا آظمر...

* رقمايا دول آحتاد أضماكب ًمؾدّول إظمرى؛ ومرقمايا اًمّدوًمة )أ( أضماكب قمن اًمّدوًمة )ب(  

 واًمعؽس يمذًمك.

 * احلرب اًمـّاؿمئة سملم دول آحتاد شمعتؼم طمرسما دوًمقة. 

 * حتتػظ يمل دوًمة سمـظامفا اًمّسقاد ذم اًمّداظمل. 

 * شمٍّمومات يمل دوًمة مؾزمة هلا وطمدها دون همػمها من دّول آحتاد. 
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يتؽّون هذا اًمـّوع من آحتاد سماكدماج دوًمتلم أو أيمثر، ومتػؼد : ـ االحتاد احلؼقؼي)الػعيل( ب 

اًمّدوًمقة وشمـشل هلا جمتؿعة ؿمخصقة ضمديدة مع آطمتػاظ سماًمّسقادة اًمّداظمؾقة ًمؽل مـفا؛  ؿمخصّقتفا

ومتحتػظ يمل دوًمة سمدؾمتورها وشمنميعفا وإدارهتا اًمّداظمؾقة وكظامفا اًمّسقاد اخلاص، يمآحتاد اًمذي 

 م.1815كشل سملم اًمّسويد واًمـّرّويج ؾمـة 

ٓحتاد سمؿجؿوقمة ظمصائص، كذيمر مـفا خيتص هذا اًمّشؽل من ا  ـ خصائص االحتاد احلؼقؼي: 

 ما يكم:

 يتومم آحتاد احلؼقؼي اًمّشمون اخلارضمقة وإدارهتا.*  

 * يؽمشمب قمن آحتاد ىمقام ؿمخصقة دوًمقة واطمدة ضمديدة. 

يـتج قمن ىمقام هذه اًمّشخصقة اًمّدوًمقة اجلديدة وطمدة اًمّتؿثقل اًمديبؾوماد واًمؼـصكم *  

 حتاد طمرسما أهؾقة.واقمتبار احلرب اًمـّاؿمئة سملم دول آ

يـشل قمن احتاد جمؿوقمة من اًمّدول واكصفارها ذم سموشمؼة  :ـ االحتاد ادركزي )الػدرايل( ج 

واطمدة حتوي مجقع مظاهر اًمّسقادة اًمّداظمؾقة واخلارضمقة، وشمذوب مجقع ؿمخصقات اًمّدول ذم 

اخلطوة اًمّساسمؼة اًمّشخصقة اعمريمزية اجلديدة، ويعد هذا اًمـّوع أىموى أكواع آحتاد وآظمر مراطمؾه و

مـطؼقا قمغم آكتؼال إمم اًمّدوًمة اًمبسقطة، وأوضح مثال قمؾقه آحتاد اًمذي كشلت سمؿوضمبه اًموٓيات 

 م.1887اعمتحدة إمريؽقة ؾمـة 

خيتص هذا اًمّشؽل من آحتاد سمؿجؿوقمة ظمصائص، كذيمر مـفا ـ خصائص االحتاد ادركزي:  

 ما يكم:

 ل اًمّداظمؾة ومقه.* يعّد آحتاد دوًمة ًمقا وموق اًمّدو 

 * وطمدة اًمّشخصقة اًمّدوًمقة واحلرب اًمـّاؿمئة سملم وٓيات ودول آحتاد طمرب أهؾقة. 

 * وطمدة ؿمعب اًمدوًمة آحتادية وثمتعه سمجـسقة واطمدة. 

 * وطمدة اإلىمؾقم. 

 ثمارس اًمّدوًمة آحتادية اًمّسقادة قمغم مجقع أىماًمقم وٓيات ودول آحتاد.*  
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يتجسد سماشمػاق دوًمتلم أو أيمثر اؾمتـادا إمم  )االشتؼاليل(: )الؽوكػدرايل(االحتاد الّتعاهدي ـ  د 

معاهدة دوًمقة شمـص قمغم اًمّدظمول ذم آحتاد واطمتػاظ يمل دوًمة سماؾمتؼالهلا اخلارضمي وسمـاء كظامفا 

 اًمّداظمكم دون شمغّقػم، أوضح مثال قمؾقه آحتاد إورويب واجلامعة اًمعرسمقة...

ًمتحؼقق حتاد دوًمة ضمديدة، وإّكّم يعتؼم كوقما من آحتاد سملم اًمّدول وٓ يشّؽل هذا اًمـّوع من آ 

احلػاظ قمغم مصاحلفا، ويوضمد كوع آظمر من آحتاد سملم اًمّدول وهو آحتاد اًمّشعبي اًمذي ًمؼي رواضما 

ًمدى اًمّدول ذات اًمّتوضمه آؿمؽمايمي أو اًمؼومي قمغم أؾماس حتاًمػات إيديوًموضمقة معقـة؛ يمإممقة 

 سبة ًمؾدول آؿمؽمايمقة أو اًمؼومقة اًمعرسمقة...اًمعاعمقة سماًمـّ 

خيتص هذا اًمّشؽل من آحتاد سمؿجؿوقمة ظمصائص، كذيمر ـ خصائص االحتاد الّتعاهدي:  

 مـفا ما يكم:

* يـشل جمؾس يتشؽل من إقمضاء وىمراراشمه همػم مؾزمة داظمل دول آحتاد إٓ سمؿواومؼة اًمّدول  

 إقمضاء.

ة وإّكّم شمـشئ قمالىمات حتاًمف حتتػظ سمؿوضمبفا يمل دوًمة * آشمػاىمقة ٓ شمـشئ دوًمة ضمديد 

 سمسقادهتا واؾمتؼالهلا وكظامفا اًمّسقاد وقمالىماهتا...

 * احلرب اًمـّاؿمئة سملم دول آحتاد طمرب دوًمقة. 

 * يؿؾك دول آحتاد احلق ذم آكسحاب من اًمّتحاًمف. 

ودون احلاضمة إمم مواومؼة  داإكشاء قمالىمات ظمارج إـمار آحّت  احلق ذم اد* ّٕي دول ذم آحّت  

 من آحّتاد.

 *** واجب خاص*** 

مّرت دوًمة اعمسؾؿلم سمؿراطمل قمدة مـذ كشلهتا ذم اعمديـة اعمـّورة قمغم يّد اًمـّبي إيمرم حمؿد ـ  

اعمراطمل  هذه شمتبع يا مهام ؛ طماول1924صغم اهللّ قمؾقه وؾمؾم ـ إمم هماية ؾمؼوط آظمر ىمالع اخلالومة ؾمـة 

 .اًمػؼه اًمّدؾمتوري اعمعاسذم  اًمدولأؿمؽال ؼارسمات سمقـفا وسملم وإضمراء مؼاركات وم
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 ـ ذم اًمعؼد آضمتّمقمي: ضمون ضماك روؾمو.

 ـ اًمـظم اًمّسقاؾمقة واًمؼاكون اًمّدؾمتوري: حمؿد ؾمؾقّمن اًمّطّموي.

 ـ اًمـّظم اًمّسقاؾمقة: صمروت سمدوي.

 ـ اًمـّظم اًمّسقاؾمقة: قمبد اًمغـي سمسقوين.

 ـ اًمؼاكون اًمدؾمتوري واًمـّظم اًمّسقاؾمقة: ؾمعقد سمو اًمّشعػم.

 ـ اًمؼاكون اًمّدؾمتوري واًمـّظم اًمّسقاؾمقة: موًمود ديدان.

 ـ اًموضمقز ذم اًمؼاكون اًمّدؾمتوري: أملم ذيط.

 ـ اًمـّظم اًمّسقاؾمقة: حمؿد يمامل ًمقؾة.

 ـ اًموؾمقط ذم اًمـظم اًمّسقاؾمة واًمؼاكون اًمدؾمتوري: كعّمن أمحد اخلطقب.

 اكون اًمّدؾمتوري اًمعام: كزيه رقمد.ـ اًمؼ

 ـ كظام احلؽم ذم اإلؾمالم: حمؿد وماروق اًمـّبفان.

 ـ ظمصائص اًمّتنميع اإلؾمالمي ذم اًمّسقاؾمة واحلؽم: ومتحي اًمّدريـي.

 .ـ إكظؿة اًمسقاؾمقة واًمدؾمتورية اعمؼاركة: طمسان حمؿد ؿمػقق اًمعاين

 ـ اًمؼاكون اًمدؾمتوري واًمـظم اًمسقاؾمقة: حمؿد اعمساوي.

 ادئ اًمؼاكون اًمدؾمتوري واًمـظم اًمّسقاؾمقة: ؾمام ؾمؾقّمن دًمة.ـ مب

 احلؽم ذم اإلؾمالم: ظمؾقل قمارف أسمو قمقد. ـ كظام

(: اًمـظرية اإلؾمالمقة ذم اًمدوًمة اإلؾمالمقة ) مع اعمؼاركة سمـظرية اًمدوًمة ذم اًمػؽر اًمدؾمتوري احلديث ـ 

 طمازم قمبد اعمتعال اًمصعقدي.

 : قمبد اًموهاب ظمالف.ية واخلارضمقة واعماًمقةاًمسقاؾمة اًمنمقمقة ذم اًمشمون اًمدؾمتورـ 

 .اسمن مـظور حمؿد سمن مؽرم: ًمسان اًمعرب  ـ 

 : اًمػػموز آسمادي.اًمؼاموس اعمحقط ـ
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ًمػت أُ إرؿماد اًمّطاًمب وشموضمقفه ذم دراؾمة مػردات اعمادة، وٕضمل  ؼائؿةاًمهذه اكتؼقت  تنبًه:

ذم مجع ا رضموع إؾمتاذ إًمقف ٓ يعـي ًمزومسمعض اًمؽتب ومقفا  ءؾمّمورود أإمم أّن  أهّيا إقمزاء اكتباهؽم

ومـفا ما هماب قمـّي ًمبعد زمن اًمـّفل مـه، ومـفا  ما مل  ،ومؿـفا ما ذيمرشمه ؛وشمـسقق هذه اعمذيمرة اًمّتوضمقفقة

ؿة ًمك ذم أول أظمي اًمّطاًمب اًمّتعؿق ذم دراؾمة اعمػردات اعمسؾّ  طمريٌّ سمك يتسّن زّم آـّمالع قمؾقه، ًمذا

 .رصلمأو مرضمع  أصقل ة من أّي مصدر قطمصة دراؾم

 

  نصًحُ:

مة، وال تؽن مّهتك العالمة، فتبؼى بني الـّاس عالمة.  اقرأ لستؼي، فتؽون عـد اهلل العالا

 

 وومؼؽم اهلل                                                                                                     

 أد. رضا شعبان                                                                             


