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 النظرية العامة للدساتير: الفصل األول

: لفصل ماهية القانون الدستوري، وأحكام الدساتير، وقسمته إلى مبحثين ايتناول هذا   

 .األول خصصته للحديث عن ماهية القانون الدستوري ، والثاني ألحكام الدساتير

 :مفهوم القانون لدستوري المبحث األول 

إن التعريف الدقيق ألي فرع من فروع العلم أو المعرفة له أهمية بالغة في تجاوز    

 .الكثير من العقبات التي تثور عند تناول محتوى ذلك الفرع

لذا نرى أن تعريف القانون الدستوري باعتباره مركبا إضافيا يقتضي تعريف طرفيه    

 .صطالح، ثم تحديد معنى المركب اإلضافي بعد ذلكأوال من حيث اللغة واال

 تعريف القانون: الفرع األول

 القانون في اللغة: أوال

 اطلقتيونانية األصل ، وتعني العصا المستقيمة، ثم (  KANUN ) كلمة قانون       

على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك األفراد وعالقتهم في المجتمع، ويرجع سبب إطالق 

كلمة على تلك القواعد إلى ما يجب أن تتمتع به من قوة إلزامية تفرض على الكافة هذه ال

 .الخضوع لها، وعدم جواز مخالفتها

معنى واسع : لكلمة قانون في اصطالح الفقهاء معنيان: القانون في االصطالح :ثانيا

 .ومعنى ضيق

 .المعنى الواسع لكلمة القانون  -2

سع على جميع القواعد التي تنظم سلك األفراد وعالقتهم تطلق كلمة قانون بالمعنى الوا 

: في المجتمع، سواء كانت هذه القواعد مدونة أو غير مدونة، ويشمل القانون بهذا المعنى

القواعد المدونة عن السلطات المختصة في الدولة وأحكام الشريعة اإلسالمية والعرف، 

 .وقواعد القانون الطبيعي، ومبادئ العدالة

 .انون بالمعنى الضيق الق -0

تطلق كلمة قانون بالمعنى الضيق على القواعد المدونة فقط كالقانون المدني، وقانون    

 .إلخ... العقوبات 

وهو بهذا المعنى يشمل القواعد التشريعية الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة وهي 

 .ينالسلطة التشريعية، وتعرف هذه القواعد باسم التشريع أو التقن

، إذ أن األول ( التشريع أو التقنين)فالقانون بالمعنى الواسع غير القانون بالمعنى الضيق  

من  يشمل كل القواعد المنظمة لعالقات الناس في المجتمع أما الثاني فإنه ال يشمل سوى جزء

 .تلك القواعد وهي القواعد المدونة

ى الواسع والقانون بالمعنى الضيق عالقة ومن هنا يمكن القول بأن العالقة بين القانون بالمعن

عموم وخصوص، إذ يعتبر القانون بالمعنى الضيق جزءا من القانون بالمعنى الواسع، 

 والقانون بالمعنى الواسع يشمل القانون بالمعنى الضيق كما يشمل قواعد أخرى 

 

 .تعريف الدستور: الفرع الثاني

 .الدستور في اللغة: أوال

دخلت اللغة العربية عن طريق األتراك ، وهي تعني  فارسية األصل،  "دستور"كلمة      

 .الدفتر أو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه 



عني الذي يو (Constitution)وبعد ذلك أصبحت تستعمل لترجمة المصطلح الالتيني 

التأسيس أو اإلنشاء أو التكوين 
1
 . 

 1221 لسنة يالعراق الدستور ك ن األساسيولذلك سميت هذه الوثيقة كذلك بالقانو

 .، وسميت الهيئة التي تصدرها بالهيئة التأسيسية   1292في دستور  ييراناإلو

 .معنى كلمة دستور في اصطالح  فقهاء القانون: ثانيا

الوثيقة التي تتضمن القواعد : ) يقصد بالدستور في اصطالح فقهاء القانون الدستوري     

الحكم في الدولة وتبين كيفية تشكيل السلطات الثالث فيها والعالقات فيما األساسية لنظام 

(بينها، والحقوق والحريات األساسية لإلنسان والمواطن 
2

. 

 تعريف القانون الدستوري: الفرع الثالث

اختلف الفقهاء بشأن تعريف القانون الدستوري اختالفا كبيرا، ويرجع سبب اختالفهم إلى 

تندوا إليها في التعريف، لذلك فإن تعدد المعايير أدى إلى تعدد التعاريف ، المعايير التي اس

التعريف الشكلي  ، والتعريف : التعاريف  التي وضعت للقانون الدستوري  أشهر هذه ومن

 :الموضوعي 

ويقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي :  المفهوم الشكليأوال  

تورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام في تتضمنها الوثيقة الدس

د إلى غير ذلك من تالوثيقة الدستورية، الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يم

  .القواعد 

( علم الدساتير المكتوبة: )على هذا المنوال عرف البعض اآلخر القانون الدستوري بــ 
3
 

يؤدي إلى إحداث تطابق تام بين الدستور نفسه ى هذا المفهوم والذي الشك فيه أن االعتماد عل

 :والقانون الدستوري ، ولكن التعريف الشكلي للقانون الدستوري ينتقد من عدة أوجه منها 

أو قواعد دستورية دساتير عرفية  هناك دول ليس لها دستور مكتوب ومع ذلك لها  – 1

 .انجلترا مكتوبة في وثائق مختلفة مثل 

لدساتير تتضمن بعض القواعد التي ال صلة لها بالتنظيم السياسي مثل النص في ا - 2

الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، ونص الدستور 

على إلغاء عقوبة اإلعدام في الجرائم السياسية، والغرض من ذلك هو  1181الفرنسي لسنة 

بالمقارنة مع القوانين العادية فتصبح بعيدة عن التأثيرات  كفالة ثباتها واستقرارها أكثر

 .السياسية 

هناك قواعد دستورية بطبيعتها التتضمنها الوثيقة الدستورية مثل قوانين االنتخابات   - 3

وقوانين تشكيل وتنظيم البرلمان ونظمها الداخلية، واألخذ بالمفهوم الشكلي يعني إبعادها من 

 .الدستور خالفا للواقع

القواعد الدستورية أي التي تنظم الحكم والسلطة السياسية في الدولة كانت موجودة قبل  – 8

 .ظهور الدساتير المكتوبة 

التعريف الشكلي له خلفية سياسية مفادها أن الدول الغربية التي ظهرت فيها الدساتير  – 1

 المكتوبة هي فقط األنظمة الديمقراطية دون غيرها 

                                                 
1
 1ص  1222ين شريط د م ج األم. أنظر الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة د  

 .ن م و ص  -  2
3
 6الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة م س ص  



مجموعة القواعد » أما المفهوم الموضوعي فيقصد به : الموضوعي المفهوم/ثانيا  

الجوهرية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة واختصاصاتها، 

وعالقتها ببعضها البعض، والحقوق والحريات العامة، وما يقوم عليه نظام الحكم في 

ن نظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن دو.«وسياسية الدولة من مبادئ اقتصادية واجتماعية

الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو 

  .كانت عرفية 

لكلمة دستور وال إلى الوثيقة الدستورية إنما الشكلي وهذا التعريف لم ينظر إلى المعنى 

كونها مدونة أو غير مدونة، لذلك فقد اعتبر نظر إلى القواعد المطبقة فعال بغض النظر عن 

  .كل القواعد الدستورية المتعلقة بنظام الحكم قواعد دستورية

 ما هي القواعد التي توصف بأنها جوهرية وتعد دستورية؟: وهنا يطرح السؤال التالي

إن القواعد الجوهرية التي تعد من القواعد »: أجاب الفقهاء على هذا السؤال بقولهم

تورية هي مجموعة القواعد القانونية التي يتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة الدس

 :وهذه القواعد تبين المسائل التالية« السياسية

 .السلطة ومباشرتها -1

 .الحقوق والحريات العامة -2

والسياسية  المبادئ االقتصادية واالجتماعية -3
4
. 

 .تقييم التعريف

ستنادا إلى المعيار الموضوعي هو التعريف الدقيق لهذا إن تعريف القانون الدستوري ا

 :الفرع من القانون العام، وهذه الدقة تكمن فيما يلي

أن التعريف يشمل كل القواعد الدستورية سواء كانت مدونة أو غير مدونة، وبهذا  -1

 .النقد الموجه إلى المعيار الشكلي -التعريف-التحديد يتفادى 

ي قد حدد محاور القانون الدستوري في ثالثة مجاالت اعتبرها إن المعيار الموضوع -2

جوهرية في الحكم، وبذلك يتفادى التوسع في موضوعات هذا القانون، ويتجنب الخلط بين ما 

 .هو دستوري وما هو غير ذلك

 .الشكليوبذلك فإن هذا التحديد من شأنه تفادي النقد الموجه إلى المعيار 

المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري هو  ومن هنا نستطيع القول بأن

 .المعيار الصحيح والدقيق

وقد رجح معظم الفقهاء التعريف الموضوعي عن التعريف الشكلي لما له من احاطة أكبر 

بالموضوع نظرا ألن المعيار الشكلي يعاب عليه كونه ال يشمل بعض الموضوعات ذات 

فضال عن أن استناده على الدستور . ا ذكرنا آنفاالصفة الدستورية، وغير المدونة مثلم

ونصوصه يجعلنا عاجزين على إيراد تعريف الدستور في الدول التي ليس لها دساتير 

مكتوبة، وأخيرا فإن التعريف الذي يستند على المعيار الشكلي ال يمكن األخذ به في جميع 

 .ون واحد بل متعددا الدول نظرا الختالف دساتيرها، وبالتالي فإن التعريف ال يك

اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد :طبيعة قواعد القانون الدستوري / المطلب الثاني 

والثاني فرنسي  Austinالدستورية، وانقسم إلى اتجاهين األول إنجليزي بزعامة أستن 

 .  Duguitبزعامة ديجي 
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 طبيعة القواعد القانونية وتعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى  :المدرسة اإلنجليزية -2

 contrainteلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المتبدي في اإلكراه الماديإ

matérielle    ومن هنا يقول زعيم .الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل

مجرد  أن القانون الدستوري بالنسبة إلى الحاكم ال يعدو أن يكونهذه النظرية الفقيه أستن 

قواعد آداب تحميها جزاءات تأديبية بحتة، فقيام الحاكم بعمل مخالف للقانون الدستوري، 

يجيز وصف هذا العمل بأنه غير دستوري ولكنه ال يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح 

لعدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء على الحاكم من جراء هذه المخالفة
5
. 

ذه المدرسة قد اعتمدت في التمييز بين قواعد القانون الدستوري إذا كانت ه:  تقدير الرأي

القانون العادي من جهة أخرى على المحاكم الذي يضفي على ووالقانون الدولي من جهة 

األخير الصفة اإللزامية بتوقيع الجزاء على مخالفيه لما يملك من وسائل وهي المنعدمة في 

الذي غاب على أنصار هذه المدرسة هو أن بعض  القانون الدستوري والقانون الدولي، فإن

ماديا يترتب على عدم احترامها، لكونها مفسرة أو  قانونية العادية ال نجد لها جزاءالقواعد ال

أنها مجيزة لتصرف أو تصرفات معينة، مثل حق المالك في االيصاء بأمواله، كما أن هذه 

ال يتجزأ من القواعد  ارها أساسا أو جزءالدينية باعتب المدرسة ال تعير أي اهتمام للقواعد

 القانونية لبعض الدول كالدول اإلسالمية 

ء المعنوي، ألن اترى هذه المدرسة بأنه ينبغي االعتداد بالجز :المدرسة الفرنسية -0

على حد  contrecoup  socialكل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل االجتماعي 

وبهذا فإن كل قاعدة لها جزاءها وان كان االختالف بين القواعد قول زعيم المدرسة ديجي، 

القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل 

االجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، وعليه فإن أصحاب 

القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد 

 .الصحيح 

بالنظر إلى ما وصلت إليه األنظمة القانونية الحديثة وتطور الحكم  :تقدير هذا الرأي 

تحترم من قبل ممارسي  أنالديمقراطي يمكن القول بأن القواعد القانونية الدستورية ينبغي 

ب صاحب السيادة، فهذه القواعد تحدد كيفيات السلطة إذا أريد لهم أن يحترموا من قبل الشع

ممارسة السلطة من قبل مؤسسات الدولة والتي يحق لكل  منها ، اعتمادا على ما ورد في 

الدستور ، أن توقف غيرها عند حدود اختصاصاتها و سلطاتها مما يعد جزاءا يترتب على 

ى حد تدخل الشعب كل تجاوز لالختصاص و السلطات ، بل و قد يمتد عدم احترامها إل

إلجبار مؤسسة أو مؤسسات على احترام أحكام الدستور ، و ذلك أما ردعها بالوسائل 

المختلفة كالضغوط و المظاهرات أو التجمهر وإجبارها على القيام بتصرف معين أو 

االمتناع عنه بما يثبت تراجعها واالعتراف بخطئها، بل وقد يصل ذلك إلى حد اإلطاحة بها
6
  

 :منهاوالتي متعددة موجودة بل  ات التي تترتب عن مخالفة القواعد الدستورية الجزاءف
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6
وإيران سنة  2111وتونس سنة  2112وفي سنة  1262وليبيا سنة  2112و في سنة  1212ثلما الحظنا في مصر سنة م 

وما حدث في الواليات المتحدة األمريكية للرئيس السابق نكسون لدليل على دور الشعب في فرض احترام أحكام  1292

نتيجة قيامة بأفعال مخالفة ألحكام الدستور، وعرفت باسم فضيحة واترقايت  1298أوت   2الدستور، فقد استقال في 

Watergate  . 
 



 .السابق ذكرها يالجزاءات المتمثلة في رد الفعل االجتماع: أوال  

 .الجزاءات المادية: ثانيا  

باإلضافة إلى الجزاء المعنوي المتمثل في رد الفعل االجتماعي، فإن هناك جزاءات  

لى مخالفة القاعدة القانونية الدستورية وتختلف هذه الجزاءات باختالف مادية يتم توقيعها ع

 .القواعد الدستورية ذاتها

 :والقواعد الدستورية كما سبقت اإلشارة تنقسم إلى ثالثة مجموعات هي

 .القواعد المنظمة للسلطات العامة وعالقتها ببعضها: األولى

 .مةالثانية  القواعد المحددة للحقوق والحريات العا

 .القواعد المتعلقة بالمبادئ االقتصادية واالجتماعية: الثالثة

 :وترتب عن مخالفة هذه القواعد الجزاءات التالية

 .الجزاءات المترتبة عن مخالفة القواعد المنظمة للسلطات العامة -1

 :يترتب عن مخالفة هذه القواعد ثالثة أنواع من الجزاءات هي

على السلطة التنفيذية في حالة مخالفتها  -لسلطة التشريعيةا–جزاءات يوقعها البرلمان  -أ

 : للقواعد الدستورية وهي

 .حق البرلمان في اتهام رئيس الجمهورية -

 .حق البرلمان في اتهام الوزراء -

 .حق البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة -

 .حق البرلمان في رفض برنامج الحكومة -

 :ذية على البرلمان وهيجزاءات توقعها السلطة التنفي -ب

 .حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان -

 .حق رئيس الجمهورية في رفض دورة انعقاده -

جزاءات توقعها السلطة القضائية على مخالفة البرلمان والسلطة التنفيذية وتتمثل هذه  -ج

 :الجزاءات في األمور التالية

بة على القوانين من حيث حق المحاكم والمجالس الدستورية في ممارسة الرقا -

 .الدستورية وإلغاء كل قاعدة قانونية تخالف قواعد القانون الدستوري

حق المحاكم المختلفة في االمتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للقواعد الدستورية في  -

 .حالة الدفع الفرعي

لتنفيذية حق المحاكم اإلدارية في إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة ا -

 .المخالفة ألحكام الدستور

 :بالنسبة للقواعد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة -2

 :هذه القواعد ملزمة كذلك وتترتب عن مخالفتها جزاءات مادية منها

الجزاءات التي يوقعها قانون العقوبات على كل شخص يعتدي على المواطنين في  -

 .ممارسة حرياتهم

ين عن إعادة انتخاب السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية إذا امتناع هيئة الناخب -

 .خالفوا القواعد الدستورية

بالنسبة للقواعد المتعلقة بالمبادئ االقتصادية واالجتماعية فإن مخالفتها تترتب عنها  -3

 .السابق ذكره" 1"نفس الجزاءات المذكورة في البند 



وري قواعد قانونية ملزمة وتترتب عنها ومما سبق نخلص إلى أن قواعد القانون الدست

جزاءات مختلفة ال تقل أهمية عن الجزاءات التي تترتب عن مخالفة قواعد مختلف الفروع 

 .القانونية

 .ومن هنا يتضح أن القانون الدستوري قانون بالمعنى الصحيح

 

 :عالقة القانون الدستوري بالقوانين األخرى / المطلب الثالث 

ار شديد أن العالقة بين القانون الدستوري وفروع القانون العام األخرى يمكن القول باختص

 : تتمثل في اآلتي 

لعل أهم القوانين اتصاال بالقانون الدستوري هو القانون اإلداري لما لهما من عالقة وطيدة، 

ومع ذلك فالقانون الدستوري أسمى من القانون اإلداري من جهة، حيث يقرر القواعد 

ألساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون اإلداري الذي يقتصر دوره على والمبادئ ا

وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ، ومن جهة ثانية فالقانون الدستوري يتناول نشاط 

وإذا كان .الدولة السياسي، في حين أن القانون اإلداري يهتم بتحديد النشاط اإلداري في الدولة 

الدستوري ينظم السلطات العامة في الدولة ويحدد الحقوق والحريات العامة لألفراد  القانون

وضمانات حمايتها، فان القانون اإلداري ال يهتم إال بالوظيفة اإلدارية للسلطة التنفيذية، 

، والتي تخضع فيها السلطة التنفيذية لرقابة  ي ذلك على مبادئ وقواعد الدستور معتمدا ف

الوظيفة السياسية فتحكمها قواعد القانون الدستوري وهي تخضع فيها لرقابة  القضاء ، أما

 .البرلمان 

 فقانونالمالية، فإنها أيضا متينة بين االثنين،  بقانونوفيما يخص عالقة الدستور  

وبيان الضرائب واإليرادات المالية يهتم بالتشريع المالي بقصد تنظيم وإدارة أمالك الدولة، 

ق وأجهزة الرقابة ، وهو في كل ذلك يستمد مبادئه الرئيسية من الدستوروطرق اإلنفا
7
 

أيضا عالقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام، نظرا ألن األول هو الذي ينظم 

كيفية إبرام المعاهدات وإجراءات التمثيل في الخارج، كما يبين مدى أخذه بمبادئ أحكام 

مم المتحدة، وال أدل على تلك العالقة من ضمين الدساتير الحديثة القانون الدولي كميثاق األ

أحكاما تتعلق بمدى القوة القانونية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها، واحترام 

 الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها واحترام حقوق اإلنسان

هو اآلخر يستمد ويستلهم أحكامه من وللقانون الدستوري عالقة بالقانون الجنائي، الذي 

القواعد والمبادئ الدستورية، وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من االعتداء عليه من قبل 

األفراد أو الحكام، فيحدد الجرائم والعقوبات المقابلة لها، وال أدل على ذلك من نص الدساتير 

لجنائي بالتفاصيل مثل قاعدة عدم جواز على العديد من القواعد العامة التي يتناولها القانون ا

 القبض على األشخاص إال طبقا ألحكام القوانين وحق الدفاع وهناك 
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ينص على أن المواطنين متساوون في أداء الضريبة ، وعلى كل المواطنين المشاركة في تمويل التكاليف  1226سنة فالدستور الجزائري ل 

العمومية ، وال يجب إحداث ضريبة إال بمقتضى قانون ، وال يمكن أن تكون بأثر رجعي زيادة على ضرورة مناقشة البرلمان للسياسة المالية 

 .الية للحكومة والتصويت على قانون الم



 

 : مصادر القانون الدستوري/المطلب الرابع  

لدراسة مصادر القانون أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون، كما أن لها أهمية في  

 .مختلف فروع القانون

دراسة المصادر إلى كونها تعرف الدارس األصول التي تصدر عنها وتعود أهمية 

 .القاعدة القانونية أو تستمد منها قوتها اإللزامية

في  -المصادر–وتتعدد مصادر القانون الدستوري تبعا لنوعية القواعد الدستورية، وهي 

 .مصادر رسمية ومصادر تفسيرية: مجموعها تنقسم على قسمين

 در الرسميةالمصا: الفرع األول

يقصد بالمصدر الرسمي للقانون الدستوري األصل الذي تستمد منه القاعدة      

الدستورية قوتها الملزمة
8
. 

 -وتستمد القاعدة الدستورية قوتها الملزمة من النصوص التي تضعها الدولة بنفسها   

ك معين لفترة أو باتباع السلطات العامة فيها لسلو -الدستور وما يلحق به من قواعد مدونة

 .كافية تجعل تلك السلطات تشعر بإلزامية ذلك السلوك

 -تشريعا-ومن هنا يتضح لنا بأن المصادر الرسمية للقاعدة الدستورية إما أن تكون مدونة 

 .وإما أن تكون عرفية، ونتناول هذين المصدرين ببعض التفصيل

 التشريع: أوال

القانونية بواسطة سلطة مختصة وفق األول هو وضع القواعد : للفظ التشريع معنيان

 .إجراءات معينة في صورة نصوص مكتوبة

 .وأما المعنى الثاني للفظ التشريع فهو القانون المكتوب أو المدون

وفي موضوعنا هذا ال نتناول لفظ التشريع بمعناه األول، إنما يقتصر كالمنا عن المعنى 

 .الثاني له، أي القانون المكتوب

والتشريع   -الدستور-التشريع األساسي : انون المكتوب ثالثة أنواع هيوالتشريع أو الق

 .العادي، والتشريع الفرعي

وبما أن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في 

 .الدولة في وقت معين، فإن التشريع سواء كان أساسيا أو عاديا يعتبر مصدرا رسميا له

تعتبر المصدر الرسمي األول لقواعد القانون الدستوري،  -الدستور-الدستورية  فالوثيقة

ألنها تتضمن أغلب قواعده، كما يعتبر القانون العادي مصدرا رسميا لقواعد القانون 

الدستوري ألنه يتضمن قواعد خاصة بنظام الحكم مثل قانون االنتخابات في الجزائر وفي 

 .غيرها من الدول

تير كثيرا ما تقرر أمورا دستورية مع النص على تنظيمها بقوانين عادية كما أن الدسا

 1212ما نص عليه دستور الجزائر لسنة : ومثالها -البرلمان-تصدر عن السلطة التشريعية 

بشأن األحزاب السياسية، حيث نص على حرية ممارسة العمل الحزبي، وأوكل أمر تنظيم 

 .برلماناألحزاب إلى القانون الذي صدر عن ال

كما يعتبر التشريع الفرعي مصدرا لقواعد القانون الدستوري في بعض الحاالت النادرة، 

عن السلطة التنفيذية وتكون متعلقة بنظام الحكم،  -فرعية-وذلك عندما تصدر قواعد قانونية 
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المراسم الرئاسية المتعلقة بدعوة هيئة الناخبين إلى صناديق : ومن أمثلة هذه القواعد

 .راع، وكذا المراسيم المتعلقة باالستفتاء بشأن أمور الحكم وغيرهااالقت

مما سبق يتضح أن القواعد الدستورية المدونة التي تعتبر المصدر الرسمي للقانون 

 .الدستوري قد تكون موجودة في الدساتير أو القوانين العادية أو المراسيم

كم يعتبر من المصادر الرسمية وبناء على ذلك فكل نص يعالج موضوعا يتعلق بنظام الح

التشريعية للقانون الدستوري بصرف النظر عن الهيئة التي صدر عنها ذلك النص ما دام قد 

 .صدر في حدود اختصاصها المحدد في الدستور

وتتدرج القواعد الدستورية تبعا لتدرج الهيئات التي تصدر عنها، لذلك فإن القواعد التي 

القواعد القانونية ألنها تصدر عن الشعب بكامله، أي يعبر عن  يتضمنها الدستور تكون أسمى

 .هذه القواعد في االستفتاء الدستوري

 .ومن هنا فإن القواعد التي يتضمنها الدستور تمثل إرادة الشعب صاحب السيادة

ثم تليها القواعد التي تضعها السلطة التشريعية، ألنها هيئة منتخبة من قبل الشعب، فهي 

 .ال تمثل سوى إرادة الشعبفي عملها 

 .في أدنى الدرجات -الحكومة-ثم تأتي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية 

 :وتترتب على هذا التدرج نتيجتان هامتان هما

ال يلغيه إال تشريع مماثل له في قوته  -سواء كان أساسيا أو رئيسيا–أن التشريع : األولى

لغيه إال تشريع دستوري مماثل وبالوسائل التي نص أو أعلى منه، فالتشريع الدستوري ال ي

 .عليها الدستور ذاته

ومن بينها –إن التشريع الدستوري ملزم لكل السلطات التي أسسها الدستور : الثانية

وبناء على ذلك ال يمكن للقانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية أن  -السلطة التشريعية

 .لدستوريخالف القواعد التي نص عليها ا

أن يخالف  –المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية–كما أنه ال يمكن للتشريع الفرعي 

 .القانون العادي أو الدستور

يخالف الدستور فإنه يكون  -مرسوم-إذا صدر قانون عادي أو تشريع فرعي : وبناء عليه

 .غير دستوري وبالتالي ال يمكن تطبيقه

لقانون الدستوري المدونة قد تكون موجودة في الدساتير ومما سبق يتضح لنا أن قواعد ا

أو القوانين العادية أو المراسيم، وبعبارة أخرى فإن كل قاعدة تتعلق بنظام الحكم سواء أكانت 

تعتبر قاعدة  -المرسوم-موجودة في الدستور أم في القانون العادي أو في التشريع الفرعي 

 .دستورية

 العرف: ثانيا

إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة  "يقصد بالعرف 

 " يجعل الناس يشعرون بقوته اإللزامية كالقانون المكتوب

السلوك المتعلق بنظام الحكم، الذي اعتاد المسؤولون أو :أما العرف الدستوري فيقصد به 

بأن هذا السلوك ملزم السلطات العامة اتباعه لمدة طويلة وبصفة مستمرة جعلتهم يشعرون 

لهم
9

. 

 .مادي ومعنوي : ويتضح مما سبق أن هناك ركنان للعرف 
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وجود قاعدة ، أي  فالركن المادي يفيد إتباع األفراد سلوكا معينا في تصرفاتهم بصفة مطردة

مستقرة ومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة، وهذا يعني الثبات وتوافر مدة 

معقولة 
10
 

الركن المعنوي فيعني استقرار اإلحساس في ضمير الجماعة بأن ذلك السلوك أصبح  أما 

صفة االلزام ، وملزما لهم، فبغير االعتقاد بالزاميته ال نكون بصدد عرف بمعناه القانوني 

يردها البعض إلى اإلرادة المفروضة للمشرع بينما يردها البعض اآلخر إلى إرادة الجماعة 

 .ات واألفرادالمتمثلة في السلط

موقف دساتير الدول منه بين متوسع  وإذا كان العرف هو ما سبق ذكره باختصار، فإن 

ومضيق من دور العرف ، وكذا من فترة ألخرى في نفس النظام الدستوري لكل دولة ، إال 

أنه مما الشك فيه أن الدول التي لها دساتير مكتوبة ، جامدة تعرف شحا في األخذ بهذا 

 .سيما في النظام الدستوري الجزائري  المصدر ال

 .المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: الفرع الثاني

يقصد بالمصدر التفسيري للقانون الدستوري تلك اآلراء واألفكار التي يقول بها فقهاء 

القانون الدستوري بشأن تفسير نص غامض من الدستور أو بيان لما يجب أن يكون عليه 

كما يعتبر من المصادر التفسيرية تلك األحكام التي تصدر عن الجهات  تنظيم أمر معين،

 .القضائية من منازعات لها عالقة بموضوع الحكم

 .ومن هنا فإن مصادر القانون الدستوري التفسيرية هي القضاء والفقه

 .القضاء: أوال

من  تلك األحكام الصادرة -كمصدر من مصادر القانون الدستوري -يقصد بالقضاء     

 .المحاكم بشأن المنازعات المتعلقة بالقانون الدستوري

ويعتبر القضاء مصدرا تفسيريا ألنه كثيرا ما ينص الدستور على موضوع معين ويثير 

تطبيقه منازعات تصل إلى ساحة القضاء، فتقوم المحاكم بتفسير تلك النصوص الغامضة 

ئية التي تعتبر مصدرا تفسيريا للقانون وتطبقها تبعا لذلك التفسير؛ ومن أمثلة األحكام القضا

تلك األحكام التي أصدرها مجلس الدولة المصري بصدد تفسير نصوص دستور : الدستوري

المتعلقة بالحريات العامة، ومدى حق السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع  1223سنة 

 .قيود عليها

توري، كما يعتبر مصدرا ماديا وبهذا المعنى يعتبر القضاء مصدرا تفسيريا للقانون الدس

 .له في بعض األحيان وذلك عندما يدون المشرع الدستوري ما استقر عليه القضاء من أحكام

 

 

 .الفقه: ثانيا

 .يقصد بالفقه اآلراء والنظريات التي يتوصل إليها رجال القانون
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غير أن الحقائق تثبت أن المدة ال يمكن تحديدها نظرا لظهور أعراف دستورية في مدة  

قصيرة مثل بعض سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء في فرنسا التي نظمت بمقتضى 

لمية األولى في حين أن مسؤولية الوزارة في إنجلترا تقررت عرف نشأ بعد الحرب العا

 .بعرف يعود إلى القرن الثامن عشر
 



 :الفقه الموجه والفقه المفسر: ويتنوع الفقه الدستوري إلى نوعين هما

 .ه الموجه أو المنشئالفق-2

يقوم هذا النوع من الفقه بدور إنشائي حيث يعالج المسائل الدستورية على نحو معين 

 .ويطرح بشأنها بعض اآلراء والنظريات تساعد الدول على إقامة أنظمتها الدستورية

، الذي وضع "العقد االجتماعي"المسمى " جان جاك روسو"مؤلف : ومن أمثلة هذا النوع

 .األساسية لنظرية سيادة األمةاألفكار 

الذي وضع نظرية أو مبدأ الفصل " روح القوانين"المعروف باسم " مونتسكيو"ومؤلف 

 .بين السلطات

وكذا مؤلف األحكام السلطانية للماوردي أو السياسة الشرعية البن تيمية في النظام 

 اإلسالمي

 .الفقه المفسر-0

تهم بشأن شرح وتحليل النصوص الدستورية، يقصد بالفقه المفسر آراء الفقهاء ونظريا

وهذه اآلراء تعتبر مصدرا تفسيريا ألنها تساعد على فهم القانون الدستوري، وكذا بيان 

 .محاسنه وعيوبه

القانون "ومن أمثلة هذه اآلراء ما كتبه الفقيه الفرنسي أندريه هوريو في كتابه 

 .1211بشأن شرح الدستور الفرنسي لسنة " الدستوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أحكام الدساتير: المبحث الثاني 
 :أساليب نشأة الدساتير ونهايتها 

تنشأ الدساتير وتنتهي بأساليب مختلفة ومتعددة وقبل تعرض ألساليب نشأتها ونهايتها يتوجب 

 علينا بحث أسباب نشأة الدساتير والتطور الذي عرفته بفعل تزايد مهام الدولة 

إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد ثورات :ساسية لوضع الدستور أسباب والدوافع األ

األوربية وسيطرت البورجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحصار 

االستعمار كانت من األسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم وكان غرض شعوب 

تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبن  داخلية وذلك بواسطةالاألنظمة إثبات سيادتها 

السلطات وعالقاتها في دولة الجديدة وعالقاتها بالمحكومين والدول األخرى وأن هذه الدول 

بوضع دستور تؤهل نفسها إلقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت 

 .الدولي ألنها إن طالبت بذلك  إلى مرحلة النضج السياسي ولها الحق في االنضمام للمجتمع

ويرجع ظهور أول دستور حسب كثير من المفكرين غير المسلمين وكذا بعض المفكرين 

المسلمين إلى دستور الواليات المتحدة األمريكية ، ثم ما أعقبه من ظهور ما يسمى الحركة 

م ظهور الثورة الدستورية في أوروبا وظهور الثورات األوروبية التي دعمتها البرجوازية ، ث

الشيوعية وما صاحبه من ظهور نموذج مغاير لمفهوم النظام الدستوري والسياسي ككل في 

 العالم الشيوعي

غير أن الحقيقة غير ذلك ، إذ أن أول دستور عرفته البشرية هو تلك الوثيقة التي وضعها  

توته من بيان معالم الدولة اإلسالمية الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عندما هاجر إلى المدينة المنورة بما اح

 ...وما تضمنته من حقوق وحريات 

 أساليب وضع الدساتير                    : األولالمطلب 

تتوقف نشأة الدساتير على نظام الحكم السائد في الدولة أثناء وضع الدستور فقد تنشأ        

والشعب، أو تنشأ جمعية تأسيسية عن طريق منحة من الملك، أو بناء على عقد بين الحاكم 

تختص بوضعه دون أن يعرض على الشعب، كما قد يصدر بناء على استفتاء شعبي ، ومن 

 .هنا فإن أساليب وضعها إما أن تكون ديمقراطية أو غير ديمقراطية 

 األساليب غير الديمقراطية: الفرع األول

نشاء  الدساتير، سواء كانت هي أساليب غير الديمقراطية التي تكون للملوك سلطة في إ

حدود هذه السلطة مطلقة أو مقيدة   ، وتوصف الدساتير بهذا الوصف وإن احتوت على 

 .مبادئ ديمقراطية، أو تم توزيع الصالحيات فيها بين السلطات الثالث

 .واألسلوب غير الديموقراطي لوضع الدساتير يتخذ شكلين هما ك المنحة والعقد 

 .عن طريق المنحة  وضع الدستور:  أوال 

ظهر هذا األسلوب كطريقة يتجنب فيها الملوك ثورة الشعب عليهم و على سلطاتهم ،  

فحاولوا وضع حد الستياء الشعب ، بأن تنازلوا عن بعض سلطاتهم له ضمن وثيقة مكتوبة 

 .يشعروه بأنه يشاركهم الحكم 

 . ال ينازعه فيها أحد  وقد وصفت بأنها منحة من الملك استنادا إلى أن سلطته مطلقة  



الذي منحه  1118جوان  8الدستور الفرنسي الصادر في : ومن األمثلة على تلك الدساتير

لويس الثامن عشر لألمة عقب سقوط نابليون األول ، ودستور اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

 . 1291، وكذلك الدستور القطري لسنة 1291

من قبل الفقهاء إال أنها في حقيقة األمر غير ذلك، فهي و هذه الدساتير وإن سميت بالمنحة 

لم تظهر إال بعد أن تيقن الملوك من قوة وضغط الشعب عليهم، وعليه فإنها ال تعد منحة وإنما 

تنازال منهم عن جزء من سلطاتهم مقابل اإلبقاء عليهم وتهدئة األوضاع والتقليل من االستياء 

 .ي تبقى من سلطانهم أي شيء الذي يمكن أن يؤدي إلى الثورة الت

 .وضع الدستور عن طريق العقد : ثانيا 

ينشأ هذا النوع من الدساتير بسبب الضغوط التي  يمارسها الشعب أو نوابه على الملوك 

فيخضعون إلرادة الشعب إذعانا أحسن لهم من فقد سلطانهم بالكامل فيشاركون الشعب أو 

ذلك فإن هذا الدستور يكون وليد التعاقد الذي تم بين ممثليه في وضع دستور النظام الجديد، ل

 .الحاكم والشعب 

فقط من سلطات الملك،  نحة قد ال يشمل إال جزءوإذا كان األسلوب السابق المتمثل في الم

فإن الدستور الصادر في شكل اتفاق أو عقد تكون الغلبة فيه للشعب الذي يضعه بواسطة 

القول بهذا يفيد أن الملك ال القبول أو التخلي عن العرش، و ممثليه، وال يكون أمام الملك إال

ة الملك رادندا لألمة وأن السلطة ليست موزعة بالتساوي بين الطرفين، وعليه فإن إن يكو

 .كطرف تكون ضعيفة بل ومقيدة

واألمثلة على هذا النوع من الدساتير عديدة، نذكر منها الميثاق األعظم في إنجلترا سنة 

في  1611هو جزء من دستور إنجلترا ، وكذلك قانون الحقوق الصادر سنة  الذي 1211

 1262الفرنسي السابق اإلشارة إليه، والدستورين الكويتي لسنة  1131نفس البلد، ودستور 

 .1293والبحريني لسنة 

 .األساليب الديمقراطية:  الفرع الثاني

لإلرادة الشعبية دور في  وضع  إن األساليب الديمقراطية هي تلك األساليب التي يكون   

الدستور ، سواء عبر الشعب عن إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ؛ يعبر الشعب عن 

إرادته بطريقة مباشرة في حالة االستفتاء الدستوري ؛ وقد يعبر الشعب عن إرادته بطريقة 

 قبل الجمعية النيابية التأسيسيةمباشرة في حالة وضع الدستور من 

  

 

 وضع الدستور عن طريق االستفتاء الدستوري: وال أ

بموجب هذه الطريقة يوضع الدستور  من طرف الشعب مباشرة ، فيبدي رأيه فيه     

وال يصبح نافذا إال بعد الموافقة عليه ،وذلك بعد صياغته من طرف  جمعية منتخبة لهذا 

الدستور في هذه  الغرض أو من طرف  لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان ، و

 .الحالة ال يكتسب قوته اإللزامية إال بعد موافقة الشعب عليه



ويعتبر االستفتاء أحد طرق  إشراك الشعب في إقرار نصوص الدستور نظرا لتعذر   

 .جمع الشعب 

 .سياسي ودستوري : واالستفـتاء نوعان 

 . االستفتاء السياسي - 1

ذ رأي الشعب في أمر من األمور التي تتعلق االستفتاء السياسي هو ما الغرض هو أخ  

بشؤون  الحكم ، أي حول قرار أو خطة سياسية معينة ، مثل االستفتاء الذي أجري في 

 1221سنة الجزائر 

 .من أجل إقرار ميثاق المصالحة الوطنية المقدم من طرف رئيس الجمهورية 

 .االستفتاء الدستوري  - 2

تاء الذي يكون الغرض منه أخذ رأي الشعب بشأن االستفتاء الدستوري  هو االستف  

مشروع دستوري سواء كان هذا المشروع متضمنا دستورا جديدا   أو تعديال للدستور 

 .الساري المفعول

 و 1263سنوات دستورا الجزائر ل: ومن أمثلة الدساتير التي وضعت بهذا األسلوب 

 1226والتعديل الدستوري لسنة  1212و 1296

 ع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية  وض: ثانيا  

فيه هذا األسلوب ينفرد الشعب بوضع الدستور بواسطة هيئة تأسيسية منتخبة بطريقة  

ديمقراطية من قبله، نظرا لتعذر سنه بالطريق المباشر، ويكون الدستور الذي تضعه هذه 

 .الهيئة واجب النفاذ

تمييز بين القوانين الدستورية التي تضعها وبهذه الطريقة أمكن لرجال الثورة الفرنسية ال

هيئة خاصة بذلك، والقوانين العادية التي تسنها السلطة التشريعية المنشأة طبقا للدستور 

 .الموضوع والتي يجب أن تكون مستمدة منه

وقد ظهرت هذه الطريقة أول األمر في الواليات المتحدة األمريكية بعد استقاللها سنة 

 إلى فرنسا وانتشرت بالخصوص بعد الحرب العالمية الثانية، ثم انتقلت 1919

 
 أنواع الدساتير: ثانيالمطلب ال

تنقسم الدساتير تقسيمات متعددة ،  حسب النظرة التي ينظر منها إليها ، لذلك فهي تنقسم 

 .من حيث الشكل ومن حيث طريقة التعديل ومن حيث مدة النفاذ 

 يث الشكل أنواع الدساتير من ح: الفرع األول  

 الدساتير من حيث الشكل إما أن تكون  مدونة أو غير مدونة

 الدساتير المدونة: أوال  

الدستور المدون هو الدستور الذي تصدر أحكامه في صورة نصوص تشريعية مدونة في 

، الذي صدر في ثالث وثائق 1191وثيقة رسمية واحدة أو عدة وثائق ، كدستور فرنسا لسنة 

 .والقواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولةتتضمن المبادئ 

 .وهذه الوثيقة أو الوثائق تصدرها سلطة مختصة بهذا األمر، وفق إجراءات معينة  

وقد تبنت غالبية الدول هذه الطريقة حيث ال نجد في العالم دولة لها دستور عرفي     

 .باستثناء إنجلترا 



ة أحكام هذا الدستور مدونة ، بل العبرة بتدوين و ال يشترط الدستور المدون أن تكون كاف 

غالبية أحكامه، إذ أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة تقسيم نسبي، فما من دستور إال 

ويضم أحكاما مدونة وأخرى غير مدونة، ففي بريطانيا الوطن األم للدساتير غير المدونة ، 

اف الدستورية عدة وثائق رسمية أخرى ، نجد أن الدستور البريطاني يضم إلى جانب األعر

 .كالعهد األعظم وقانون توارث العرش 

 :و السبب في اللجوء إلى أسلوب الدساتير المكتوبة يعود إلى عدة أمور ، هي 

حاجة الدول حديثة االستقالل لتنظيم شؤونها وبناء حكم يسوده االستقرار تجنبا  -1

 .  للفوضى

 .    ضع دستورا جديدا محل الدستور السابقإن أية حركة تستولي على الحكم ت  -2

هناك دول ال يمكن أن تضمن بقاءها ووحدتها إال بوضع دستور مكتوب، كما هو  -3

حال الدول المتحدة، وذلك ألن ضرورة بقائها تستدعي بيان اختصاصات السلطات المحلية أو 

 .المركزية حتى ال تتحول إلى دولة بسيطة أو تنفصل إلى عدة دول 

ين القواعد الدستورية هي ضمانة قوية لحماية حقوق األفراد وحرياتهم من إن تدو -8

 .استبداد الحكام حيث يجد األفراد قواعد واضحة يمكن االطالع عليها والتمسك بأحكامها

إن القواعد المدونة تتسم بالثبات والوضوح، وهذا ما يضفي عليها االستقرار، وال  -1

تفسيرها وإيضاح أحكامها، بخالف الحال في  يجعلها عرضة للتالعب والتحايل، بشأن

الدساتير غير المدونة التي تثير في الكثير من األحيان الشك حول وجودها والخالف بشأن 

 .تفسيرها، األمر الذي يفسح المجال واسعا أمام الحكام للنفاذ منها والتحايل على أحكامها

ومما ال شك فيه أن هذه سهولة إعداد وتعديل نصوص الوثيقة الدستورية المدونة،  -6

الميزة تجعل أحكام الدستور تساير المتغيرات والمستجدات ال سيما إذا كان هناك تغيير 

دستوري جوهري في المبادئ التي تحكم الدولة وتنظم عمل السلطات فيها، كالمتغيرات 

 .يهالطارئة على الدولة بفعل الثورة واالنقالب أو االنفصال عن االتحاد أو االنضمام إل

 .الدساتير غير المدونة أو الدساتير العرفية : ثانيا

الدساتير غير المدونة هي الدساتير التي تستمد غالبية أحكامها من العرف، فال يتدخل 

المشرع في إصدارها وال تصدر في وثيقة رسمية ، وإنما نشأت عن طريق العرف نتيجة 

دولة سلوكات معينة استمرت لمدة طويلة اتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون ال

ومن األمثلة على الدساتير العرفية . فتحولت إلى عرف دستوري ملزم بالنسبة لهذه السلطات

 .الدستور اإلنجليزي الذي يعد المثل التقليدي للدساتير غير المدونة

لطاتها، تلك الخاصة بتشكيل الوزارة وممارسة س: ومن أمثلة القواعد العرفية في إنجلترا 

حيث يلتزم الملك بتعيين رئيس الحزب الفائز في االنتخابات على رأس   الوزارة ، والذي 

يلتزم هو اآلخر بدوره بتعيين مساعديه من بين أعضاء حزبه، إال استثناء ، وضرورة أن 

 (. اللوردات والعموم)يكون الوزراء أعضاء في أحد مجلسي البرلمان 

ية غير المدونة في بريطانيا، توجد هناك العديد من و إلى جانب األحكام الدستور

وثيقة العهد األعظم التي : التشريعات التي تنظم مسائل دستورية غاية في األهمية  مثل 

م، و تعهد فيها بعدم التدخل 1211سنة  " " J.Sans Terre "جان سانتار "أصدرها الملك 

ا والتعهد باالمتناع عن فرض أية في عملية انتخاب رجال الكنيسة واحترام حرية إنشائه

،  1632ضرائب جديدة دون موافقة المجلس الكبير، هذا إلى جانب قانون الحقوق لسنة 



، و  1282 -1211، وقانون البرلمان لسنتي  1911وقانون توارث العـرش الصادر في سنة 

 .الذي يسمح للنساء الدخول إلى مجلس اللوردات 1212قانون 

العبرة في وصف الدستور بالصفة الغالبة لألحكام، وحيث أن غالبية ومما سبق يتضح أن 

 .أحكام الدستور اإلنجليزي غير مدونة جرى وصفه بأنه دستور غير مدون

 .تقسيم الدساتير من حيث طريقة تعديلها : الفرع الثاني 

 .تنقسم الدساتير من حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و جامدة

 .لمرنة الدساتير ا: أوال 

الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله باتباع اإلجراءات الموضوعة لتعديل 

القانون العادي، و السلطة التي تتولى ذلك هي ذات السلطة التي تسن القوانين العادية، أي 

 .السلطة التشريعية 

ادية، وهذا ما من هنا يكون للدساتير المرنة ذات القيمة القانونية المقررة للقوانين الع 

 .يفسر تخويل صالحية الدستور المرن لذات السلطة التي تتولى تعديل القانون العادي

ومعيار التمييز بين الدساتير المرنة والجامدة، هي اإلجراءات المتبعة في التعديل ، فإذا    

لطة تماثلت إجراءات تعديل الدستور القانون العادي، كان الدستور مرنا بغض النظر عن الس

واألسلوب المتبع في وضعه، سواء تم وضعه من قبل السلطة التشريعية أم السلطة التأسيسية 

 .األصلية أم عن طريق االستفتاء

واألصل أن سائر الدساتير غير المدونة هي دساتير مرنة، كونها تنشأ إما عن طريق 

نشأت فيها، هذا  العرف أو السوابق القضائية وبالتالي يجري تعديلها بذات الطريقة التي

 .إضافة إلى إمكانية تعديلها من قبل المشرع العادي بإصدار تشريع يخالف أحكامها

والجدير بالذكر أن صفة المرونة وإن اقترنت بالدساتير غير المرنة، إال أنها تنسحب في 

بعض األحيان إلى الدساتير المدونة، في حالة ما إذا لم يشترط المشرع الدستوري إجراءات 

 .صة في تعديلها تختلف عن إجراءات تعديل القانون العاديخا

وقد عيب على هذه الدساتير تأثرها باألغلبيات البرلمانية واألهواء السياسية والحزبية 

لسهولة تعديلها ؛ غير أن   بعض الباحثين رأوا أن الدستور المرن يساير تطورات العصر 

رات التي قد تقع جراء صعوبة تعديل وحاجات المجتمع، وتجنب البالد األزمات والثو

 . الدستور

 الدساتير الجامدة : ثانيا 

ذلك الدستور الذي ال تعدل نصوصه أو جزء منها إال باتباع : يقصد بالدستور الجامد

إجراءات خاصة غير تلك المتبعة في تعديل القوانين األخرى، ولعل السبب في ذلك هو 

 .للتعديالت السريعة غير المدروسةالمحافظة على ثباته واستقراره تجنبا 

وقد يكون مراد جمود الدستور تخويل صالحية تعديله لهيئة خاصة غير التي تتولى 

 .تعديل القوانين العادية 

وجمود الدستور ال يعني بحال من األحوال استحالة تعديله، ولكن صعوبة ذلك، فما من 

ف وتفاوت إجراءات وصعوبة التعديل دستور في العالم إال ويكون قابال للتعديل، مع اختال

الذي خول حق اقتراح التعديل  1211من دستور آلخر  مثل اشتراط الدستور الفرنسي لسنة 

لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان بمجلسيه، على أن ينظر البرلمان بمجلسيه في 

تفتاء وال يصبح اقتراح التعديل، وإذا حصل االقتراح على تأييد البرلمان أحيل على االس

 .التعديل نهائيا إال إذا اقترن بموافقة الشعب



 .كما أن هناك نوعا من الدساتير ينص على منع التعديل نهائيا

 .أحدهما يجيز التعديل ، واآلخر يمنعه: ومن هنا يمكن القول بأن الدساتير الجامدة نوعان 

 .الدستور المجيز للتعديل – 2

اقتراح التعديل : جيز للتعديل يمر عادة  بأربع مراحل هيإن  تعديل الدستور الجامد الم

 .وإقراره مبدئيا ثم إعداده وأخيرا إقراره نهائيا

 .متعلقة باقتراح التعديل: المرحلة األولى

إن حق اقتراح التعديل قد يكون للبرلمان ، أو الحكومة أو االثنين ، أو البرلمان والشعب   

تم تخويل هذا الحق لرئيس الجمهورية دون  -المعدل -1212،و في الدستور الجزائري لسنة 

لرئيس الجمهورية حق المبادرة : ) منه بقولها  198 غيره ، وهذا ما نصت عليه المادة

 ( . بالتعديل الدستوري

 .مرحلة إعداد التعديل  وإقراره: المرحلة الثانية 

عب ، كما هو الحال بالنسبة يعود حق إقرار التعديل غالبا إلى البرلمان باعتباره ممثال للش

)  :بقولها (  198أي ) ، وذلك ما نصت عليه المادة السابقة  1212للدستور الجزائري لسنة 

المجلس الشعبي  -بعد أن يصوت عليه ـ إشارة االقتراح المقدم من طرف رئيس الجمهورية 

 ( . يعيالوطني ومجلس األمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشر

 .االستفتاء الشعبي على مشروع التعديل : للمرحلة الثالثة 

إذا كان مشروع التعديل يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق   

اإلنسان والمواطن وحرياتهما، و التوازنات األساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية فإنه 

: ) ا ورد النص عليه في المادة السابقة بقولها ال بد من عرض النص على الشعب ،وهو م

 (.يوما الموالية إلقراره( 11)يعرض التعديل على استفتاء الشعب خالل الخمسين 

يصبح القانون الذي يتضّمن مشروع التعديل و  
 

وال . الدّستوري الغيا، إذا رفضه الشعب

يمكن عرضه من جديد على الّشعب خالل الفترة التشريعيّة
1

أنه  وفقا للتعديل  ؛ غير 

تضمن  مبدأ جديدا وهو إمكانية تعديل الدستور دون الرجوع إلى  1226الدستوري لسنة 

إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أّي :) منه على أنه 196الشعب فقد نصت المادة  

اإلنسان تعديل دستورّي ال يمّس البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائـري ، وحقوق 

والمواطن وحرياتهما ، وال يمّس بأّي كيفية التوازنات األساسية للّسلطات والمؤسسات 

الدّستوريّة ، وعلّل رأيه ، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضّمن التّعديل 

/  3  {الدّستوري مباشـرة دون أن يعرضه على االستفتاء الشعبي، متى أحرز ثالثـة أرباع 

 ( .أصوات أعضاء غرفتي البرلمان  }  8

 إصدار التعديل : المرحلة الرابعة 

إن أي تعديل دستوري سواء أكان ال يمس المبادئ العامة ونال األغلبية البرلمانية 

من الدستور أم كان يمس بتلك المبادئ ووافق عليه الشعب  196المنصوص عليها في المادة 

ل إال بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية طبقا باألغلبية فإنه ال يكون ساري المفعو

يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري ) من الدستور التي نصت على أن  198للمادة 

 ( .  الذي صادق عليه الشعب

 

 



 .الدستور المانع للتعديل  –  0

إن الدستور قد ينص على منع تعديل بعض أحكامه ، سواء بصفة دائمة أم مؤقتة ،      

 121، فقد نص في مادته 1296الدستور الجزائري لسنة : ومن األمثلة على هذه الدساتير

ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن يمس  بالصفة الجمهورية : ) التي تنص على أنه

للحكم ، و بدين الدولة  واالختيار االشتراكي  والحريات األساسية لإلنسان والمواطن  ومبدأ 

 ( .  ق االقتراع العام المباشر والسري  وسالمة التراب الوطني التصويت عن طري

غير أن منع التعديل ال يعني بقاء الدستور إلى األبد دون تعديل  ،إذ أن هذا الوضع مناف  

 .لحركة المجتمع وتطور الحياة ، ولهذا البد من التعديل ولو أدى ذلك إلى ثورة

زائرية إلى تغيير هذا الدستور بعد ما أصبح وهذا ما حدث فعال ، فقد اضطرت الدولة الج

 . 1212عاجزا عن مسايرة العصر ، فتم استبداله بدستور 

 .   أنواع الدساتير من حيث مدة نفاذها :  الفرع الثالث

 .تقسم الدساتير من حيث مدة نفاذها إلى دساتير دائمة ومؤقتة   

 .الدساتير المؤقتة:  أوال

ير التي يجري وضعها من أجل تنظيم األوضاع الدستورية في الدساتير المؤقتة هي الدسات

 .الدولة خالل الفترة االنتقالية، أو لحين وضع الدستور الدائم

ومثل هذه الدساتير يتم اللجوء إليها في أعقاب وقوع ثورة أو انقالب أو إعالن استقالل 

الدولة، حيث تكون األوضاع الداخلية للدولة غير مستقرة وتتصارع فيها القوى واألحزاب 

والتيارات السياسية المختلفة، من هنا يلجأ القابضون على السلطة إلى إعالن دستور مؤقت ال 

نفاذه عادة، ولكن يشار في صلبه إلى أنه دستور مؤقت أو يعمل بأحكامه خالل تحدد فترة 

 .الفترة االنتقالية 

وتصدر هذه الدساتير عادة بتوقيع قادة الثورة أو االنقالب أو بتوقيـع القابضين على     

 نظام إدارة الدولة الذي وضعـه الحاكم األمريكي بول بريمر : السلطة، وعلى سبيـل المثال 

، والذي نص على سريانه إلى أن يتم وضع الدستور الدائم في شهر  2113للعراق عام 

 .2111سبتمبر عام 

 الدساتير الدائمة:  ثانيا

الدساتير الدائمة هي الدساتير التي يتم سنها من أجل تنظيم األوضاع الدستورية في الدولة 

لعالقة بينها وينص على حقوق ألجل غير محدد، فينظم  عمل السلطات العامة وصالحياتها وا

األفراد وحرياتهم ، و األسس االقتصادية واالجتماعية التي تحكم الدولة ، ومن أمثلتها 

 .1226المعدل عام  1212الدستور الجزائري لسنة 

 .تعديل الدساتير و إنهاؤها: المطلب الثاني

صوص  تكون غير إن النصوص الدستورية تمثل القانون األعلى في الدولة، و هذه الن   

صالحة للتطبيق عندما يتطور المجتمع  بحيث تصبح غير متماشية مع الوضع السياسي 

 . واالقتصادي واالجتماعي مما يؤدي إلى تعديل الدستور أو إنهاؤه

و تعديل الدستورأو إنهاؤه  يكون بأسلوب العادي ، أي وفق ما هو محدد في الدستور  

ثل في الخروج عن النصوص المحددة لكيفية تعديله أو ذاته، أو بأسلوب غير عادي ، يتم

 .إنهاء

 



 .األسلوب العادي –أوال 

إن الدساتير ـ كما أسلفنا القول ـ قد تكون مرنة أو جامدة ، وأن األولى ال تثير أي إشكال 

بالنسبة لتعديلها، نظرا ألن السلطة التي تقوم بتعديلها هي ذات السلطة التي تسن القوانين 

، أي السلطة التشريعية ؛ أما الدساتير الجامدة فالوضع بالنسبة لها يختلف عن الدساتير العادية

المرنة، حيث يتطلب الدستور لتعديله أو إلغائه اتباع إجراءات خاصة ومعقدة عن إجراءات 

 .تعديل أو إلغاء القوانين العادية

قوم السلطة المحددة وتعديل هذا النوع من الدساتير يكون وفق ما ورد في نصوصها ، و ت

 . بإلغائه أو تعديله

 .األسلوب غير العادي –ثانيا 

األسلوب غير العادي إللغاء الدستور أو تعديله هو األسلوب الذي لم ينص عليه الدستور  

. 

والسبب في اللجوء لهذا األسلوب يعود إلى جمود الدستور جمودا مطلقا يمنع تعديل كل  

ليه بصفة دائمة ،أو لكونه جامدا نسبيا يمنع تعديل بعض أحكامه وإضافة بعض األحكام إ

 .أحكامه بصفة مطلقة أو لمدة محددة ، مما يجعله متخلفا عن مواكبة العصر 

ولما كان هذا النوع من الدساتير ال يواكب العصر فإن تغييره قائم ال محالة، وهذا التغيير يتخذ 

 :أحد األساليب التالية 

يقصد بالثورة تلك الحركة الشعبية المنظمة التي تهدف إلى   :  األسلوب الثوري –2

إجراء التغيير من أجل إقامة نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يمثل أو يتماشى ومصالح 

 .الشعب

وتنتهي الثورة غالبا بإنهاء الدستور القائم ووضع دستور جديد ، كما هو الحال بالنسبة 

، وكانت أول األمر عبارة عن مقاومة 31/13/1292للثورة اإليرانية التي اندلعت يوم 

 .وإلغاء األحزاب السياسية 1216للطغيان واالستبداد بخروج الشاه عن دستور عام 

اإلصالح هو عملية قد تقوم بها السلطة الحاكمة من أجل التقليل من :اإلصالح  – 0

لفاسدة، وذلك غضب الشعب وعدم رضاه على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ا

 باالعتراف ببعض الحقوق والحريات وتعديل بعض قواعد الدستور ، 

فاإلصالح . وهذه العملية تصلح في الدول التي ال زالت نظمها قابلة لإلصالح والترميم

 .إذن عملية تهدف إلى التخفيف من الضغط الشعبي مع اإلبقاء على النظام القانوني السائد

 2111ما حدث في مصر خالل شهر سبتمبر عام : ستوريةومن أمثلة اإلصالحات الد

 . 1291من دستور عام  196حيث تم تعديل المادة 

 .االنقالب  – 3

االنقالب هو حركة تقوم بها جماعة ذات نفوذ تهدف اإلطاحة باألشخاص الحاكمين  

 .واالستيالء على السلطة

جهة القائمة به والهدف ومن هذا التعريف يتضح أن االنقالب يختلف عن الثورة في ال

 .الذي تسعى إلى تحقيقه

 

 

 



 النظرية العامة للدولة : الفصل الثاني
يتناول هذا الفصل تعريف الدولة وتحديد أركانها وأصل نشأتها وخصائصها   

األول خصصته لتعريف الدولة وأركانها وأصل نشأتها : وأشكالها، وقسمته إلى مبحثين

 .الثاني فلخصائص الدولة وأشكال الدوللتعريف الدولة وأركانها، أما 

 .تعريف الدولة وأركانها وأصل نشأتها :  المبحث األول 

 . تعريف الدولة وأركانها ، وأصل نشأتها : يتناول هذا الفصل المبحث     

 .تعريف الدولة وأركانها: المطلب األول

والفكر الدستوري يتناول هذا المطلب تعريف الدولة وتحديد أركانها في الفقه الوضعي 

 .اإلسالمي وقسم إلى فرعين األول  للفقه الوضعي والثاني للفكر اإلسالمي

 .تعريف الدولة وأركانها في الفقه الوضعي: الفرع األول

يعتبر موضوع الدولة من الموضوعات التي حظيت باهتمام الفقه الدستوري، لذلك فقد 

 :ما يليعدة تعريفات ، من أهمها " الدولة" وضعت لمصطلح 

الدولة هي مجموعة من األفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد،  -1

 .ويخضعون لتنظيم معين

الدولة هي مجموعة من الناس يقطنون على وجه الدوام إقليما معينا، ويتمتعون  -2

 .بالشخصية المعنوية واالستقالل السياسي

نون رقعة جغرافية معينة الدولة ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة من الناس يقط -3

 .بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لها

الشعب واإلقليم : من التعاريف السابقة للدولة نالحظ اتفاقها على ثالثة عناصر ، هي

 .والسلطة السياسية ، وهذه العناصر الثالث هي التي تشكل أركان الدولة

نتناول في كل منها أحد  ولدراسة هذه األركان ينبغي تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع

 .األركان

 .الشعب: أوال
إن الشعب هو الركن األساسي ألي تنظيم سياسي، وال يمكن أن تقوم أية دولة بدون 

 .جماعة بشرية تعيش على وجه الدوام واالستقرار في إقليم معين

وإذا كان وجود الشعب يمثل المحور الرئيسي لقيام الدولة فإنه ال يشترط أن يكون عدد 

: أفراده كبيرا إذ نجد بعض الدول ال يتعدى عدد سكانها اآلالف، ومن أمثلة هذه الدول  

، ( 21.111)البحرين، التي ال يتجاوز عدد أفرادها أو أفراد شعبها العشرين ألف  نسمة   

 .نسمة( 311.111)ومالطا التي ال يتجاوز عدد أفراد شعبها ثالثمائة ألف 

د أفراد شعوبها مئات الماليين كما هو الحال بالنسبة للهند كما نجد دوال أخرى تصل أعدا

 .والصين

وكبر عدد أفراد الدولة أو صغره ال يؤثر على الدولة من الناحية القانونية، فالدولة القليلة 

العدد لها من الحقوق وااللتزامات الدولية ما للدولة الكبيرة، فعدد أفراد الشعب ال يهم إال من 

 .ال من عوامل قوة الدولة سياسيا واقتصادياحيث اعتباره عام

 .مدلول سياسي ومدلول اجتماعي: ولفظ الشعب له مدلوالن

 "الشعب"المدلول االجتماعي للفظ  -1



مجموع األفراد المقيمين على أرض الدولة : يقصد بالشعب من الناحية االجتماعية

 .والمتمتعين بجنسيتها

أطفاال وشيوخا ونساء،  –جنسية الدولة وعلى هذا النحو يشمل الشعب كل من يتمتع ب

ويطلق على هؤالء لفظ المواطنين أو  –المتمتعين منهم بالحقوق السياسية والمحرومين منها 

 .الرعايا

 .فلفظ الشعب بهذا المعنى يقابل لفظ المواطنين أو الرعايا

 ".الشعب" المدلول السياسي للفظ   -2
فراد المتمتعين بالحقوق السياسية في مجموع األ: يقصد بالشعب من الناحية السياسية

 .الدولة أي الذين لهم حق االنتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة

والشعب بهذا المعنى يضيق نطاقه فالمعنى االجتماعي، حيث أنه طبقا للمدلول السياسي 

ال يشمل لفظ الشعب سوى من لهم الحق في تولي ومباشرة الحقوق السياسية، وتبعا لذلك 

 .خرج الشعب بمدلوله السياسي األطفال والمحرومين من الحقوق السياسيةي

وال يشترط أن يكون الشعب أمة واحدة، فقد يكون مكونا من عدة أمم أو من جزء من أمة، 

 .وقد يكون أمة واحدة

 اإلقليم  : ثانيا
يلزم لقيام الدولة وجود رقعة من األرض يقيم عليها أفراد الشعب على وجه الدوام 

واالستقرار فاإلقليم عنصر أساسي لقيام الدولة وبدونه ال يمكن تصور قيامها، أو مباشرتها 

 .لسلطتها السياسية

فإقليم الدولة هو النطاق الذي تباشر فيه الدولة سيادتها، وهو قد يتسع أو يضيق، وسعة 

 .اإلقليم أو ضيقه ال تهم من الناحية القانونية، وال تؤثر على قيام الدولة

: مترات، ومنها على سبيل المثالوليناك دول ال تتجاوز مساحتها العشرات من الكفه

كلم 22التي ال تتجاوز مساحتها  1261جزيرة نوري المستقلة سنة 
2

. 

 .وكذلك الحال بالنسبة للفاتيكان ،وإمارة موناكو، ولوكسمبورغ وغيرها

البحري المحاذي لإلقليم  وإقليم الدولة ال يقف عند حدود اليابسة بل يمتد ليشكل الجزء

 .األرضي والنطاق الجوي الذي يعلو اإلقليم األرضي والمائي

 .اإلقليم األرضي، واإلقليم المائي، واإلقليم الجوي: ومن هنا فإن إقليم الدولة يشمل

 

 :اإلقليم األرضي -2

اإلقليم األرضي هو النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الدولة سيادتها ويشترط فيه أن  

كون محددا بحدود ثابتة سواء كانت صناعية كاألسوار أو عالمات معينة وقد يكون محددا ي

 .بحدود طبيعية كالبحار أو األنهار، وقد يكتفي بخطوط الطول والعرض

 :اإلقليم المائي -0

يقصد باإلقليم المائي أو البحري الجزء الساحلي من مياه البحر المجاورة لشواطئ الدولة  

 .اخليةوكذا المياه الد

ومسافة البحر اإلقليمي ما تزال تثير خالفا كبيرا في القانون الدولي العام ، حيث كان 

المبدأ قديما في تحديد هذه المسافة قائما على مدى سيطرة الدولة على المياه المجاورة لها، إذا 

ها ولما كانت أقصى المسافة التي تصل. كانت العبرة بالمدى الذي تصله القذائف المدفعية

 .القذائف قديما هي ثالثة أميال فاعتبرت هذه المسافة هي المسافة أو مسافة البحر اإلقليمي



وبتطور األسلحة وظهور الصواريخ الطويلة المدى ذهبت بعض الدول إلى جعل نطاق 

بحرها اإلقليمي أثنى عشر ميال بحريا، إال أن هذه المسافة ال تزال محل خالف كبير بين 

في الوقت الراهن أية قاعدة قادرة على تحديد هذه المسافة ولم تتفق الدول ولم تعد . الدول

 .على أي معيار كأساس لهذا التحديد

 :اإلقليم الجوي -3

 .يقصد باإلقليم الجوي الفضاء الذي يعلو اإلقليمين األرضي والمائي 

أن تسمح والدولة لها أن تمارس داخل اإلقليم كل سلطاتها دون التقيد بارتفاع معين، فلها 

كما يحق للدولة أن توقف أي . للطائرات األجنبية بالمرور فيه، كما أن لها أن ترفض ذلك

 .طائرة تمر في هذا اإلقليم بدون رخصة أو تسقطها

وبمقتضى هذه االمتيازات يصبح للدولة حق في ممارسة سلطتها على األفراد المتواجدين 

 .على إقليمها

 .عليه في الفقه الحديثوهذا الرأي هو المستقر والمتفق 

 السلطة السياسية: ثالثا
تعد السلطة السياسية ركنا جوهريا وأساسيا لقيام الدولة  لكونها العنصر المميز لها عن 

 .غيرها من الجماعات المنظمة

وبمقتضى هذه السلطة تمارس الدولة سيادتها على جميع األفراد المقيمين على إقليمها، 

 .رجية دون منافسووظائفها الداخلية والخا

 :و السلطة إما أن تكون شرعية أو فعلية 

 

 السلطة الشرعية : 2
يقصد بالسلطة الشرعية تلك السلطة التي تأسست عن الطريق الذي رسمه الدستور   

أو على األقل رضا  –المحكومين  –والقوانين المطبقة في الدولة، ونالت رضا الشعب 

 . ن المطبق في الدولةأغلبيتهم، فالشرعية مرتبطة بالقانو

إلى الدولة الليبرالية حيث عارضت  –في الفقه الغربي  –ويرجع أصل السلطة الشرعية 

شعوب أوربا الحكم المطلق وطالبت بخضوع السلطة للقانون ، فظهرت نتيجة لتلك 

 .المعارضة قواعد قانونية تحدد صفة هذه السلطة وكيفية تأسيسها

كل سلطة تخضع لتلك القواعد القانونية، أما السلطة التي وبذلك فإن السلطة الشرعية هي 

 .ال تخضع لها فال تعد شرعية

 السلطة الفعلية : 0
يقصد بالسلطة الفعلية تلك السلطة التي تكونت بطريق مخالف للقواعد القانونية المطبقة 

 .في الدولة، ولم تعتمد في وجودها واستمرارها على رضا الشعب أو أغلبيته على األقل

وهذا النوع من السلطة يظهر إثر ثورة أو انقالب ، أو بظهور دولة جديدة لم تكن موجودة 

 .من قبل

والسلطة سواء كانت شرعية أم فعلية تشكل أحد أركان الدولة، لكونها الوسيلة التي 

 .بواسطتها تستطيع الدولة القيام بوظائفها 

ماية مصالح األفراد والجماعات ، و السلطة البد أن تتمتع بكل وسائل القوة والقهر لح

 .وتنظيم شؤونها بما يتماشى والمصلحة العامة

 



 

 .أركان الدولة في الفكر الدستور اإلسالمي: الفرع الثاني
اهتم الباحثون المسلمون بالدولة وأركانها منذ قيام الدولة اإلسالمية، إال أنهم لم يضعوا 

كن على حدة ؛ ولو جمعنا ما كتب فإننا نظرية متكاملة بشأنها، وإنما تحدثوا عن كل ر

 .نستطيع وضع نظرية متكاملة في الدولة وأركانها وأشكالها

 .الشعب: أوال
 .إن الشعب ركن أساسي في تكوين الدولة سواء كانت دينية أم مدنية

حيث . ويختلف مفهوم الشعب في النظرة اإلسالمية عن مفهومه في النظرة المعاصرة

لفكر المعاصر على حاملي جنسية الدولة ؛ وتعتبر الجنسية المعيار يطلق لفظ الشعب في ا

 .الوحيد لتحديد المواطن من غيره

 

فأساس المواطنة في الفكر المعاصر هو الجنسية فقط، ويتحصل عليها الفرد بأحد 

 .التولد أو التجنس: طريقين

اء الفرد ولكي يتحصل الفرد على الجنسية بالطريق الثاني تشترط معظم الدول إلعط

 :جنسيتها عدة شروط ، منها 

 إقامة مدة معينة على إقليم الدولة  -1

 معرفة لغة البالد  – 2

 حسن السلوك  – 3

 .الموافقة على النظام السياسي القائم - 8

أما لفظ الشعب في الفكر اإلسالمي فهو ال يقوم على أساس الجنسية وإنما على أسس 

تقوم عليها حياة األفراد فإن ركن الشعب في الدولة ونظرا إلى اختالف األسس التي . أخرى

 .المسلمون وغير المسلمين: يتكون من قسمين

 .المسلمون: أ 
 :تقوم هذه الفئة من المواطنين على عنصرين هما

 .اإلسالم، أن االنتماء إلى الدين اإلسالمي – 1

 .اإلقامة في الدولة اإلسالمية – 2

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم }:عالىيقول المودودي استنادا إلى قوله ت

وأنفسهم في سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم 

 .92األنفال { يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حتى يهاجروا

هل هذه الدار، اإليمان وسكنى دار اإلسالم فال يعد من أ: فهذه اآلية تبين أساسين للمواطنة

 –إما المؤمنون الذين يقطنون دار اإلسالم ولدوا فيها وانتقلوا إليها فهم من أهل دار اإلسالم 

 .متساوون في الحقوق والواجبات –الدولة اإلسالمية 

 

 .غير المسلمين: ب
وهم الذين يصطلح . تشمل هذه الفئة كل من كان مقيما في الدولة اإلسالمية وليس مسلما

الذين تعاقدوا مع الدولة اإلسالمية على اإلقامة داخل :)الميا أهل الذمة ، وهم عليهم إس

وهؤالء لهم كل الحقوق إال أنهم ال يساهمون في حكم ( دها بالشروط التي يتفقون عليهاحدو

إننا ال نجد في عهد النبوة وال في عهد  -كما يقول المودودي –الدولة، والدليل على هذا 



ثال يدل على أن أحدا من أهل الذمة انتخب عضوا لمجلس الشورى أو ولي الخالفة الراشدة م

حاكما على قطر من أقطار الدولة أو قاضيا عليه أو وزيرا لشعبة من شعب الحكومة أو قائدا 

في الجيش، أو سمح له باإلدالء برأيه في انتخاب الخليفة مع أن أهل الذمة كان عددهم كبيرا 

 .وعهد الخالفة الراشدة ملسو هيلع هللا ىلصفي عهد الرسول 

هم : ومن هنا يتضح أن عنصر الشعب في الدولة اإلسالمية يتكون من قسمين، األول

وهم غير المسلمين الذين يقيمون على هذا : المسلمون الذين يقيمون على إقليم الدولة، والثاني

 .اإلقليم

ن الدولة التي أسسها في المدينة المنورة لسكا ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين الدستور الذي وضعه الرسول

 .هذين القسمين

هذا كتاب دمحم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب )فجاء في مقدمة الدستور أن 

 (.ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس

أو عدوان أو  وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم، أو إثم،) 

 (.فساد بين المؤمنين وأن أيدهم عليه جميعا، ولو كان وبد أحدهم

 (.وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس)

فهذه البنود تفيد أن كل فرد مسلم يقيم داخل حدود الدولة اإلسالمية هو عضو فيها، أو 

 .ليه كل واجباتههو أحد المواطنين، وله كل حقوق المواطن وع: حسب االصطالح الحديث

ثم تعرضت بنود الدستور بعد ذلك إلى القسم الثاني من شعب الدولة اإلسالمية فنصت 

على أن أهل الكتاب يشكلون جزءا من سكان أو شعب الدولة اإلسالمية، حيث جاء في المادة 

النصوص  ؛ ثم جاءت( إن يهود بين عوف أمة مع المؤمنين: ) ملسو هيلع هللا ىلصمن الدستور قوله  21

التالية لهذه المادة لوصف كل قبيلة من قبائل اليهود التي كانت في المدينة بأنها أمة مع 

 .المؤمنين

ولكن باقي نصوص الدستور قد فرقت بين المسلمين وغيرهم من شعب الدولة اإلسالمية 

 :من حيث الحقوق ومن البنود التي وردت لهذا الشأن نذكر على سبيل المثال ما يلي

) و( من تبعنا من اليهود فإن له النصر واألسوة غير مظلومين وال متناصرين عليهم )إن 

وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر وال ينصر ( ) أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم

 (.أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة) كافر على مؤمن و

نص على أحقية غير المسلمين في اإلقامة في وبهذه البنود يكون الدستور النبوي قد 

 .الدولة اإلسالمية

 اإلقليم: ثانيا
وصحابته إلى المدينة المنورة واستقرارهم   ملسو هيلع هللا ىلص نشأت الدولة اإلسالمية منذ هجرة الرسول

 .فيها، حيث أصبح لهم إقليم يأمنون فيه وسيطرون على موارده االقتصادية

 .محددا في التصور اإلسالمي منذ اليوم األول من الهجرةوكان مفهوم اإلقليم 

لسكان   ملسو هيلع هللا ىلص من الدستور الذي وضعه الرسول 26( المادة)ونجد هذا المفهوم في البند 

أنه ال يخرج أحد من اليهود إال بإذن ) المدينة المنورة من المسلمين واليهود، حيث نص على 

 (.دمحم

من إقليم محدد بحدود معينة ومعروفة لدى الكافة، وهذا ما أراده  والخروج ال يكون إال 

 عندما كلف الصحابي الجليل كعب بن مالك لوضع حدود للمدينة،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 



لذلك كانت الدولة اإلسالمية في بدايتها تتكون من المدينة المنورة ثم اعترفت بها مكة 

 .هـ 622المساواة في عهد الحديبية سنة  رسميا كدولة تتعامل معها على قدم

ثم دخلت بعض القبائل التي كانت تقطن خارج المدينة في حدود هذه الدولة الجديدة بقصد 

 .التمتع بحمايتها، مثل جهينة

وبعد فتح مكة بدأت الدولة اإلسالمية تنشر لواءها في الجزيرة العربية وبدأت القبائل تفد 

صلى حتى عرف أخر عام من حياة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصء للرسول من كل حدب وصوب لتقدم الوال

 .بعام الوفود لكثرتهم  هللا عليه وسلم

ثم أخذ إقليم الدولة يتسع في عهد الخالفة الراشدة والعهود التي تلته حتى أصبحت الدولة 

 .اإلسالمية أكبر دولة على وجه األرض طيلة العصور الوسطى

مي فكرة اإلقليم كعنصر من عناصر الدولة وأطلق عليه لفظ وقد عرف الفكر اإلسال

دار اإلسالم ودار الحرب، : ؛ لذلك فإن العلماء المسلمين قد قسموا العالم إلى دارين " الدار"

الموضع الذي تحت يد المسلمين؛ أما دار الحرب فهي الدار التي : وعرفوا دار اإلسالم بأنها

 .ال سلطان للمسلمين عليها

بفكرة  –الموضع  –التعريف للدارين يتبين أن الفقهاء المسلمين يربطون اإلقليم  وبهذا

سيادة األنظمة القانونية، حيث تعتبر من دار اإلسالم األقاليم التي تخضع ألحكام اإلسالم، أما 

 .التي ال تخضع ألحكام اإلسالم –الموضع  –دار الحرب فهي الدار 

ن باإلقليم األرضي، أما عنصر الفضاء بوضعه وقد اقتصرت عناية الفقهاء المسلمي

 .القانوني فلم يكن محل دراسة أو عناية من قبلهم

ويرجع سبب عدم العناية بهذا العنصر إلى عدم إمكانية استغالله في العصور السابقة، 

 .حيث أن إمكانية التنقل عن طريق الفضاء لم تتيسر إال في القرن العشرين

اإلقليم لم يجد أية عناية من الناحية الفقهية، حيث لم تستنبط  كما أن العنصر البحري من

أية أحكام خاصة به، رغم اهتمام المسلمين منذ خالفة معاوية بن أبي سفيان بالبحر من 

 .الناحية االقتصادية والعسكرية

ثم غلق باب االجتهاد ولم يبحث الفقهاء في هذين العنصرين، كما أنهم لم يبحثوا العنصر 

 .إال في حدود ما دعت إليه حاجة المسلمين األرضي

وفي العصر الحديث لم يهتم العلماء المسلمون بهذا الجانب لذلك فقد بقيت الكثير من 

 .أحكامه وموضوعاته غير معروفة في الفقه اإلسالمي

 .السلطة السياسية : ثالثا 

تي دار حولها البحث أهم األفكار ال" قيام هيئة حاكمة في الدولة اإلسالمية"تعتبر فكرة   

والنقاش في جميع مراحل تطور الفكر اإلسالمي ؛ وبدأ االهتـمام بهذه الفكرة بعد وفاة 

، فقد أراد بعض األنصار عقد اإلمامة لسعد بن عبادة ، غير أن أبا بكر رفض  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

اإلمامة في ":    ملسو هيلع هللا ىلصي ذلك وتمسك بحق القرشيين المهاجرين فيها ، واحتج عليهم بقول النب

 "قريش

ومنذ ذلك الحين بدأ االهتمام بفكرة وجود هيئة حاكمة في الدولة ، فنص علماء المسلمين 

: ) على أن قيام هيئة حاكمة تتولى حراسة الدين وسياسة الدنيا واجب باإلجماع قال البغدادي 

لشيعة والخوارج، وأكثر المعتزلة بوجوب قال جمهور أصحابنا من المتكلمين، والفقهاء، مع ا

 (.اإلمامة، وإنها فرض واجبة إقامته، وواجب اتباع المنصوب له



أبو : سوى عدد قليل من األشخاص منهم " وجوب قيام هيئة حاكمة"ولم يشذ عن قاعدة    

 .بكر األصم عبد الرحمن بن كيسان، و الفوطي

كما  –أو خليفة " ام هيئة حاكمةبوجوب قي" ويعود سبب قول الباحثين المسلمين 

لو : ) إلى منع الفساد الذي سيلحق باألمة من دونه، قال الجو يني –اصطلحوا على تسميته 

ترك الناس فوضى ال يجمعهم على الحق جامع وال يزعم على الدين وازع ، وال يردعهم من 

ظام، وهلك األنام، اتباع خطوات الشيطان رادع، مع تفنن اآلراء، وتفرق األهواء لتبتر الن

العوام، وتحزبت اآلراء المتناقضة، وتفرقت اإلرادات المتعارضة وملك األرذلون ... وتوثب 

 (وتبددت الجماعات... نشبت الخصومات... سراة الناس، وفضت المجامع، و

 ".النظام"أو إقامة هيئة سياسية هو حفظ " تولية اإلمام " فالغرض من 

ساس لقيام الهيئة الحاكمة الذي قال به الجويني هو ذات ومن هنا يتضح أن المبرر األ

المبرر الذي استند إليه الباحثون من غير المسلمين منذ العهد اليوناني ، فقد قال أفالطون في 

مادامت حاجاتنا عديدة، ومادام من الضروري وجود ) إنه " :اختيار الحكام"بيان سبب 

عين بشخص من أجل غرض من أغراضه، أشخاص عديدين للوفاء بها، فإن المرء يست

ثم بين تلك األغراض وكيف يحدث التنازع بشأنها ...( وبغيره من أجل تحقيق غرض آخر

عناية كبرى )، وهذا الحاكم يكون دوره بذل ( سنكون بحاجة في مدينتنا إلى حاكم: ) فقال

 (.بمصالح الدولة

الحاكمة ومبررها عن أسالفهم إن المفكرين المسلمين لم يختلفوا في أمر إيجاد الهيئة 

وضرورة " االجتماعات اإلنسانية" اإلغريق، فقد تحدثوا عن حاجة اإلنسان إلى غيره وبناء 

 .وجود رئيس للمدينة، وهذا الرئيس ال يرأسه إنسان آخر، وهو اإلمام

كما أن العضو الرئيسي : ) وشبه الفارابي موقعه من المدينة بموقع القلب من الجسم فقال

كذلك رئيس المدينة هو أكمل ... البدن هو أكمل أعضائه وأتمها في نفسه وفيما يخصهفي 

 (.أجزاء المدينة

أخذ به بعض المفكرين الغربيين في " الهيئة الحاكمة"أو " الحاكم"وهذا المبرر لوجود 

 جان جاك روسو، وتوماس مور: العصر الحديث مثل

ركنا من " وجود الهيئة السياسية"تبار ولم يختلف الباحثون المسلمون عن غيرهم في اع

أركان الدولة، وإنما اختلفوا عنهم في ضم هذا الركن إلى أركان الدين، وذلك لكون الفكر 

"  اإلمامة"اإلسالمي ال يفصل بين الفكر السياسي والعقيدة ؛ ومن هنا نجد البغدادي يذكر

التي تقوم " أحد األركان" ضمن أصول الدين التي اجتمع عليها أهل السنة ، ويصفها بأنها

: قالوا في الركن الثاني عشر المضاف إلى الخالفة واإلمامة: ) عليها هذه الجماعة ،  فيقول

 (.إن اإلمامة واجب على األمة ألجل إقامة األمام

اإلمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى :) إلى القول بأن " الشيعة"كما ذهبت 

 (كن الدين وقاعدة اإلسالمبل هي ر... نظر األمة

وإذا كان الباحثون من غير المسلمين قد اكتفوا بالمبرر الواقعي للقول بضرورة تعيين 

فإن بعض الباحثين المسلمين حاولوا أن يجدوا نصوصا شرعية  –أو رئيس دولة  –حاكم 

ر إليه الذي صا: ) تؤيد ما رأوه، بينما اكتفى آخرون منهم بالمبرر الواقعي، قال الجويني

وذهبت شرذمة من الروافض ... جماهير األمة أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول

 (إلى أن العقل يفيد الناظر بوجوب نصب اإلمام 



، ثم " اإلمام"تعيين رئيس الدولة " ومن هنا فإن الباحثين المسلمين قد اتفقوا على وجوب  

 :اختلفوا في أصل هذا الوجوب فانقسموا إلى فئتين

 .القائلون بوجوب تعيين رئيس الدولة بنص الشرع -2

قال بوجوب تعيين رئيس الدولة بداللة نصوص الشرع أغلب علماء المسلمين ، وهم 

قد عرف : ) ، وسندهم في ذلك كما قال ابن خلدون( جماهير األمة)الذين سماهم الجويني 

عند وفاته " ص"هللا وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، ألن أصحاب رسول 

واستقر ذلك ... بادروا إلى بيعة أبي بكر وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر

(إجماعا داال على وجـوب نصب اإلمام
.

 

 .القائلون بوجوب تعيين رئيس الدولة بالعقل -2

 .قال بهذا الرأي اإلمامية ، وبعض المعتزلة، وبعض الزيدية    

 :إلى اتجاهين وهؤالء قد انقسموا

 .يرى أنصاره أن تعيين رئيس الدولة واجب عقال على األمة: االتجاه األول

وقد  ، أنصار هذا االتجاه هم الجاحظ من المعتزلة، والحسن البصري، وبعض الزيدية

رأوا أن تعيين رئيس الدولة ليس واجبا بالشرع إنما هو بالعقل، قال ابن خلدون في بيان رأيهم 

اس إلى أن مدرك وجوبه العقل لضرورة االجتماع للبشر، واستحالة حياتهم ذهب بعض الن)

ووجودهم منفردين، ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض، فما لم يكن الحاكم 

الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهالك البشر،  وانقطاعهم، وهذا المعنى بعينه هو الذي 

(.ات في البشرلحظة الحكماء في وجوب النبوء
 

  

وأصحاب هذا االتجاه يتفقون في رأيهم مع آراء كل من أفالطون و توماس مور وجان 

 .جاك روسو السابق ذكرها

 

 

 .واجب عقال على هللا –اإلمام  –يرى أنصاره أن تعيين رئيس الدولة : االتجاه الثاني

أصحاب هذا االتجاه هم فرقة الشيعة اإلمامية
 

إلمامة وجبت إن ا) ، وملخص رأيهم 

(لكونها لطفا في إقامة الشرائع 
 

(العبد مع اإلمام أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية) و 
 

 .

لذلك فإنه يجب على هللا تعيينه لحفظ شرعه من الضياع ورفع  الفساد، ونشر األحكام، 

 .واالنتصاف للمظلوم من الظالم

صلى هللا عليه آبائه عن النبي  عن جعفر الصادق عن)استدلوا لرأيهم بما رواه علماؤهم 

لم أترك األرض إال وفيها عالم يعرف طاعتي وهداي، ولم أكن : عن جبريل عن ربه وسلم

(أترك إبليس يضل الناس، وليس في األرض حجة وداع إلي، وهاد إلى سبيلي
.

 

، ألنه لطف بالعباد –رئيس الدولة  –فهذا النص يفيد أن هللا أوجب على نفسه تعيين اإلمام 

 .والعقل يقضي بذلك وليس الشرع

إن هذه اآلراء جميعا مع اختالفها في سند الوجوب إال أنها متفقة على أن وجود هيئة 

: حاكمة أو رئيس للدولة هو أحد األسس التي يقوم عليها المجتمع المدني في الفكر اإلسالمي

سبيل هللا ، وقد نص  لحفظ النظام، ومنع الهرج والفساد، وإقامة العدل، وهداية الناس إلى

 (وهللا يؤتي ملكه من يشاء، وهللا واسع عليم ) القرآن على ضرورة وجود الهيئة الحاكمة فقال 



وهذا واضح في كل ... الملك الذي يأتيه هللا من يشاء هو الملك السياسي) رأى الغنيمي أن 

"أليس لي ملك مصر"مرة ينسب فيها الملك لبشر، فهذا فرعون مصر يقول 
.

وقد من هللا  ..

 (.مثل سليمان الذي سأل ربه أن يهبه ملكا ال ينبغي ألحد من بعده : لملكه على بعض األنبياء

عند ما توفر لديه ركنا الشعب   ملسو هيلع هللا ىلصوألهمية هذا الركن في بناء الدولة فإن الرسول     

ئيس ، فقال في بنوده واإلقليم سارع إلى تشكيله، فكتب دستورا للمدينة حدد فيه شخص الر

(إنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى هللا وإلى دمحم:) الموجهة إلى المسلمين 
 

، وذلك 

" مسلمين ويهودا"باعتباره السلطة العليا لهم ؛ وفي البنود الموجهة إلى جميع مواطني الدولة 

ف فساده فإن مرده إلى وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخا: ) قال 

 (.هللا عز وجل وإلى دمحم

 .ومن هنا أخلص إلى أن السلطة السياسية تشكل أحد أركان الدولة في الفكر اإلسالمي

 

 

 .أصل نشأة الدولة: المطلب الثاني
اختلفت آراء الفقهاء القانونيين حول أصل نشأة الدولة، ونتيجة لهذا االختالف ظهرت 

 :خمسة اتجاهات هي

 .وتمثله النظريات التيوقراطية األول -

 .الثاني وتمثله النظريات الديمقراطية -

 .الثالث وتمثله نظرية القوة -

 .الرابع وتمثله نظرية التطور العائلي -

 .الخامس وتمثله نظرية التطور التاريخي -

وتقتضي دراسة هذا الموضوع أن نقسم المبحث إلى فرعين األول للنظريات التيوقراطية 

 .فنخصصه للنظريات الديمقراطية، أما الثاني 

 .النظريات التيوقراطية: الفرع األول 
ترى هذه النظريات بأن الدولة نظام ألهي وأن السلطة مصدرها هللا، فعدالة السماء هي 

 .التي تحكم أو تتدخل الصطفاء الحكام

 ومن ثم فإن إرادة الحكام يجب أن تسمو على إرادة المحكومين، وقد استغل الحكام هذه

 .النظريات لتوطيد سلطاتهم وتبرير استبدادهم

وقد اتفقت النظريات التيوقراطية في تأسيس سلطة الحكام على أساس ذي طابع ديني، إال 

 :أنها قد اختلفت في طبيعة الحكام وطريقة توليهم الحكم على النحو التالي

 .نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم  –أوال 

ن الحاكم من طبعة إلهية ، فهو ليس من البشر إنما هو تقوم هذه النظرية على أساس أ

 .اإلله ذاته

وقد قامت المدنيات القديمة على أساس هذه النظرية حيث كانت نظرة الناس إلى     

الحكام نظرة تأليه، وقد أخبرنا القرآن عن هذا التصور للحاكم في مصر الفرعونية حيث 

ْن إِلٍَه َغْيِريَوقَاَل فِْرَعْون  يَا أَيَُّها : ) يقول  (.اْلَمأَلُ َما َعِلْمُت َلُكم ّمِ

َونَادَى فِْرَعْوُن ِفي قَْوِمه قَاَل يَا قَْوِم أَلَْيَس : )وفي آية أخرى يبين موقف الشعب منه فيقول 

نْ . ِلي ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأْلَْنَهاُر تَْجِري ِمن تَْحتِي أَفَاَل تُْبِصُروَن  َهذَا الَِّذي ُهَو  أَْم أَنَا َخْيٌر ّمِ



ن ذََهٍب أَْو َجاء َمعَهُ اْلَماَلئَِكةُ مْقتَِرِنين َ . َمِهين َواَل يََكادُ يُبِيُن  . َفلَْواَل أُْلِقَي َعلَْيِه أَْسِوَرةٌ ّمِ

 (فَاْستََخفَّ قَْوَمه فَأََطاُعوهُ ِإنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن 

متع بسلطات مطلقة تشمل كل شيء أما الطبقة وبمقتضى هذه النظرية كان الحاكم يت

المحكومة فإنه يجب عليها أن تنظر إليه نظرة التأليه وأن تعمل على تقديسه وعبادته باعتباره 

 .إله مقدس

وقد سارت هذه النظرية أيام الفراعنة واألباطرة الرومان واليابان ، كما كانت سائدة في 

 .م1289بان حتى سنة  الصين والهند ، واستمرت أثارها في اليا

 .نظرية الحق اإللهي المقدس، أو التفويض اإللهي المباشر –ثانيا 

ال ترى هذه النظرية أن الحاكم إله وإنما ترى أنه إنسان من البشر ولكن تم اختياره من 

 .قبل هللا

وقد انتشرت هذه النظرية بعد ظهور السيد المسيح، حيث كانت دعوته ترفض تأليه 

السلطة الزمنية، وبتأثيرها ظهرت نظرية جديدة تنفي صفة األلوهية على الحكام وتقر 

ألن هللا اختاره ليحكم الناس . الحاكم، وتجعل له مقابل ذلك سلطة مستمدة من هللا بشكل مباشر

 .بمقتضى التفويض اإللهي المباشر

ية في وقد استطاعت هذه النظرية أن تجد انتشارا واسعا واستمر العمل بها كنظرية سياس

 .فرنسا حتى أوائل القرن السابع عشر

وقد استغل الملوك واألباطرة في أوربا هذه النظرية لتأييد سلطانهم واستبدادهم بالحكم 

دون أية رقابة أو مسؤولية ألنهم كما يرون يختارون من قبل هللا ، لذلك فإنهم يكونون 

 .مسؤولين أمامه وليس أمام الشعب

 .لهي غير المباشر أو العناية اإللهيةنظرية التفويض اإل –ثالثا 

إذا كانت نظرية الحق اإللهي المقدس ترى أن الحاكم مختار من قبل هللا فإن هذه النظرية 

. ترى أن الحاكم ال يختاره هللا بطريق مباشر إنما يوجه الحوادث وإرادة البشر وجهة معينة

 .ضاهبحيث يرشدهم بعنايته إلى اختيار الحاكم الذي يكون محل ر

ظهرت النظرية خالل العصور الوسطى نتيجة للصراع بين الحكام ورجال الدين  في 

أوربا؛  فقد كان اإلمبراطور بمقتضى الحق اإللهي المقدس يتصرف حسب هواه دون اعتبار 

للشعب وحتى للكنيسة مما جعل الكنيسة تغير نظرتها إليه وبذلك وضعت مفهوم التفويض 

 .الحق اإللهي المقدساإللهي غير المباشر محل 

يكون الحاكم مستمدا سلطته  –التفويض اإللهي غير المباشر  –وبمقتضى المفهوم الثاني 

 .من الشعب ال من هللا

وبظهور هذه النظرية بدأت بوادر تقييد الحكام في الظهور، حيث أصبح الحاكم منتخبا 

 . من قبل الشعب وليس معينا من قبل هللا

اكم مسؤوال أمام الشعب ، و يحق له أن يراقبه عن أعماله فهذه النظرية تجعل الح

 .وتصرفاته

 .النظريات الديمقراطية : الفرع الثاني
تقوم النظريات الديمقراطية بشأن أصل نشأة الدولة على أساس أن الشعب هو منشئها، 

 .والشعب ينشئ الدولة عن طريق تعيين الهيئة التي تتولى السلطة أو الحكم



النظريات ترى أن السلطة مصدرها الشعب ومن ثم ال تكون سلطة الحاكم  لذلك فإن هذه

 .مشروعة إال إذا كانت وليدة اإلرادة الحرة للطبقة المحكومة

وعلى هذا األساس تختلف النظريات الديمقراطية عن النظريات التيوقراطية حيث تسند 

 .لى هللااألولى السلطة إلى المحكومين أما الثانية فإنها تسند السلطة إ

 .وأهم النظريات الديمقراطية هي نظرية العقد االجتماعي

 .مضمون نظرية العقد االجتماعي –أوال 

ترى هذه النظرية أن األفراد كانوا يعيشون على الفطرة ال يخضع أي منهم ألية ضوابط 

تم  معينة وأن ظهور الدولة يرجع إلى عقد أو اتفاق أبرمه هؤالء األفراد وبمقتضى هذا العقد

تعيين هيئة حاكمة وضعت لها ضوابط معينة وزودت بصالحيات وسلطات بقصد حماية 

هوبز، وجون  لوك، : ومن أشهر القائلين بهذه النظرية. أفراد المجتمع في أنفسهم وأموالهم

 .وروسو

 (.م1692-1111)نظرية العقد االجتماعي عند توماس هوبز  – 1

، وضمنه أفكاره 1611سنة  Leviathan كتب هوبز مؤلفه المشهور باسم اللفيثان

 :وأراءه حول فكرة العقد االجتماعي، وتتخلص نظريته في النقاط التالية

إن المصلحة الذاتية هي المحرك األساسي للسلوك اإلنساني ولذلك فإن حياة الناس  -أ  

أ تقوم على الصراعات، ولحماية مصالح الناس، ووضع حد للفوضى التي كانوا يعيشونها بد

اإلنسان يبحث عن الوسيلة التي تمكنه من الخروج من تلك الوضعية الفوضوية، فاهتدى إلى 

فكرة العقد االجتماعي الذي بموجبه يتنازل كل فرد عن جزء من حقوقه لشخص غير طرف 

 .في العقد يختارونه من بينهم دون شروط

ويضمن  – أي حق األمر والنهي –لكي يتمكن هذا الشخص من ممارسة سلطته  -ب 

االستقرار، وجب أن يتمتع بسلطة مطلقة ال تقاوم، فال يحق للشعب بالتالي أن يثور ضده ألن 

 .سلطة هذا الشخص أرحم للناس من قانون الغاب والفوضى التي يعيشونها

 :النقد الموجه إلى هوبز

يؤخذ على هوبز أنه قد عمل على تأييد الحكم المطلق للملوك وكسب رضا العائلة 

 .حيث كان ربيبا للملك شارك الثاني ومؤيدا له. كمة في بريطانياالحا

أن الحاكم يكون غير مقيد بأي قانون ألنه هو الذي يضع هذا  –خدمة للملوك  –لذلك رأى 

القانون أو يعدله أو يلغيه استنادا إلى السلطة التي منحت له من قبل األفراد بمقتضى العقد 

 .الذي أبرموه فيما بينهم

 (.2362 -2330)رية العقد االجتماعي عند جون لوك نظ – 0

وضمنه نظريته حول العقد  1621سنة " الحكومة المدنية"أصدر جون لوك كتابة 

 :االجتماعي، وتتلخص آراؤه من النقاط التالية

رأى جون لوك أن حياة الفطرة كانت تتسم بالمساواة والحرية في ظل قانون طبيعي  -أ  

فرق بينهم، غير أنهم فكروا في إنشاء مجتمع ذي تنظيم أحسن وتحديدا ملزم لكل األفراد ال 

للحريات والحقوق، فاهتدوا إلى فكرة بسيطة بمقتضاها اتفقوا أو أبرموا عقدا نتج عنه ظهور 

 .سلطة أو هيئة حاكمة تكون مهمتها تحقيق العدالة

ثم فإن سلطة الحاكم طرفا العقد عنده هما األفراد والحاكم المختار من قبلهم، ومن  -ب  

 .مقيدة بما اتفق عليه الطرفان



إن األفراد عند اتفاقهم مع الشخص الذي يتولى الحكم لم يتنازلوا عن كل حقوقهم  -ج  

 .وحرياتهم، إنما تنازلوا عن الجزء الضروري منها إلقامة السلطة

العقد؛ على الحاكم أن يعمل على تحقيق األهداف أو المصالح المنصوص عليها في  -د 

 .وفي حالة اإلخالل بها فإنه يحق ألفراد الشعب أن يثوروا ضده

 .النقد الموجه لهذه النظرية

رغم ما يتميز به فكر جون لوك من تأييد وخدمة اإلرادة الشعبية وآثاره في الثورتين  

في  الفرنسية واألمريكية إال أنه مع ذلك لم يسلم من النقد ألن العقود التي يراها ال تكون إال

ليست هي الوسيلة الوحيدة لنشأة كل الدول، فإن  –أي العقود  –ظل دولة قائمة، كما أنها 

كانت هناك دول قد نشأت بهذه الطريقة فإن هذا ال يعني عمومية فكرة العقد كأصل عام في 

 .نشأة الدولة 

 (.2113-2120)نظرية العقد االجتماعي عند جان جاك روسو  – 3

والعقد  "عدم المساواة بين الناس"و "روح القوانين ":هرهاكتب روسو عدة كتب أش

 ."االجتماعي

 :وتتلخص أهم آرائه في نظرية العقد االجتماعي في النقاط التالية 

إن حياة األفراد في المرحلة البدائية كانت تتميز بالعدالة والمساواة والحرية، غير أنه  -أ 

دت المساواة الطبيعية التي كان األفراد باكتشاف الزراعة وتعدد المصالح وتضاربها فس

 .ينعمون بها وشقت حياتهم نتيجة قيام التنافر والحروب بينهم

نتيجة لتلك الوضعية انقسم المجتمع إلى فقراء وأغنياء، ولحماية األغنياء أموالهم  -ب  

ة والمحافظة عليها ومنع تلك الصراعات استمالوا الفقراء من أجل إبرام عقد بينهم إلقام

 .مجتمع وتشكيل سلطة سياسية عليا تحكمهم

تم االتفاق فيما بين أفراد المجتمع، وبمقتضاه تنازل األفراد عن جميع حقوقهم  -ج  

لصالح الشخص الجماعي مقابل حقوق أخرى هي الحقوق المدنية، وهذه الحقوق يقرها لهم 

 .جميعاالشخص الجماعي الممثل لهم على سبيل المساواة ويكفل حمايتها لهم 

إن الحكام في ممارسة سلطتهم يخضعون للقيود التي ينص عليها العقد ، وهم   -د 

 –يمارسون هذه السلطة باسم الجماعة ولصالحها؛ لذلك فهم ليسوا إال وكالء عن المجموع أو 

 .خداما، ومن ثم يكون لألفراد حق عزلهم إذا مسوا حقا من حقوقهم –على حد تعبير روسو 

 :ت الديمقراطيةتقدير النظريا

إذا كانت هذه النظريات قد ساهمت في تقرير حقوق األفراد وحرياتهم إال أنها قد 

 .تعرضت لنقد شديد من جانب الفقه لما تضمنه من عيوب

 :ومن االنتقادات الموجهة لها ما يلي

إن فكرة العقد فكرة خيالية غير صحيحة من الناحية التاريخية، فلم يقدم لنا التاريخ  -1

 .ة لدول نشأت عن طريق العقد ، مما يؤدي إلى القول بأن هذه النظريات غير واقعيةأمثل

إن فكرة التعاقد ذاتها غير معقولة لعدم إمكانية الحصول على رضا جميع األفراد،  -2

 .والرضا يعد ركنا من أركان العقد بحيث يترتب على تخلفه استحالة العقد

السليمة ألنها تفترض أن العقد هو الذي  إن هذه النظريات تخالف األصول القانونية -3

من وجهة النظر  –أنشأ الجماعة وأسس السلطة، في حين أن العقد ال تكون له قوة إلزامية 

 .إال بوجود السلطة التي تحمي العقود وتوقع الجزاءات على عدم احترامها –القانونية 

 .هو شيء آخرومما سبق يمكن القول بأن أصل نشأة الدولة ليس هو العقد إنما 



 نظرية القوة والغلبة:  4
يرى أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم اوبنهايمر أن الدولة هي نظام مفروض عن 

طريق القوة، حيث يفرض صاحب الغلبة نفسه بطريق العنف على باقي أفراد الجماعة الذين 

 .يمتثلون لقوته ويخضعون لسلطته

ريخ، خاصة بالنسبة للدول رة من التاوقد استند أنصار هذه النظرية إلى حوادث كثي

 :، ويمكن إدراج نظرية ابن خلدون ضمن هذه النظرية   القديمة

لقد اعتمد ابن خلدون في بنظرته هذه على العنف الذي يعتبر أحد  :نظرية ابن خلدون *

ميزات اإلنسان التي يمكنه من خاللها البقالء والعيش وترتكز نظرية ابن خلدون على أن 

وفي بعض األحيان .دوما بحاجة إلى غيره ليتكاتل مع غيره لتوفير الغذاء والدفاع اإلنسان

ونظرا للطباع الحيوانية يحتدم الصراع بين الطبقات من هنا البد أن يكون هناك حاكم يتولى 

إدارة وتنظيم هذه الجماعة،وأهم النقاط التي يرتكز عليها البن خلدون لقيام الدولة العناصر 

 :التالية

وهي بعبارة عن الشعور باالنتماء المشترك بين أفراد المجتمع بالوحدة العرقية  :العصبية -أ

 .والدينية وهو شعور يولد في الجماعة روح البروز نحو الغير

وهنا البد أن يتولى إدارة هذه الجماعة شخص يمتاز بالصرامة والبطش حتى  :الزعامة -ب

باإلنتماء والبد أن يتجنب جميع الصفات التي يحملهم على طاعة والبد أن يكون له شعور 

تجعل منه مستبدا أو طاغيا بل ينبغي عليه أن يتحلى بروح التسامح والسماحة والكرم وأن 

 .يحترم الدين وعلمائه وأن يهتم بجميع حقوق الرعية 

 النقد الموجه لهذه النظرية

ولة تقوم على أساس القوة فقط، إن الواقع يؤيد هذه النظرية إال أنه ال يمكن التسليم بأن الد

فالقوة هي إحدى طرق قيام الدول، ومع ذلك فالسلطة أيا كان وضعها ال تستطيع أن تضمن 

لنفسها االستقرار والدوام بالقوة وحدها، إنما يلزم رضا المحكومين عنها وقبولهم طوعا 

 .ألوامرها

إال فإن الدولة تكون معرضة فالقوة وحدها ال تكفي بل ال بد من مساندة اإلرادة الشعبية و

 .للزوال ولو طال أمدها

 

 :نظرية التطور العائلي:  5

 –تقوم هذه النظرية على إسناد أصل السلطة في الدولة إلى فكرة السلطة األبوية؛ فالدولة 

كانت في أصلها أسرة، ثم تطورت بدورها فأصبحت مدينة، ثم تحولت  –في نظر النظرية 

 .تلك المدينة إلى دولة

فهذه النظرية قد ردت أصل الدولة إلى األسرة باعتبارها الخلية األولى في المجتمع، 

وردت سلطة الحاكم أو رئيس الدولة إلى سلطة رب األسرة حيث كان يملك سلطة األمر 

 .والنهي بالنسبة ألفراد أسرته

 :وجهت إلى نظرية التطور العائلي عدة انتقادات نلخصها فيما يلي

م على أساس أن األسرة هي الخلية األولى للمجتمع، وهذا غير صحيح إن النظرية تقو -1

 .ألن األسرة ال يمكن أن توجد إال بوجود جماعة منظمة



لم تعرف العصور القديمة نظام األسرة إذ كانت المرأة ال ترتبط برجل واحد لذلك فإن  -2

 .مر والنهيالولد ال يعرف له أب وبالتالي ال يمكن القول بوجود رب لألسرة له حق األ

هناك دول قد نشأت بغير هذا الطريق ، وأبسط مثال على ذلك نشأة الواليات المتحدة  -3

األمريكية، حيث كانت نشأة هذه الدولة عن طريق العقد أو االتفاق الذي تم بين الواليات 

 .م1921الثالثة عشر سنة 

العائلي، فهم  إن علماء االجتماع يقرون حقيقة مناقضة لما ذهبت إليه نظرية التطور -8

يرون أن سلطة األم أسبق من سلطة  األب، وذلك ألن المرأة لم تكن ترتبط برجل واحد في 

العصور القديمة ، لذلك كان األبناء ال يعرفون آباءهم وكانت سلطة أمرهم ونهيهم مقررة 

 .ألمهاتهم وليست آلبائهم

ساس لتفسير أصل نشأة ومما سبق نستطيع القول بأن نظرية التطور العائلي ال تصلح كأ

 .الدولة

 .نظرية التطور التاريخي:  3

يرى أنصار هذه النظرية  أن أصل الدولة يعود إلى عدة عوامل، وهذه العوامل تختلف 

 .من دولة إلى أخرى تبعا لطبيعة الدول وظروفها االقتصادية واالجتماعية والتاريخية

ط بين أفراد الجماعة رغبة في ونتيجة لتفاعل تلك العوامل ظهر على مر الزمن تراب

تحقيق األغراض المشتركة لهم، ثم تطورت تلك الجماعة فصارت دولة على نحو ما نراه 

 .اليوم

وتبعا لذلك يرى أنصار هذه النظرية أن كل دولة تختلف من حيث نشأتها عن غيرها من 

 .مت في قيامهاالدول نتيجة الختالف ظروفها التاريخية واالقتصادية واالجتماعية التي ساه

فالدولة في نظر أصحاب هذه النظرية تقوم بمجرد وجود طبقة الحكام وطبقة المحكومين 

 .بغض النظر عن طريقة ظهور الطبقة الحاكمة

ويرى الكثير من فقهاء القانون المحدثين وعلى رأسهم ديجي أن هذه النظرية هي األقرب 

ينة أو بتاريخ معين وإنما قد أرجعت أصل إلى الصواب لكونها ال تربط نشأة الدولة بفكرة مع

 .الدولة إلى الظروف االقتصادية واالجتماعية والتاريخية التي تسود الدولة

 .وبذلك يتسع مفهوم هذه النظرية ليشمل كل النظريات التي قيلت في أصل نشأة الدولة
 


