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لذلك  المختلفة،ال يمكن التطرق لدراسة فلسفة القانون دون إعطاء لمحة حول العلوم القانونية 
بين كل فروع العلوم األخرى التي لها عالقة و العالقة بينهماو نحاول أن نبرز مفهوم العلوم القانونية

 .بها
 :تعريف القانون /* 1

غير أن استخدامها في اللغة اليونانية ، المستقيمةهي تعني العصا و أصل هذه الكلمة هو يوناني
لة العصا ألداة ، فهم ال يقصدون بها الدال"القاعدة أو المبدأ " ر عن معنى كان بطريقة مجازية للتعبي

وانتقلت هذه ، المبادئ القانونيةو ، بل يقصدون بها الداللة على االستقامة في القواعدالضرب أو التأديب
 .ةالكلمة إلى عد

 معناه الخط المستقيم الذي يعتبر مقياسا لالنحراف: فالقانون لغة
 :"القانون"عماالت المختلفة لكلمة االست/* 2
 ا يتعلق بكلمة قانون فهي تستعمل للتعبير عن مجموعة القواعد التي تنظم سلوك األفرادمفي

كلية ، علم القانون: مثل هذا يدخل في المعنى العامو ،ا بينهم في المجتمع على وجه ملزمعالقتهم فيمو
 .القانون

يقصد بالتقنيين مجموعة النصوص القانونية التي و و هناك استعمال كلمة قانون بمعنى التقنيين
 ...المدني، تقنيين العقوباتالتقنيين : تنظم فرعا من فروع القانون مثل

اللغة  القانونية تضعهاهناك استعمال كلمة قانون بمعنى تشريع فالتشريع هو مجموعة القواعد و
: من كل ذلكو. ، دون غيرها من القواعد التي تنشأ في مصادر أخرىالتشريعية في صورة مكتوبة

 .، قانون الخدمة الوطنيةقانون تنظيم الجامعات
 :الحق و العالقة بين القانون

بذلك ،فإنما هو عندما يقوم ، وعالقتهم بينهم في المجتمعو ينظم القانون بتواعد سلوك األشخاص
يعرف له في صدور معينة سلطة القيام ببعض و يحدد في الوقت نفسه المصالح المشروعة لكل شخص

، اإلعمال تحقيقا لهذه المصالح مما يجعله في مركز قانوني ممتاز بالنسبة إلى آفة األشخاص اآلخرين
طات أو مزايا يزوده بعدم التعرض لصاحبه فيما يمارسه من سلو بحيث يلزمون باحترام هذا المركز

 .بها القانون تحقيقا لمصلحة مشروعة 
هي تقابل و هذه السلطات التي يعترف بها القانون تحقيقا للمصالح المشروعة تسمى حقوقا

القانون  الحق الن كل الحقوق تتولد عنو فالصلة وثيقة بين القانون، االلتزامات التي يفرضها القانون
 :ثال م، الذي يرسم إطارها بين حدود
لمن  قابل هذا الواجب حقيو القاعدة القانونية التي تمنع األفراد بالغير تقرر واجبا يلتزم به الكافة

 .يصاب بضرر في الحصول على تعويض ممن يتسبب بخطاه في اإلضرار به 
يقابله حق ، وحيث تقرر واجبا على هذا المدين، القاعدة القانونية التي تلزم المدين بالوفاء بالدين

 .القضاء من اجل إلزام المدين بالوفاء و ول هذا األخير سلطة االتحادخ، يالدائن يسمى حق الدائنية
 :األخرىعالقة العلوم القانونية بالعلوم 

القانون و القانون العام :هيو عرف أقسام العلوم القانونيةنيجب أن  في ذلكنظر نقبل أن 
 .الخاص 
 .قانون عام داخليو قانون عام خارجي: العام إلىيقسم القانون : القانون العام/* 1

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم و هو القانون الدولي العام :القانون العام الخارجي
 العالقات أيا كان نوعها فيما بين الدولة أو احد فروعها باعتبارها أشخاصا معنوية عامة ذات سيادة

مجموعة من الدول و الخارج له نفس الصفة أو فيما بين الدولةبين دول أخرى أو احد فروعها في و
 .األخرى أو إحدى المنظمات الدولية سواء في زمن السلم أو الحرب أو الحياد

 :هيو له عدة فروعو :القانون العام الداخلي
قانون اإلجراءات  –القانون المالي  –القانون اإلداري  –القانون الجزائي  –القانون الدستوري 

 .لجزائيةا
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يتضمن دستور الدولة و هو دستور الدولة أو القانون األساسي للدولةو: القانون الدستوري/* 1
 :مجموعة من القواعد التي تبين

برلماني  –نظام رئاسي  –نظام دستوري  –هل هو نظام ملكي ) نظام الحكم في الدولة / أ 
).... 

 وظائف كل منهم، والتنفيذية، القضائية، السلطة التشريعية، السلطات العامة في الدولة/ ب 
 .العالقات فيما بينهمو

 حرية الرأيو حق االنتخابو حقوق األفراد العامة مثل حقهم في المساواة امام القانون/ ج 
 .الخ...الصحافة و االجتماعو العقيدةو

بي أداء واجو الواجبات العامة التي تقع على عاتق األفراد كواجبهم في الدفاع عن الوطن/ د 
 .الضرائب
القواعد و اإلدارةسير و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم هيئاتو :القانون اإلداري/* 2

 .باألفرادعالقاتها و القانونية القابلة للتطبيق عليها
تبين كيفية و بمعنى آخر القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وضايفها اإلدارية المختلفة

تتناول و بموظفيهاتلك التي تحدد عالقة الحكومة ، واستغاللها لألموال العامةو إدارتها للمرافق العامة
يحدد القانون اإلداري و. ما يترتب من عقود إداريةو ما يصدر عنها من قرارات إداريةو نشاط اإلدارة

الرقابة بواسطة المحاكم القضائية يحدد طريقة ممارسة هذه و أسس الرقابة القضائية على إعمال اإلدارة
 .دية او بواسطة قضاء إداري مستقلالعا

 وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين القواعد الموضوعية :القانون الجنائي/* 3
 :بذلك فهو ينقسم إلى قسمين و العقابو اإلجرائية في مجالي التجريمو

 ..العقوبات المقررة لها و تبين الجرائم المختلفةهو القواعد القانونية التي و: قانون العقوبات/ 1
وهو مجموعة القواعد التي تبين اإلجراءات التي تتبع في ضبط : قانون اإلجراءات الجزائية/ 2

 إصدار األحكام على المتهمين بارتكابها كما يبين وساءل الطعن في هذه األحكامو التحقيق فيهاو الجرائم
 .كيفية اتخاذ تدابير االم بالنسبة لطوائف خاصة منهمو همينطرق تنفيذ العقوبات على المتو

وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه  :القانون المالي/* 4
كيفية و ..... (غيرها و ضرائبو من رسوم) بيان مصادر اإلجراءات و المصروفات المختلفة

 .الرقابة على هذا التنفيذ  أسسو تنفيذهاو الميزانية إعدادو تحصيلها
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات فيما بين  :فروع القانون الخاص 

و للقانون الخاص . ليس باعتبارها سلطة عامةو الدولة باعتبارها شخصا عادياو األفرادبين  أو األفراد
 :مجموعة من الفروع هي 

ما لم  األفرادالعالقات الخاصة بين  أحكامهتنظم و بالشريعة العامةيسمى و :القانون المدني/*1
القانون المدني يكون واجب التطبيق على  أنمعنى ذلك و. يحكمها فرع آخر من فروع القانون الخاص

هكذا مع بقية فروع و. التجاري نالقانوما لم يوجد نص في  األفرادالعالقات التجارية الخاصة بين 
 .القانون الخاص

 و في جميع دول العالم يحتوي القانون المدني على النصوص التي تحكم العالقات الشخصية
 العالقات الماليةو

 األهليةالشخصية تتعلق بالقواعد التي تحكم  األحواليطبق عليها كذلك و فالعالقات الشخصية
 ثبالميراالمتعلقة  األحكامالطالق كما تتضمن و الزواج: كذلك العالقات العائلية مثل، وعوارضهاو
 .غيرها و الوصيةو

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات التي تنشا عن و: القانون التجاري/*2
، التجارية األعمالتحديد و بحيث يحتوي على القواعد المتعلقة بتعريف التاجر، المعامالت التجارية

اجراءات و و يعالج كذلك افالس التجار.التجارية  األوراقو الشركات التجاريةو العقود التجاريةو
 .التسوية القضائية 
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 اتساع مجالهاو استقل القانون التجاري عن القانون المدني نظرا لتشعب االعمال التجاريةو
 .عامل السرعة الواجبة في االجراءات التجاريةو

 الخاصة بالمالحة في البحاريقصد به تلك االحكام التي تنظم العالقات  :القانون البحري /*3
شكلت قانونا فاصال ينظم و قد كانت هذه القواعد منظمة في مجال القانون التجاري اال انها انفصلتو

ينة على سلطة قائد السفو عقود عمل البحارةو السفنو تنظيم المالحة البحريةو النقل بالتجارة البحرية
 .األحكاموغيرها من  ...افراد طاقها 
لنقل ذلك الن استخدام الطائرة كوسيلة ، وو هذا القانون هو حديث :الجوي  القانون/*4
 .في بداية القرن العشرين  إالالبضائع لم يتحقق و األشخاص

و القانون الجوي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات المتولدة عن استخدام البيئة 
 .الجوية 

 .للقانون الجوي في كل الدول ساسياألو تعتبر المعاهدات الدولية المصدر 
ذلك في و األعمال أصحابو يتعلق هذا القانون بتنظيم العالقات بين العمالو :قانون العمل /*5

طلق عليها التبعية القانونية يكون العامل ي تبعيةنطاق العمل حيث يرتبط بصاحب العمل برباطة 
ينتج عن ظهور هذا القانون انتشار االتجاهات االجتماعية و توجيه رب العملو بواجبها خاضعا لرقابة

، الطبقة العاملةو ظهور صراع بين الطبقة البرجوازيةو القرن التاسع نتيجة التقدم الصناعي أعقابفي 
تأثرت و ظهرت النقابات التي وقفت في وجه السيطرة البرجوازية مطالبة بتحقيق العدالة االجتماعيةو

التدخل من أجل حماية العمال من  إلىكل ذالك دفع الدول الصناعية ، ار الماركسيةهذه النقابات باألفك
  .تعسف ارياب العمل

ينظم قانون اإلجراءات المدنية القواعد المتعلقة بالسطلة  :المدنية اإلجراءاتقانون /*6
بالتنظيم يدخل كل هذا فيها يسمى و اختصاصهاو تشكيلهاو حيث يبين المحاكم المختلفة، القضائية
 .القضائي 

 كما ينظم قانون اإلجراءات المدنية القواعد المختلفة باإلجراءات الواجب اتباعها في رفع
 .فيها من أحكام يصدرتنفيذ ما و التجاريةو المدنية ىالدعومباشرة و

ينظم هذا الفرع في قانون العالقات بين األشخاص حين تشمل  :القانون الدولي الخاص /*7
 .القانون الواجب التطبيق بالنسبة لها و وذلك لبيان المحكمة المختصة بالفصل فيها، اأجنبي اعنصر

 :فق ما يلي و خصائص القانوننتطرق إلى ، أنواعهبيان و بعدما تعرضنا الى مفهوم القانون
أن قواعد القانون قواعد تقويمية لما ينبغي نقصد بذلك و :القانون مجموعة قواعد سلوك  -1
بمعنى أن القانون ال يصنع قواعد تقريرية لما هي عليه فعال ، فراد في المجتمععليه سلوك األأن يكون 

 .قواعد السلوك تصنع نظاما للمجتمع  هذه السلوك باعتبار أن
و نقصد بذلك أن القانون يتضمن تكليفا عاما  :عامةو القانون مجموعة قواعد مجردة -2

إنما هي ، كما ال تتناول واقعة مجددة، توجه إلى شخص معين بذاتهأي أن القاعدة القانونية ال ، مجردا
مجردة سواء من حيث األشخاص فتكتفي القاعدة القانونية ببيان الشروط الواجب و موجهة بصيغة عامة

من حيث الواقع فيقتصر األمر على بيان الشروط الالزمة  أو، هذه القواعد إليهتوفرها في من توجه 
 .ا القانون بقواعدهفي كل واقعة يعنيه

ذلك المجتمع السياسي المنظم الذي ، نقصد بالمجتمع :القانون مجموعة قواعد اجتماعية  -3
، القهر هذا المجتمع السياسي المنظم هو دولةو يخضع أفراده لسيادة سلطة عامة تلك عليه حق الجبر

في مجتمع ال تتوفر فيه عناصر الدولة مادامت هناك سلطة في هذا المجتمع  القانونغير أنه قد يوجد 
فقد ألنه المجتمع القبلي يخضع لقوانين بالرغم من أنه لم يرق الى مرتبته  اإلجبارو تلك فيه حق السيادة

 .االولى 
مصحوبة بجزاء  أنهامن خصائص القاعدة القانونية  :القانون مجموعة قواعد ملزمة  -4

هذا ما يستوجب وجود و حيث أن مخالفة القواعد القانونية أمر متصور في المجتمع، يوقع على مخالفيها
ذلك عن طريق توقيع الجزاء من اجل و سلطة عامة في المجتمع تسيد لها مهمة كفالة احترام القانون

 .فرض احترام القانون 
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مخالفة قواعد القانون فترغمهم  أنفسهممن تسول لهم  إرادةو يهدف الجزاء الى الضغط على 
 . أنفسهملم يطيعوها من تلقاء  إن ألحكامهاعلى الخضوع 

حيث يمس المخالف في ماله او شخصيته هذا ما ، بأنه ذو طابع مادي ملموس ءو يتميز الجزا
 .الضمير تأنيبالتي يتمثل الجزاء فيها على  األخالقيميز قواعد القانون عن قواعد 

 .ويرفع الجزاء من السلطة العامة التي تملك تنفيذه جبرا على المخالف باسم المجتمع 
ما يسمى بالدفاع  إطارغير انه يمكن ان يقوم الشخص المعتدي عليه بالدفاع عن نفسه في 

 .كذا المسؤولية المدنيةو الشرعي ،و هنا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية
فة حيث يتخذ صورا متنوعة فكل فرع من فروع القانون له نوع من و للجزاء صور مختل

 :الجزاءات مثال 
قد و في مجال القانون الجنائي تكون الجزاءات متمثلة في جزاءات بدنية تمس الجسم – 1

قد تكون العقوبة هي السجن المؤبد او المؤقت او ، وبالنسبة للجرائم الخطيرة اإلعدامعقوبة  إلىتصل 
 الجنائيو يتم ذلك بحكم من القضاء، وقد تتعلق العقوبة بالغرامات المالية او المصادرةو تكون الحبس

 .بموجبه تؤول الى الدولة ملكية االشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمةو
يكون ذلك عن و يكون الجزاء هنا عبارة عن تعويضات ماليةو: في مجال القانون المدني – 2

 .الشخص بدفع مبلغ من المال للشخص المضرور  إلزامطريق 
البطالن هو الجزاء المقرر على عدم استكمال العقد و العقد إبطالو قد يكون الجزاء يتمثل في 

 .الخ ... مستوفية لشروطها  ألركانه
يرتبط القانون بكل فروع العلوم االجتماعية  : األخرى االجتماعيةعالقة القانون بالعلوم 

الظاهرة القانونية هي جزء ال يتجزأ من الظاهرة االجتماعية من  أن أساسارتباطا وثيقا وذلك على 
 .علم التاريخو االتقادو علم اليةو نتطرق الى عالقة القانون يعلم االجتماع: خالل

، القانونية هي جزء من العلوم االجتماعيةان العلوم  :عالقة العلوم يعلم االجتماع  – 1
يدرس الظاهرة االجتماعية  عاالجتمااذا كان علم ، وط سلوكات المجتمعضبنظام ل إال وه القانون ماو

كان دور القانون يمكن في تعتنين . الخ... ظاهرة الزواج ، ظاهرة التخلف، ظاهرة الطالق: مثل
 .معالجات علم االجتماع 
 صيانةالنظام باختالف المجتمع ففي المجتمع الرأس مالي تهدف القوانين الى و وتختلف القوانين

بذلك فان و في المجتمع االشتراكي تسعى القوانين الى رفاهية الجماهير الشعبيةو رؤوس االموال
 القوانين يجب ان تتماشى مع طبيعة المجتمع الذي يقبل هذه النظام القانونية استفادا الى ظروفه المادية

 .الدينية و لنفسيةاو
المؤسسات و اهدافهاو يهتم علم السياسة بدراسة علم الدولة :عالقة القانون بعلم السياسة  – 2

السياسية التي تسعى الى تحقيق هذه االهداف فاذا كانت السياسية تهتم بكل مشكل سياسي فان القانون 
 يسمى بالقانون الدستوري خصوصاعالج ازمة الحريات عن طريق ما و يقدم كيفية القيام بهذا الحل

يجسد حكم النخبة في ظل و القانون العام عموما بحيث يجسد القانون حكم الفرد في ظل الحكم الفرديو
يجسد حكم الطبقة السياسية في ظل االنظمة الحزبية اذن يمكن ان يسمى بعلم هندسة و حكم المجالس

 .السياسية 
كانت العلوم السياسية تهتم بالمشكل السياسي فان علم  اذا :عالقة القانون بعلم االقتصاد  – 3

نظام و التضخيمو التكاليفو قضايا السعارو االقتصاد يهتم بالمشكل االقتصادي فيدرس قضايا االنتاج
فاذا كان دور القانون في المجال السياسي ... الطلب و اشكالية العرفو التسويقو التوزيعو الصرف

سي فان دوره في مجال االقتصاد اداة الحكم التي تملك سلطة القرار هو تعتنين حل المشكل السيا
االقتصادي فاذا كانت اداة الحكم تسمح بملكية رسائل االنتاج للدولة فقط فان القانون يترجم و السياسي

العكس و هذا التصور من خالل عملية تعتنين تدخل في اطار النص على ملكية رسائل االنتاج للدولة
 .صحيح

 الظواهر االقتصاديةو يدرس علم التاريخ االحداث :القة القانون بعلم التاريخ ع – 4
هذه الدراسة لها انعكاس و مكان معينو االجتماعية التي تمر بها الشعوب في زمن معينو السياسيةو
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 ذلك الن النظم القانونية السائدة داخل مجتمع هي وليدة تطور تاريخي، وعلى النظم القانونية المعاصرة
السياسية المختلفة في الحضارات و لهذا تدرس على مستوى ما هذا الحقوق دراسة النظم القانونيةو

 .السابقة 
 

 :مفهوم فلسفة القانون 
بدراسة موقف الفلسفة من الظاهرة  يختصيقصد بفلسفة القانون ذلك الجانب العلمي الذي 

 .مضامينها المختلفة و شرح معانيهاو القانونية
فالفلسفة تدرس عموميات الظاهرة ، الفكري همفكر فلسفة القانون وفقا لمذهب لقد عالج كل

هي علم "  أرسطو" القانونية في حين أن رجل القانون يهتم بتفاصيل الجزئيات فالفلسفة عند 
تعني فلسفة القانون شأن كل ، واألشياء إلىالعلل التي تؤدي و األولى األصولمعرفة و ،العموميات

النواحي العامة للقانون فالفلسفة ال تقصر على مميزات قانون وطني بل تمتد و بالجوانب العالميةفلسفة 
ذلك أن القانون ليس مجرد ظاهرة وطنية بل هو ، هو مشترك بين األنظمة القانونية المختلفة ما إلى

 القانون، والقوةو من المواضيع التي تدرسها فلسفة القانون العالقة بين القانونو . إنسانيةظاهرة 
 .العرف والقانون ، المجتمعو القانون، السيادةو القانون، القانون والحرية، العدلو القانون، األخالقو

يقصد بمذاهب الفالسفة في مجال علم القانون تلك األفكار  : المذاهب الفلسفية وفكرة القانون
منهم فعبروا عنها وناقشوها في التي طرأت في زمن معين ومكان محدد باعتبارها آراء خاصة بكل 

ونتج عن ، وقد تحولت هذه اآلراء إلى نظريات علمية .حوار جاد مثمر أدى إلى إثرائها واالقتناع بها 
تطبيقها في عدة مناطق وأماكن وفي أزمنة مختلفة ومتباعدة أن أصبحت مذهبا فلسفيا قابال للتطبيق في 

  .مجتمعات أخرى 
تهتم هذه المذاهب : s Doctrines FormatistesLe: المذاهب الشكلية: أوال

بحيث تنظر إلى القانون من خالل الشكل الذي أضفى على القانون ، بالجانب الشكلي للقاعدة القانونية
فالقانون عندهم هو مشيئة السلطة العليا في المجتمع تصدره في  .قوة اإللزام في مواجهة أفراد المجتمع 

إن الدولة هي التي تصنع ، أي شكل وعلى أية صورة مادام يعتبر ملزما لألفراد بطاعته واحترامه
وقد يكون هذا ، وقد تستخدم القوة إن لزم األمر، القانون وتنشئه وتلزم اآلخرين بإتباعه والخضوع له

 .عرفا أو دينا منزال القانون تشريعا أو 
والفقيه النمساوي " هيجل"والفقيه األلماني ، "أوستن"ومن أنصار هذا المذهب الفقيه االنجليزي 

وقد اتفقوا من حيث المبدأ أن القانون من إرادة الحاكم  ."الشرح على المنون"وكذلك فقهاء " كلسن"
 .واختلفوا في بعض الجزئيات 

أستاذا للقانون بجامعة لندن في النصف األول من " أوستنجون "كان : "جون أوستن"مذهب -1
إن موضوع القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام ": "أوستن"يقول ، القرن التاسع عشر

فإن أصل القانون هو إرادة الحاكم أو السلطان ، وبذلك ...".سياسيون من أجل طائفة حكومية سياسيا
أفكاره من نظريات الفالسفة اليونان منذ " أوستن"وقد استمد . يئة الدولةوحده، أي أن القانون هو مش

بما جاء به الفقيه " أوستن"وقد تأثر الفقيه . إذ كانوا يرون أن القانون هو من فعل القوة القديم،
الذي كان يقول أن القانون ليس طلبا وال نصيحة وإنما هو أمر صادر من " توماس هوبز" يزياالنجل

 .شخص يملك حق الطاعة إلى أشخاص من هم أفراد المجتمع عليهم واجب الطاعة 
- L’école de (مدرسة تفسير النصوص) ونتمذهب الشرح على الم-2

-l’exégèse : تقنياتها في مطلع القرن التاسع عشرتكونت هذه المدرسة في فرنسا عقب وضع ،
، ويعتبرونها كاملة مشتملة على كل القانون، حيث بدأ الشراح ينظرون إلى تلك التقنيات نظرة تقديس

بل تقيدوا في شرح القانون وعرض ، وبذلك قصروا اهتمامهم على دراسة نصوصها متنا متنا
لمدرسة باسم مدرسة وبذلك عرفت هذه ا ،موضوعاته المختلفة بترتيب نصوص القانون وأرقام مواده

وقد بلغت هذه المدرسة أوج عظمتها في فرنسا خالل  .ون أو مدرسة التزام النص تالشرح على الم
 .." .توليه"، و"برودون"و "ديلفانكرو": على يد 1181تأسست سنة . القرن التاسع عشر
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وأن دور الفقيه يقتصر ، للقانونأن التشريع هو المصدر الوحيد ، ويرى فقهاء هذه المدرسة
وعند تفسير الفقيه للنص يتعين عليه أن يبحث ، واستخالص األحكام منه، على تفسير نصوص التشريع

حتى ولو تغيرت الظروف االجتماعية بعد ، عن إرادة المشرع وقت وضعه للنصوص ال عند تطبيقها
 .رضةوإرادة المشرع إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون مفت. ذلك

حتى أوشكت أن تصبح ، انتشرت الهيجلية انتشارا واسعا :(فريدريش)ل جمذهب هيـ-3
فكل من ، ل أن الدولة سيدة نفسها في الداخلجيرى هي، ففي المجال القانوني، العقيدة الرسمية للدولة

رأى وأن المجتمع ال يصل إلى مرتبة الدولة إال إذا ، يدخل في تكوين الدولة في الداخل يخضع لها
فتتحدد ، جميع األفراد في المجتمع أن ثمة مصلحة عامة مشتركة يجب أن تتجه إرادتهم إلى تحقيقها

فالدولة في ، وهذا ما يطلق عليه وحدة اإلرادات الفردية، إرادتهم وحرياتهم بهذه المصلحة فتتجلى فيها
، حقق إال باندماجه في الدولةإن حرية اإلنسان الحقيقية ال تت، مفهوم هيغل تجسد إرادة اإلنسان وحريته

وعند هيغل ، وهنا يخضع كل األفراد خضوعا تاما للدولة التي يتحقق كيانها على إرادات األفراد العامة
وهذه السيادة تتجسد في شخص . وجهات النظرو السيادة واحدة ال تتجزأ تذوب فيها كل االعتبارات

ون الواجب التطبيق وذلك ألنه يملك القوة لفرض وإرادته في القان، واحد هو صاحب السلطة في الدولة
 .إرادته 

وعنده أنه ال توجد سلطة أعلى ، ل من جهة أخرى أن الدولة سيدة نفسها في الخارججويرى هي
وبالتالي ال توجد سلطة ، والدول جميعها متساوية في السيادة، فالدولة سيدة نفسها، من سلطة الدولة

وهكذا تكون الحرب هي الوسيلة ، بين الدول أو تقوم بحل النزاعات بينهادولية تقوم بتنظيم العالقات 
 .الذي يستطيع فرض إرادته بالقوة ، والغلبة تكون لألقوى، الوحيدة لتنفيذ سياسة الدولة وإرادتها

وتنتهي ، فالحرب هي عادلة ومشروعة، من القضاء اإللهي انوع" هيغل"وتعتبر الحرب عند 
والدولة القوية هي التي تسيطر على العالقات الدولية وتبقى هكذا حتى قيام دولة  ،لصالح الدولة القوية

المذهب قد وضع األساس للعديد  وعليه فإن هذا .أخرى التي تنتقل إليها السيطرة على العالقات الدولية 
 .من النظم الشمولية مثل الفاشية والنازية 

وقد اهتمت بالشكل حتى سميت ، الشكليةيعتبر مذهب كلسن أحد المذاهب  :مذهب كلسن-4
وتقصر دراسة ، بمدرسة القانون البحت أو القانون الصافي باعتبار أنها تفصل بين الشكل والمضمون

وبذلك أصبح علم القانون كعلم الرياضيات أو الهندسة معتمدا على ، القانون على أساس الشكل وحده
بحيث يجب على الباحث أن يتجنب مضمونه من ، لتجريدأي االمتناع التقييم وااللتجاء إلى ا، المنطق

وكذلك التخلص من النزعة في فحص الظروف الواقعية للحياة أو إلى ربط القانون . حيث العدل والظلم
 .فهي العناصر ال صلة لها بعلم القانون ، بالسياسة

: لعدالة مثالفا. يرى كلسن أنه يجب استبعاد العناصر غير القانونية أو أية عناصر تقييميه
مفهوم مثالي قيمي فهي مفهوم نسجي متغير في الزمان والمكان، ويرى كلسن أنه إذا لزم األمر إعطاء 

أي نظام عادل ولو كان قائما على "ويرى كلسن أن ، "الّسالم"فهي عنده مرادفة لـ، معنى محدد لها
وأصحاب النظرية القانونية الصرفة وبذلك فإن كلسن  ،"مادام يستطيع حفظ النظام واألمن، االستغالل

يرون أن قواعد القانون الوضعي واجبة الطاعة حيث أن النفع العائد عن الطاعة أكبر من الضرر 
 .الناتج عن العصيان 

  
إذا كانت المذاهب الشكلية تهتم بالجانب الشكلي الذي ظهرت فيه  :المذاهب الموضوعية-ثانيا

موضعه، وذلك عن طريق تحليله و الموضوعية تنظر إلى جوهر القانونفإن المذاهب ، القاعدة القانونية
وظهرت في هذا اإلطار  .من الناحية الفلسفية واالجتماعية للتعرف على طبيعة وكيفية نشأته 

فالبعض اتجه نحو المثل العليا في تكوين القاعدة القانونية والعدالة اإلنسانية كأساس للقانون ، اختالفات
في حين اتجه البعض اآلخر إلى النظر نحو الحقائق الواقعية ، ليه باالتجاه المثاليوهو ما يطلق ع

 .الملموسة التي تسجلها المشاهدات والتجارب العلمية وهو ما يعلق عليه باالتجاه الواقعي 
 :ومن أهم نظرياته: المثالياالتجاه -11
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الفكر اإلغريقي حيث ذكرها تعود فكرة العقد االجتماعي إلى  :نظرية العقد االجتماعي -أ
عندما يتصرف الناس بمحض نزواتهم فيتعدى الواحد منهم )): قائال" الجمهورية"في كتابه ( أفالطون)

يتفق الكل بأن الطريقة الوحيدة لحسم النزاعات القائمة ، ويذوق الجميع مرارة الظلم والقهر، على اآلخر
اجتماعي يميز بين األعمال اإلجرامية فيمنعها  وضمان األمن والسالمة للجميع تكمن في عقد اتفاق

 (( .واألعمال الخيرية فينشرها 
وأقبل عليها  وقد عرفت فكرة العقد االجتماعي رواجا كبيرا في أواخر القرن السادس عشر،

المفكرون ورجال القانون فألفوا منها صيغا ونماذج اجتماعية تهدف كلها إلى تنظيم المجتمع وهيكلته 
 .ة السياسية والقانونية من الناحي

وتفترض نظرية العقد االجتماعي أن األفراد كانوا يعيشون على الفطرة ال يخضع أي منهم ألية 
وأن ظهور الدولة بما لها من قوة وسيادة يرجع إلى عقد أو اتفاق أبرمه هؤالء األفراد ، ضوابط معينة

الطبيعية بقانون بشري تنتج عنه ظهور حقوق فاستبدلوا بذلك القانون الطبيعي الذي كان ينظم حالتهم 
 .مدنية وسياسية 

 .جان جاك روسو ، وجون لوك، وتوماس هوبز :صار هذه النظرية الفالسفة نويعتبر من أهم أ
بحيث تعتبر ، تنظر هذه المدرسة إلى القانون من خالل النظرة الواقعية :المدرسة الواقعية -ب

وهذا بخالف ما تنظر له المدرسة ، يقوم على المالحظة والتجربة القانون عبارة عن علم اجتماع واقعي
 :ومن أهم االتجاهات الواقعية  .وتتجه إلى العالم الميتافيزيقي ، التي تنكر الملموس المثالية

المذهب الفردي والمذهب االشتراكي  - .مذهب التضامن االجتماعي  - .المذهب التاريخي  -
. 

وقد ظهرت بوارده ، هذا المذهب كذلك بمذهب التطور التاريخييسمى  :المذهب التاريخي *1
الذي " رمح القوانين"وأشهر كتبه " مونتسكيو"ومن أنصاره الفقيه ، منذ القرن الثامن عشر في فرنسا

 .1471صدر سنة 
وكانوا يمسكون ، وقد ظهر هذا الكتاب في وقت مازال الملوك يعتبرون أنفسهم أنهم ظل اهلل في األرض

حريصا على ضرورة القضاء على السلطة " مونتسكيو"وقد كان الفقيه  .الحكم بقبضة من حديد  بزمام
 يونتيجة لذلك فقد دعا إلى األخذ بمبدأ دستور، الفردية المتسلطة ومنع التعسف في استعمال السلطة

 ".مبدأ الفصل بين السلطات"شهير عرف بـ

 .القضائية السلطة -، التنفيذية السلطة -، التشريعية السلطة -وهي 
 .حول هدف القانون اإلطاريطرح التساؤل في هذا  :المذهب الفردي والمذهب االشتراكي*2

الخير العام باعتبار أن  إلىأو , الى سعادة الفرد كفرد, هل يهدف القانون الى حماية الفرد أو المجتمع
 الفرد عضو في المجتمع ؟

, على اعتبار أن الفرد هو األساس وأنه ولد حرايقوم المذهب الفردي  :المذهب الفردي-2-1
وبذلك , وأن الجماعة ما هي إال مجموعه من األفراد وهدف الجماعة هو الحفاظ على حريات األفراد

إال أن ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته قد ,فيجب أن يتمتع بالحقوق والحريات في جوانبها المختلفة 
, ك وجد القانون من أجل الحفاظ على ممارسة األفراد لحقوقهمونتيجة لذل, تتعارض مع حقوق اآلخرين

 .وال يتدخل القانون في هذه الحال هاال بالقدر الذي يساعده في تحقيق هذا الهدف الذي يسعى إليه
والجماعة ما , وخالصة القول فان المذهب الفردي يهدف الى حماية الفرد ومنحه حريته كاملة

وأن الدولة ال , أن تحقيق المصالح الفردية معناه تحقيق مصالح الجماعةو, هي اال مجموعة من األفراد
 .تادخل في حقوق وحريات األفراد وتقتصر على مرافق الدفاع واألمن والقضاء

ينظر المذهب االشتراكي إلى القانون عكس النظرة : (االجتماعي)المذهب االشتراكي -2-2
والجماعة هي ، هو كائن اجتماعي مرتبط بغيره من الناسفالفرد في مفهوم المذهب االشتراكي ، الفردية

وليست أداة لغيرها من الغايات لذلك يجب تسخير األفراد لخدمتها كل يشارك ، الغاية من الوجود
 .بنصيب من مجهوده في سبيل تحقيق الصالح العام المشترك 

ويؤدي األخذ بهذا المذهب . عشرينوقد انتقلت هذه األفكار االشتراكية إلى السيدان العمليين في القرن ال
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وظائفها وتهدف االشتراكية إلى جعل الدولة مسيطرة على وسائل اإلنتاج و إلى اتساع نشاط الدولة
 .باإلضافة إلى ذلك تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، وإلغاء الفوارق الطبقية

تلجأ إليه الطبقة الغنية لحكم الطبقة وترى المدرسة االشتراكية أن القانون هو تدبير برجوازي 
وأن الدولة فهي الجهاز القانوني بأكمله الذي توظفه البرجوازية لقمع ، الفقيرة واستغاللها اقتصاديا

 .الطبقة العاملة واستغاللها 
ويعترف الماركسيون بالطابع التقدمي للدولة من حيث أنها مرحلة ضرورية لتساهم في إعداد 

وتفسح المجال للمجتمع ، ويرى الماركسيون أن الدولة تموت .ر الثورة الشيوعية المجتمع لخوض غما
 .ويتحقق االنسجام والشيوعية ، الشيوعي الذي يطبق مبدأ التنظيم الذاتي

ن الشيوعية لم يتم الوصول إليها، بل انهارت االشتراكية حيث تحولت هذه األخيرة إلى أإال 
وأدى ذلك في النهاية إلى انهيار االشتراكية كنظام ، ات ويقيدهاجهاز تسلطي وبيروقراطي يقمع الحري

وكأيديولوجية وانتهت الحرب الباردة بانتصار المعسكر الرأس مالي وانتشار المذهب الليبرالي والسوق 
 .الحر 

 La Doctrine De Le Solidarité مذهب التضامن االجتماعي*3

Sociale :موريس "، وكذلك الفقيه "ليون ديجي"الفرنسي  الفقيه، من أبرز فقهاء هذه المدرسة
 " .هوريو

أن " ديجي"أن القانون مرتبط بالتضامن االجتماعي، حيث يرى" ليون ديجي"يرى األستاذ 
والمجتمع بالنسبة إليه يعتبر ، اإلنسان قد عاش في الماضي كما يعيش اآلن مع غيره في حياة اجتماعية

ومن جهة أخرى هو إنسان له كيان ، عضو في جماعة إنسانيةفاإلنسان هو من جهة . حقيقة واقعية
له حاجاته الشخصية وميوله الخاص الذي ال يمكن إشباعه إال في ظل ، شخصي مستقل عن المجتمع

 .مجتمع 
 

  :مفاهيم عامة حول دولة القانون
 الشاملومفهومه ببساطة هو حكم القانون ، شاع مفهوم دولة القانون في نهاية القرن العشرين

ويتركز هذا المفهوم على مجموعة من األسر ينبغي أن تسير عليها  .سمو قواعده فوق الجميع و
 :األنظمة الحاكمة وتتمثل هذه األسس في 

حرية  -  .التعددية السياسية  - .مبدأ الفصل بين السلطات  - .ضرورة وجود دستور -
 .احترام حقوق اإلنسان: يسمى بـويدخل كل ذلك في إطار ما  .التعبير والصحافة والرأي 

، كلمة دستور ليست عربية األصل ومعناها هو القانون األساسي :ضرورة وجود الدستور -(1
للداللة " مصطلح القانون األساسي"لكن هناك من يستعمل الدستور بهذا المعنى، وهناك من يستعمل 

حيث توجد هناك قوانين أخرى  غير أنها تعتبر أساسية، على قوانين ال تصل إلى مرتبة الدستور
إذن فالدستور هو الوثيقة  .تتناولها بالشرح، أو قوانين أخرى تتناول أحد جزيئات القانون األساسي

المنظمة للدولة وشؤون الحكم وهذا هو المعنى الحقيقي لهذه الكلمة في حيز أنها يمكن أن تستعمل 
وقد يكون ، ن كيفية تكوين وتنظيم الجماعةبمعنى واسع فيكون مجموعة القواعد األساسية التي تبي

فإن الدستور يوجد في كل جماعة من األسرة حتى الدولة ، ومن خالل هذا المفهوم. مكتوبا أو عرفيا
 .وهذا هو المعنى الواسع للدستور

وقد بدأت الحركة الدستورية في الظهور في عصر النهضة األوروبية من أجل تفسير السلطة 
 .االستبدادية للملوكو ثّم ظهرت الدساتير المكتوبة من أجل الحد من السلطة المطلقة الواسعة للملك ومن

كما أن ، فإن الدستور ينظم شؤون الدولة وعالقة أجهزته ببعضها البعض، أما من الناحية القانونية
 .الحكام يمارسون وظائفهم ز اختصاصاتهم طبقا لهذا الدستور 

 .له مفهوم شكلي وآخر موضوعي  ومن الجانب القانوني فإن الدستور
إذن ، أما المفهوم الشكلي فهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية

المفهوم الشكلي للدستور يتمثل في مجموعة النصوص القانونية المتضمنة في الوثيقة الدستورية 
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عارض مع وجود دساتير عرفية غير أن هذا المفهوم الشكلي يت .الموضوعة من طرف هيئة مختصة 
 .ومثال لذلك دستور انكلترا ، غير مكتوبة في وثيقة معتمدة لدستور

أما المفهوم الموضوعي فيتعلق بمجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة 
 العالقة بين السلطات المختلفة واختصاصاتها،وكذلك مجموعة القواعد التي تبين حقوق األفراد

وفي كل هذه األحوال دون النظر إلى ما إذا كانت مكتوبة في وثيقة أو . وحرياتهم العامة وضماناتها
 .كانت عرفية 
من المبادئ التي يرتكز عليها مفهوم دولة القانون بدأ الفصل  :مبدأ الفصل بين السلطات -(2

 .بين السلطات 
ويرى ".روح القوانين"في كتابه الذي تطرق له " مونتسكيو"لقد اقترن هذا المبدأ بالفقيه

حيث أن جمع ، أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة للملوك" مونتسكيو"
، وللحد من ذلك كان يجب وضع قيود على تلك السلطات، السلطات في يد واحدة يؤدي إلى االستبداد

 .لطة توقف السلطة الس –وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بوجود سلطة مقابلة لها 
يجب أن تكون السلطات موزعة بين هيئات مختلفة تعمل من أجل تحقيق ، من خالل ذلك

 .المصلحة العامة وتوقف كل منها األخرى عند اعتدائها على اختصاصاتها 
أن األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى ضمان احترام الحقوق " مونتسكيو"ويرى الفقيه 

 :ية بحيث يجب أن توزع هذه السلطات بين ثالث هيئات والحريات الفرد
 السلطة التشريعية تكون بيد الشعب أو ممثليه -
 السلطة التنفيذية بيد ملك قوي -
 السلطة القضائية تسند إلى هيئة مستقلة -
 :التعددية السياسية -(3

االشتراكي يحضى لقد كانت األنظمة السياسية في النظام الدولي السياسي قبل انهيار المعسكر 
حيث أنه بموجب هذا المبدأ كانت األنظمة السياسية تقبل في األمم المتحدة سواء ، بحماية مبدأ السيادة

 .كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية 
أن لكل دولة حق االختيار الحرية  1741وقد جاء في الالئحة المتعلقة بالعالقات الودية سنة 

أي أن " الشعوب"ال " الدول"واالختيار في هذا النص يخص . قافينظامها السياسي واالجتماعي والث
 .هناك إمكانية االختيار من طرف الحكومات ضد إرادة الشعوب 

وأصبحت األمم المتحدة تعمل على تجسيد ، غير أن هناك تحول على صعيد المجتمع الدولي
االنتخابات فقد أصدرت الجمعية مبدأ االنتخابات الدورية والنزيهة وكذلك المساعدة على إجراء هذه 

حول تعزيز فعالية مبدأ االنتخابات الدورية  118/71الالئحة  1778العامة لألمم المتحدة سنة 
 .والنزيهة كعنصر أساسي للتمتع الفعلي بعدد كبير من الحريات والحقوق األساسية األخرى 

قت على هذه النصوص غير أن هذه النصوص قد القت مقاومة شديدة من تلك الدول التي أب
وقد تجسدت هذه المقاومة في صدور نصوص الحقة وفي نفس الوقت . نظرية دون تطبيقها في الميدان

وتمثلت هذه . الذي صدرت فيه النصوص التي تؤكد على ضرورة وجود انتخابات وتعزيز فعاليتها
دم التدخل في الشؤون النصوص الالحقة في تلك النصوص التي تلّح على احترام مبدأ سيادة الدول وع

 .الداخلية للدول فيما يتعلق بالمسارات االنتخابية 
من خالل كل ما سبق يمكن القول أن دولة القانون هي هدف ومسعى حضاري تتسابق من أجل 

وقد تختلف هذه الشعوب في منهاجها وطرفها لتحقيق هذا المبتغى ، تحقيقه شعوب العالم وحضاراته
هدف في األخير لبلوغ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة داخل المجتمع وبين االستراتيجي إال أنها ت

 . ...األفراد 


