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 مقدمة:

خرط أن ين كائن اجتماعي بطبعه، ال يمكنه العيش بمفرده، لذلك فهو مجبر علىاإلنسان 

ارض إلى قيام تع -بالضرورة-ضمن جماعة من الناس، إال أن قيام هذا االنخراط يؤدي 

ة لتنظيم العالقات بين   لفردامصلحته كفرد ومصلحة اآلخرين، لذلك كانت الحاجة ملح 

هر ما نا ظ من خالل وضع القواعد القانونية، ومن هوالمجتمع، وهذا التنظيم ال يكون إال

ى ص عل، ومن هنا أيضا كان ال بد من ظهور كيان يضع هذا القانون ويحريسمى بالقانون

هور ظثم  تطبيقه وفرضه على الناس، وهذا الكيان هو "الدولة" التي ظهرت بظهور المدينة

لة س القبيى أساللبشرية، التي كانت تقوم علالسلطة السياسية، التي تلت المرحلة االجتماعية 

 والعشيرة، دون أي تنظيم سياسي.

ن طالما أوضروري لحفظ كيان الجماعة البشرية واستقرارها وأمنها،  -إذن  -فالقانون 

عنه  غنى وال حياة لإلنسان إال في الجماعة، فالقانون كذلك ضروري وال ،الجماعة ضرورة

ت الفوضىلتنظيم هذه الجماعة، فلواله   وضاعت الحقوق. لعم 

 نلقوانيوكان القانون الدستوري أحد اوقد ساير القانون التطور الحضاري لإلنسان، 

يم ا، وتنظرستهالتي ت عنَى بإرساء مبادئ نظام الحكم في الدولة وأساليب إسناد السلطة ومما

 العالقة بين الحاكم والمحكوم.

حث أو الدستوري ضرورية والزمة لكل بالذلك كانت دراسة المبادئ العامة للقانون 

 دارس لفهم أي نظام دستوري لدولة من الدول.

رة ضمن برنامج )إضبارة( ة السن وبما أن موضوع القانون الدستور من المواد المقر 

لوب بأس األولى ليسانس )ل م د(، فسنحاول معالجة مواضيعه في هذه الدراسة )المطبوعة(

 اسية،وفهمه، واالستفادة منها في حياته العلمية والسييساعد الطالب على استيعابه 

 وسنقسمها إلى ثالثة فصول لكل واحد منها مباحث حسب اآلتي:



 الفصل التمهيدي: مفهوم القانون الدستوري   /محاضرات في القانون الدستوري/

 

3 
 

 الفصل التمهيدي: مفهوم القانون الدستوري

 المبحث األول: تعريف القانون الدستوري

 المبحث الثاني: مصادر القانون الدستوري

 المبحث الثالث: عالقته بباقي فروع القانون 

 المبحث الرابع: طبيعة قواعد القانون الدستوري

 الفصل األول: النظرية العامة للدولة

 المبحث األول: تعريف الدولة ونشأتها

 المبحث الثاني: أركان الدولة 

 المبحث الثالث: خصائص الدولة

 المبحث الرابع: أشكال الدولة

 لنظرية العامة للدساتيرالفصل الثاني: ا

 نشأة الدساتير وأنواعهاالمبحث األول: 

 : تعديل الدساتير وإنهاؤهانيالمبحث الثا

 : تعديل الدساتير في التجربة الجزائريةثالثالمبحث ال

 :خالصة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي:

 مفهوم القانون الدستوري

 

 

 

 

 

 

 



 يالفصل التمهيدي: مفهوم القانون الدستور   /محاضرات في القانون الدستوري/

 

5 
 

 :المبحث األول

 القانون الدستوري تعريف

نون ف القاالقانون عموما ونبين أقسامه، ثم نعر  نتناول من خالل هذا المبحث تعريف 

 الدستوري لغة واصطالحا:

 القانون وأقسامهتعريف المطلب األول: 

انون ققبل تعريف القانون عموما، نحتاج إلى التعريف اللغوي واالصطالحي لكلمة 

 ولبيان أصلها اللغوي.

 الفرع األول: تعريف القانون

ي (، تعنKANUNاألصل، وإنما هي كلمة يونانية )كلمة قانون ليست كلمة عربية 

 العصا المستقيمة، أو الشيء المستقيم مثل العصا.

تدل على االستقامة وعدم االنحراف عما هو معتاد ومقبول من  -إذن  -فكلمة قانون 

طرف المجتمع من سلوك وتصرف، وقد انتقلت إلى اللغات األخرى بالمعنى نفسه تقريبا، 

"، أما باللغة اإلنجليزية RIGHT"، وباللغة األلمانية "DROITلفرنسية بـ "فيعبر عنها في ا

"، حيث تدل على الطريق السوي أو السلوك المستقيم الذي يجب LAWفيعبر عنها بـ "

 1االلتزام به وعدم االنحراف عنه.

ويقابله في النظام اإلسالمي كلمة "شريعة" التي تعني الطريق المستقيم الواضح الذي 

اعوجاج فيه، حيث يقول المولى عز وجل في القرآن الكريم: "ثم جعلناك على شريعة ال 

، وبالتالي فهي تحمل المعنى نفسه، أو ربما أوسع منه في جانب آخر، 2من األمر فاتبعها"

                                                             
إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان  -1

 .27، ص1987المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .18اآلية سورة الجاثية،  -2
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باعتبارها تشمل تنظيم شؤون المسلم في الدين والدنيا معا، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى 

 1 ي بداية األمر.استعارة كلمة قانون ف

 ستعملتولكلمة قانون عدة معان تختلف باختالف المجاالت الفكرية والعلمية التي 

بعض  ى فيفيها، فهي تستعمل في العلوم الدقيقة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء، وحت

و أكثر ين أالعلوم االجتماعية، كاالقتصاد للداللة على عالقة ضرورية وثابتة بين ظاهرت

لب في والط الظواهر، مثل قانون التمدد وقانون الجاذبية في الفيزياء، وقانون العرضمن 

 االقتصاد.

ف القانون عموما بأنه: "مجموعة من القواعد التي تنظم الروابط  لذلك يعر 

. أو بمعنى آخر: "هو 2االجتماعية، وتتوافر على جزاء يكفل إطاعتها واحترامها"

تي تنظم سلوك األفراد في المجتمع، والتي تكفل الدولة مجموعة من القواعد العامة ال

 .3احترامها بالقوة عند االقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها"

ض منويتع ومن خالل ذلك، يتبين أن قواعد القانون، بما أنها تتمي ز بطابع اإللزام  ر 

 يخالفها لجزاء، فغنها تختلف عن قواعد األخالق واآلداب.

 لثاني: أقسام القانونالفرع ا

وبالنظر إلى المجاالت الكثيرة والمتنوعة التي تغطي جميع مظاهر النشاطات 

اإلنسانية، التي تنظمها هذه القواعد، تم تقسيم القانون إلى فروع عديدة بحسب تلك 

                                                             
ديوان المطبوعات  ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةاألمين شريط،  -1

 .2ص ،2011الجامعية، الجزائر، 

سعد عصفور، المبادئ األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المعارف باإلسكندرية،  -2

 .11، ص1980مصر، 

 .13، ص1997لقانون الدستوري، جامعة عين شمس، القاهرة، رمزي طه الشاعر، ا -3
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 1المجاالت والنشاطات، صنفت في قسمين كبيرين هما "القانون العام" و"القانون الخاص"

 ما يلي:نذكرهما في

 أوال: القانون العام

ص، الخواهو القانون الذي يحكم العالقات بين األشخاص العامة وبين هذه األخيرة و

 إذا ما تصرفت األولى كسلطة عامة.

 وينقسم القانون العام بدوره إلى فرعين كبيرين هما:

ة العالق ينظم الذي يشمل: القانون الدولي العام : وهو الذي القانون العام الخارجي: -1

يمية إلقلبين الدولة وغيرها من أشخاص المجتمع الدولي، كالدول والمنظمات الدولية وا

 وغيرها.

، دستوريويشمل بقية فروع القانون العام، كالقانون الالقانون العام الداخلي:  -2

 انون الجنائي.والقانون اإلداري، والقانون المالي، والق

 ثانيا: القانون الخاص

 فراداأفهو مجموعة القواعد التي تنظم وتضبط العالقات بين الخواص، سواء كانوا 

ت تصرف طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية، أو بين هؤالء وبين األشخاص العامة إذا ما

 مثل األفراد العاديين، ويشمل ما يلي:

 القانون المدني، -

 والقانون التجاري، -

 قانون البحري،وال -

 والقانون الجوي، -

 والقانون الدولي الخاص. -

                                                             
وقد أوجد الفقهاء والباحثون عدة معايير إلرساء أسس ها التقسيم، منها اختالف طبيعة المصلحة،  -1

ومعيار عدم تساوي أطراف العالقة، أو معيار السلطة العامة، ومعيار اختالف ميادين التدخل وغيرها. 

 .3السابق، صاألمين شريط، المرجع 
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قانون م والإلى جانب ذلك توجد مجموعة من القوانين التي تجمع بين صفة القانون العا

 الخاص، وتسمى عادة فروع القانون المختلطة، مثل:

 وقانون اإلجراءات المدنية، -

 وقانون اإلجراءات الجزائية، -

 االجتماعي،وقانون العمل والضمان  -

 ومنهم من يصنف القانون الجنائي ضمن الفروع المختلطة. -

ما ها تماتقاللالمالحظ على كل هذه الفروع العالقة الوطيدة والمتبادلة بينها، وعدم اس

 فروععن بعضها البعض، وهو ما سيظهر من خالل تناولنا لعالقة القانون الدستوري ب

 القانون األخرى.

 الدستورتعريف المطلب الثاني: 

غوية حتى نعرف معنى كلمة دستور البد من البحث عن أصلها اللغوي وداللتها الل

سية لفرنسواء في اللغة العربية أو في اللغات األجنبية األخرى السيما الالتينية وا

 واإلنجليزية، ومن ثم نتناول تعريفها االصطالحي الذي يصب في صلب دراستنا.

 للدستورالفرع األول: التعريف اللغوي 

ة التينيات النتناول هنا أصل كلمة دستور وتعريفها في اللغة العربية ثم في بقية اللغ

 والفرنسية واإلنجليزية.

 أوال: في اللغة العربية

دخلت  " هي كلمة ذات أصول فارسية،دستوري جمع معظم الكتاب على أن كلمة "

ْلك تعني الدفتر أو السجل الذي ت ج العربية عن طريق األتراك، مع فيه قوانين الـم 

، كما تعني أيضا اإلذن أو 1وهي تعني في اللغة العربية األساس أو القاعدة وضوابطه،

 2الترخيص.

                                                             
 .5األمين شريط، المرجع السابق، ص -1

 .15رمزي طه الشاعر، المرجع السابق، ص -2
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 ثانيا: في اللغة الالتينية

نفسها باللغتين  وهي، "constitution"الالتينية:  كلمةال كلمة دستور بالعربية قابلت

 "établissement" "تكوين"أو "إنشاء" أو" تأسيسعني "تي تال اإلنجليزية والفرنسية

ف تنظيمال ما يعني، "institutionأو" مجموعة بأنه: " الدستور أو األساس، لذلك يعر 

د تكوينَها م أ س َس الدولة وتحد    1 .القواعد التي تنظ  

هو "مجموعة القواعد األساسية التي تبي ن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، وال يشترط فيه  أو

لذلك فهو بهذا المعنى يوجد في كل جماعة، من األسرة حتى الدولة، أن يكون مكتوبا أو عرفيا"، 

وبالتالي فإن هذا المعنى الواسع غير محدد وغير دقيق، في حين إن المعنى الحقيقي للدستور هو 

مة للدولة ولشؤون الحكم"  2."الوثيقة المنظ  

 القانون الدستوري اصطالحاالفرع الثاني: 

 القانون الدستوري، هما؛ المعيار الشكلي )العضوي(، هناك معياران لتعريف

 والمعيار الموضوعي )الموضوعي(.

سمي( أوال:  المعيار الشكلي )الر 

ف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار بأنه: "دراسة وثيقة الدستور المطبقة فعال  يعر 

ف أيضا بأنه: "مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها  في بلد ما وفي زمن ما". ويعر 

اة بالدستور"، أي إنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي يدرس القواعد  الوثيقة المسم 

ف البعض القانونية الواردة أو المدونة في وثيقة الدستور فقط، وعلى  هذا المنوال عر 

 3اآلخر القانون الدستوري بكونه "علم الدساتير المكتوبة".

                                                             
المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية،  بوكرا إدريس، -1

 .7ص، 2016الجزائر، 

، ديوان 1ة العامة للدولة والدستور، جسعيد بوالشعير، القانون الدستوري واألنظمة السياسية، النظري -2

 .148م، ص1999المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .6األمين شريط، المرجع السابق، ص -3
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وينجم عن هذا التعريف أن كل ما تحتويه وثيقة الدستور يعد من قبيل القواعد 

الدستورية، كما أن كل قاعدة لم ترد ضمن وثيقة الدستور ال تكتسي صفة القاعدة 

لم يسلم من النقد، نظرا لقصوره عن إعطاء تعريف ولهذا فإن هذا المعيار  1الدستورية.

 دقيق للقانون الدستوري، وذلك لألسباب التالية:

يها يس لدلاألخذ بهذا المعيار يؤدي إلى إنكار وجود دستور بالنسبة للدول التي   -1

 دستور مكتوب )دستور عرفي(، مثل إنجلترا.

ية ألساسكل القواعد ا الوثيقة الدستورية للدول ذات الدستور المكتوب ال تشمل  -2

 بتنظيم علقةلنظام الحكم في الدولة، بل نجدها في نصوص قانونية أخرى، مثل القواعد المت

 االنتخابات واألحزاب السياسية.

وثيقة الدستور قد تتضمن قواعد ليست ذات طبيعة دستورية، كونها قواعد ليس لها   -3

ألفراد والحكام، مثل القواعد التي عالقة بنظام الحكم وبتنظيم السلطات والعالقات بين ا

تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام في الجرائم السياسية في دستور فرنسا الصادر عام 

، والقواعد التي تنص على تجريم إنتاج الخمور أو نقل المشروبات الكحولية أو 1848

من استيرادها ألغراض الشرب، مثلما نص عليه الدستور األمريكي بموجب التعديل الثا

 2 عشر.

 فيها التعريف الشكلي له خلفية سياسية مفادها أن الدول الغربية التي ظهرت  -4

 الدساتير المكتوبة هي فقط األنظمة الديمقراطية دون غيرها.

كما إن تركيز هذا المعيار على شكل القانون وإهماله جوهر ومضمون القواعد   -5

 3 القانونية، أدى إلى إهماله من طرف الفقه، ولم يعد يؤخذ بعين االعتبار.

                                                             
الدار الجامعية،  ،الدستور اللبناني –المبادئ العامة  –القانون الدستوري عبد الغني بسيوني عبد هللا،  -1

 .16ص ،1987بيروت، لبنان، 

 .18ص، نفسهالمرجع  -2

 .5األمين شريط، المرجع السابق، ص -3
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 المعيار الموضوعي ) الماد ي ( ثانيا:

ث من حي ؛ بل ينظر إلى ما هو دستوري ال ينظر إلى وثيقة الدستورإن هذا المعيار 

سواء كان (، La matière( أو المادة )Le contenu( والمضمون )L’objet) الموضوع

ذة لمتخاوبصرف النظر عن الشكل أو اإلجراءات  منصوصا عليه في وثيقة الدستور أم ال،

 إلصدار قواعده.

ل الدولة بسيطة أو مركبة، أي ينظر إلى القواعد القانونية )الدستورية( التي تبي ن شك

وتحد د نظام الحكم فيها جمهوري أو ملكي، وكذلك نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 1 والعالقة بينهما، وما يتعلق منها بالحقوق والحريات وضمانات حمايتها.

يخلص البعض إلى تعريف القانون الدستوري في ظل هذا المعيار بناء على ذلك و

القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين وفي وقت  بأنه: "مجموعة

 2معي ن".

لذلك فقد أدرك أنصار المفهوم الحديث للقانون الدستوري أن الدستور يوجد في كل 

دولة، سواء كانت تأخذ بها أو ال تأخذ، ما دام هذا الدستور يهتم بتنظيم السلطة، وعلى حد 

دو"، يعد الدستور القناة التي تمر عبرها السلطة من قبل تعبير األستاذ "جورج بير

صاحبها األصلي إلى الممارسين لها، فالدستور ال يرتبط بفلسفات معينة، وإنما بوجود 

 3 الدولة وباجتماع أركانها.

واعد ع القيتضمن جمي -وفق هذا المعيار -ومن هذا يمكن القول بأن القانون الدستوري 

و نظمت أية، ية أيا ما كان مصدرها، سواء تضمنتها الوثيقة الدستورالتي لها طبيعة دستور

 بقوانين عادية، أو كان مصدرها العرف الدستوري.

                                                             
 .11، الجزائر، ص2003، 1ديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم، عنابة، طحسني بو -1

القانون الدستوري، النظرية العامة للمشكلة الدستورية، ماهية القانون عبد الفتاح ساير داير،  -2

 .161، ص2004ي بمصر، مصر، الدستور الوضعي، مطابع دار الكتاب العرب

 .14بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -3
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وعليه، تتنوع مصادر القانون الدستوري طبقا للمعيار الموضوعي تنوعا كبيرا من 

وجهة نظر المعيار الشكلي، إال أن هذه القواعد جميعها تنظ م عمل الهيئات العليا 

(Organes superieurs.في الدولة ) 1 

 المبحث الثاني:

 مصادر القانون الدستوري

ر لمصادابين و ،يمي ز الفقه بين المصادر الرسمية التي تتمثل في التشريع والعرف

 عمل علىول يغير الرسمية أو التفسيرية التي تشمل القضاء والفقه، باعتبار أن النوع األ

ة نتيج عن طريق السلطة العامة من خالل التشريع، وإماإعالن القواعد الملزمة، إما 

 .إلزامها في ضمائر الناس من خالل اط رادها واستقرارها بالنسبة للعرف

شرح  مجرد أما دور الفقه والقضاء فليس تشريع القواعد القانونية؛ وإنما يقتصر على

بق م السوانظاي تأخذ بوتفسير القانون، ولكن هذا التقسيم قد يتغير بالنسبة للمجتمعات الت

 .القضائية الملزمة مثل بريطانيا

 المصادر الرسمية )الشكلية(المطلب األول:

 :لتاليتتمثل المصادر الرسمية في التشريع والعرف، وسنذكرها تباعا على النحو ا

 التشريــــع الفرع األول:

تَها اإللزامية عن طريق  سلطة مختصة يقصد به "سن القواعد القانونية وإكسابها قو 

 .، وعادة ما تسمى هذه السلطة بالمؤسَّسة التشريعية2وفقا إلجراءات معينة"

 شاطها،نعقيد وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة وت

 .وبالتالي زيادة ارتباطها باألفراد والجماعات والدول

                                                             
 .6، ص2007، الجزائر، 1مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري، دار بلقيس، ط -1

سعد عصفور، عبد الحميد متولي، محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة  -2

 .9بع، صمصر، دون سنة ط -المعارف، اإلسكندرية
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وية ين العضواالتفاقيات الدولية، والقوانالدستور، والمعاهدات  ومن أنواع التشريع:

 والعادية، والتنظيمات واللوائح والقرارات..

يها ال علنعني بالقوانين العضوية، تلك القوانين المكملة للدستور، وهي التي أح -

و ابات، أنتخالدستور في مجاالت محددة لتفصيلها، كقانون األحزاب السياسية، أو قانون اال

كذا القات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما والقانون الناظم للع

ا وانين سالق العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وغيرها..، لهذا فهي تسمو على بقية موًّ

ا موضوعيا.  شكليا )من حيث شروط التصويت عليها( وسمو 

مما ال  عينا،ممجاال أما القوانين العادية، فهي تلك القوانين التي تتناول بالتنظيم  -

 لتجاري،ون ايتعلق بالمؤسسات الدستورية، أو الحقوق والحريات، كالقانون المدني، والقان

نية رلمابوقانون العمل وغيرها..، يصدر عن البرلمان ويصوت عليه، ويكون إما بمبادرة 

 أو مبادرة حكومية.

ا، لجمهورية بهومنها أيضا ما يصدر في شكل أوامر تشريعية خص الدستور رئيس ا

 فهي من اختصاص السلطة التنفيذية فقط، وفق الشروط وإجراءات معينة، في غيبة

صعوبة ية لالبرلمان؛ سواء كان في عطلة، أو كان قد حل قبلها، أو في الظروف االستثنائ

 صويتأو استحالة اجتماعه، وإن كان من الواجب عرضها عليه عند أول اجتماع له للت

 أو الرفض.عليها بالموافقة 

أما التنظيمات، فهي الصادرة عن السلطة التنفيذية، سواء رئيس الجمهورية بالنسبة  -

للمراسيم الرئاسية، أو رئيس الحكومة والوزير األول بالنسبة للمراسيم التنفيذية، أو 

 1 واللوائح والقرارات اإلدارية واألنظمة الداخلية التي تختص بها اإلدارة العمومية.

 الدستوري العــرف ني:الفرع الثا

عدل ف وتتيعتبر العرف المصدر الرئيسي للدساتير العرفية، فتنشأ قواعد تلك الدساتير بالعر

التي لها  بالعرف كذلك، لهذا يقتصر البحث والتساؤل هنا على دور العرف في الدساتير المكتوبة،

 إجراءات مشددة في إنشائها أو تعديلها.

                                                             
 .26و 25، ص2010ينظر: مولود منصور، بحوث في القانون الدستوري، موفم للنشر، الجزائر،  -1



 يالفصل التمهيدي: مفهوم القانون الدستور   /محاضرات في القانون الدستوري/

 

14 
 

أنه عادة أو ممارسة استقرت عليها هيئات حاكمة يعرف "العرف الدستوري" على 

بخصوص نظام حكم، ويقوم في ذهن وإحساس المجتمع وجوب احترام تلك العادة، حيث 

لذلك يشترط في تحقق العرف الدستوري ركنان أساسيان،  1تصبح قاعدة قانونية ملزمة،

 هما: الركن المادي والركن المعنوي.

 مادي أوال: الركن

 :أمام نفس المشكل وهذا يعني جراء )التصرف(اإل وهو تكرار نفس

 . أن يتجد د التكرار أكثر من مرة -

ت صفة العمومية، أي ال يعارضه األشخاص أو الهيئا اإلجراءأن يحوز ذلك   -

 .الحاكمة

 . ال يحتمل الغموض وتعدد التفاسير أن أن يكون واضحا ، أي -

ر المشكل أن يكون ثابتا، أي أن ال ينقطع التطبيق لو -  .تكر 

يالحظ في هذا الركن التركيز على الفعل )اإلجراء( وتكراره، لذلك منح صفة الركن 

 2 المادي.

 معنويال ثانيا: الركن

ن أأو  وهو أن يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة شعور بأن ذلك السلوك

عور أو الش قاعدة قانونية، وأن يكون هذا بالتالي اعتقاد أنهملزم، و جراء أمر  ذلك اإل

 .نونياالعتقاد راسخا، مع االقتناع أن مخالفة ذلك السلوك يترتب عنه الجزاء القا

ولكن رغم ذلك؛ ال يكفي صدورها من السلطات العامة، بل يجب أن يقبل بها 

 مة.المجتمع، وهذا شرط ضروري حتى يدخل العرف في عداد القواعد الدستورية الملز

                                                             
ينظر: عبد الكريم علوان، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -1

 .294، ص2006األردن، 

والنظم السياسية، دار األمة، الجزائر، ينظر: محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري  -2

 .189 - 186، ص1998
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فإنه يشترط أيضا  ،يشترط في العرف أن يكون عاًما وقديًما وثابتًايالحظ أنه مع كونه 

 1 .ال يكون مخالفا للقوانين أن

 رتودسال) األخير ا، فهذر العرفيتوالدسو العرف الدستوريويجب هنا التفرقة بين 

 "مجموعة من العادات المتعلقة بالسلطة التي نشأت دون وجود نصوص وه (العرفي

رف الع إنجلترا. أما دستور قانونية سابقة لها في نفس المجال"، مثلما هو الحال في

، عديلها"تأو  فهو "ينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة؛ إما لتكملتها أو تفسيرها الدستوري

 لذلك فهو مصدر من مصادرها.

 نواع العرف الدستوريثالثا: أ

هناك ثالثة أنواع للعرف الدستوري؛ عرف مفسر، وعرف مكمل، وعرف معد ل، 

 نذكرها فيما يلي:

ة يفترض فيه وجود نص دستوري غامض، فيأتي العرف )الممارسالعرف المفسر:  -1

 العملية المتكررة من الهيئات العامة( لتفسير معناه.

نقص في النص الدستوري الذي سكت عن يفترض فيه وجود العرف المكمل:  -2

ن له موضوع معين لسد النقص، ويسلم الفقهاء بجواز تكميل النص الدستوري، ويكو

 نفس قوة اإللزامية ما لم يكن مخالفا لنص دستوري مكتوب.

ل:  -3 هو عرف دستوري مخالف لنص دستوري، وله نوعان؛ أحدهما العرف المعد ِّ

بالحذف، فالتعديل باإلضافة يكون عندما يسعى تعديل باإلضافة، واآلخر تعديل 

العرف إلى إعطاء قاعدة جديدة لم يقرها أي نص دستوري، وهذا يلحق بالعرف 
                                                             

غير أن األمر يختلف في حال كان العرف الدستوري الجديد عرفا معدال لقاعدة دستورية، إذا تحقق  -1

الركن المعنوي فيه )وهو قبوله واالعتقاد بإلزامه(، أما إذا كن ا أمام عرف أحدث قاعدة دستورية جديدة 

لها، فنك أمام عرف مكمل يحتاج تحقُّقه إلى تحق ق الركنين )المادي والمعنوي( فيه  -حينئذ  -ون أو كم 

 لقبوله.

جراء إبعد  وجدير باإلشارة والتنبيه إلى أن العرف الدستوري قد يتحول إلى قاعدة دستورية مدونة

 مصدرها قاعدة دستورية -حينئذ  -تعديل على الدستور، أو بإصدار دستور جديد يتضمنها، فتصبح 

 العرف، وال يمكن عدها قاعدة دستورية عرفية في هذه الحالة.
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المكمل، أما العرف المعد ل بالحذف فيعتبر تعديال حقيقيا، حيث يسقط حقا من الحقوق 

لدستور لفائدة هيئة معينة، وال يمكن هنا اإلقرار بشرعيته، ألنه مخالفة صريحة ل

ولمبدأ سيادة األمة، فال يمكن العمل به إال وفق اإلجراءات والشكل المقررين في 

 .1الدستور

وفي األخير يمكن القول إنه على الرغم من االختالف حول حجية العرف الدستوري 

بالنسبة لتعديل أو تكميل أو تفسير الدساتير المكتوبة، فإن االتجاه الغالب اليوم يستند إلى 

ع الذي جعله مطبقا في كثير من الدول، نتيجة التطورات العملية والواقع الحي للنظام الواق

  2 السياسي، وهو األمر الذي ال يمكن إنكاره.

 المصادر التفسيرية المطلب الثاني:

لى عكرها تتمثل المصادر التفسيرية أو االحتياطية في القضاء والفقه والدين، وسنذ

 النحو التالي:

 القضاء )السوابق القضائية( األول:الفرع 

يقصد بالقضاء هنا كمصدر للقانون بصفة عامة: مجموعة األحكام التي تصدر من 

المحاكم في صدد تطبيقها للقانون على المنازعات التي تعرض عليها للفصل فيها. غير إنه 

يقتصر ما دام موضوع الدراسة يتعلق بالقضاء كمصدر للقواعد الدستورية، فإن الحديث س

على القضاء الدستوري، والذي يعني مجموعة القواعد المستنبطة من أحكام المحاكم في 

 .3المجال الدستوري

له دور كبير في  -من مصادر القانون الدستوري تفسيري كمصدر -لذلك؛ فالقضاء 

البلدان التي تطبق الرقابة الدستورية عن طريق المحاكم مثل الواليات المتحدة، أما في 

                                                             
 .193 - 190ينظر: محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص -1

القانون الدستوري: المبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام الدستوري محمد رفعت عبد الوهاب،  -2

 .50ص، 1990 المصري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،

النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ينظر: ماجد راغب الحلو،  -3

 .12، ص2000
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البلدان التي تطبق رقابة دستورية سياسية أو مختلطة عن طريق "المجلس الدستوري"؛ 

، فإن القرارات واآلراء 20201مثل فرنسا والجزائر قبل التعديل الدستوري األخير لسنة 

 التي يصدرها المجلس الدستوري تؤدي هذا الدور.

 الفقـــــــــــه الفرع الثاني:

هم يقصد بالفقه آراء رجال القانون المتخصصين، اللذين يقدمون من خالل بحوث

ل وتفس ر وتنتقد القانون أو أحكام القضاء مكن ، ويودراساتهم فتاوى ووجهات نظر تكم 

 قل فيأيكون مصدرا مهما في بعض الدول مثل بريطانيا، بينما تبقى أهميته للفقه أن 

وله تأثير  ، رغم أنه يلعب دورا هاما كمصدر مادي،معظم البلدان ذات الدساتير المكتوبة

 كبير على الهيئة التشريعية وعلى القضاء في مجال االجتهاد والتفسير.

يـــــــــــن الفرع الثالث:  الد ِّ

ية، لدستوراواعد ن التي تهتم بالمعامالت مثل اإلسالم توجد فيها الكثير من القإن األديا

لخالفة اترة ففي اإلسالم نجد أن الشريعة اإلسالمية كانت مصدرا لكافة القوانين أثناء ف

ين قوانلاإلسالمية عبر القرون، أما حاليا فقد انحسر دورها؛ فهي ال تشكل سوى مصدر 

 لدوللموضوعات في القانون المدني مثل األوقاف في أغلب ااألحوال الشخصية وبعض ا

 ، أو األحوال الشخصية لدى بعضها.اإلسالمية

في دساتيرها على بعض  تأما بالنسبة للقانون الدستوري، فإن بعض الدول نص

كالمملكة العربية  تالقواعد المتعلقة بالسلطة، مثل: إيران وباكستان...الخ، وبعضها نص

انونها األساسي )الذي يعد بمثابة الدستور( على أن مصدر قوانينها ي ستمد السعودية في ق

من القرآن والسنة، بينما تكتفي أغلبها بالنص في دساتيرها على أن "اإلسالم دين 

 قواعد أنظمة حكمها.لإلى كونه مصدرا لقوانينها أو  كثير منها ، دون أن تشير2الدولة"

                                                             
، تنظر أحكامها في الباب الرابع من حيث تحول بموجب هذا التعديل الدستوري إلى محكمة دستورية -1

 .198إلى المادة  185الدستور، الفصل األول، من المادة 

بتعديالته  1996و 1989و 1976و 1963 لمادة الثانية من جميع الدساتير الجزائريةا تنص -2

على  2014المادة الثانية من الدستور المصري لسنة  تنص، بينما بأن "اإلسالم دين الدولة" المختلفة
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أ ومبد تضمنت مبادئ دستورية عديدة، كالشورى والمالحظ أن الشريعة اإلسالمية قد

 .البيعة، ومبدأ العدالة والمساواة، وكفالة الحقوق والحريات العامة

 وبعض المصطلحات المتشابهةالقانون الدستوري  الفرق بين: المطلب الثالث

 بجانب اصطالح القانون الدستوري مصطلحات أخرى مشابهة له، وهي قريبة منه

ذه هالمعنى ذاته، ونظرا للتشابه اللغوي واالختالف في المعنى بين لكن ليس لها 

 :اتتسميالمصطلحات وبين القانون الدستوري، يتوجب علينا التمييز بين مفاهيم هذه ال

 الفرق بين القانون الدستوري والدستورالفرع األول: 

فقا عبارة عن "وثيقة أو عدة وثائق قانونية، تصدر عن هيئة مختصة، و الدستور

أو إلجراءات معينة، تتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن معين". 

هو "مجموعة القواعد األساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع 

الضمانات األساسية لحقوق األفراد وتنظم سلطاتها العامة، مع بيان اختصاصات هذه 

 .1السلطات"

في  والدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول، ولو أنه شكال غير موجود

 فهومبعضها، ألنه ال يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور، وفضال عن ذلك؛ فإن الم

، توريالقانون الدسالشكلي للدستور )وثيقة الدستور( يجعل منه مصدرا من بين مصادر 

 .بل إنه يحتل المرتبة األولى بينها

هي أن الدستور موضوع دراسة القانون الدستوري ومصدر من مصادره  الخالصة

  بمفهومه الشكلي.

                                                                                                                                                                                         

أن: "اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي 

 للتشريع".

جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -1

 .11، ص1988
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 الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوريالفرع الثاني: 

نظام إذا كانت الحكومة فيه تخضع ل نظام دستوريما بأنه  نظام سياسييطلق على 

ه، الفتأعلى وهو الدستور )فهي حكومة دستورية(، وال يملك الحاكم الخروج عنه أو مخ

دود لتزم بحيم ال للنظام الدستوري، ألن الحاك وعليه فإن قيام حكومة استبدادية يعتبر منافيا

 القانون وال يخضع لها.

أن كل دولة يوجد فيها قانون دستوري، ولكن لذلك فالفرق بين المصطلحين يتمثل في: 

 .1قد ال تكون ذات نظام دستوري ما دامت ال تقوم على حكومة دستورية

هذا الرأي لم يصبح مقبوال في عصرنا الحاضر؛ ألن المفهوم الحديث غير أن 

للدستور لم يعد يهتم بشكل النظام وال أساسه، ولكنه يمثل الوثيقة المتضمنة نظام الحكم في 

، القانون الدستوري أوسع من النظام الدستوريالدولة فقط. ومنه؛ نخلص إلى أن 

 .2وبالتالي؛ فإن انعدام هذا األخير ال يؤثر وال يحول دون وجود األول

 ثالث:المبحث ال

 بفروع القانون األخرىة القانون الدستوري عالق

احد وي حيز كونها تعمل فرغم تعدد القوانين إال أن ذلك ال ينفي وجود عالقة بينها، 

و أيين هو الدولة، وتستهدف األشخاص أنفسهم في جوانبهم المختلفة، سواء كانوا طبيع

ون لقانامعنويين )اعتباريين(، حسب نوع العالقة وعناصرها وطبيعتهم، ومن ذلك عالقة 

 ة.ختلطالم الدستوري ببقية فروع القانون العام أو الخاص أو حتى القوانين ذات الطبيعة

 بفروع القانون العام ة القانون الدستوريعالقالمطلب األول: 

لدولي اانون يمكن إبراز أهم مظاهر هذه العالقة بالنسبة للقانون العام الخارجي )الق

 .العام(، ثم بالنسبة لفروع القانون العام الداخلي

                                                             
 .18، المرجع السابق، صني بوديارحس -1

للمزيد حول الموضوع ينظر: فاطمة الزهراء غريبي، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية،  -2

 .139و 138، ص2017دار الخلدونية، الجزائر، ط



 يالفصل التمهيدي: مفهوم القانون الدستور   /محاضرات في القانون الدستوري/

 

20 
 

 عالقته بالقانون العام الخارجي ) الدولي العام(الفرع األول:

ويطلق عليه ن الدولي العام أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي، يهتم القانو

"القانون الدولي العام"، وهو القانون الذي ينظم عالقات الدول بعضها ببعض، سواء في 

وقت السلم أو الحرب، وهو بهذا يحدد كيفية نشوء الدول وتركيباتها، كما يضع القواعد 

أما عد الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي بين الدول ..إلخ، العامة للمعاهدات بين الدول، والقوا

 .1القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة

ال القانونين؛   واضيع؛في دراسة بعض الم إال أنهما يشتركانورغم اختالف مجال ك 

جانب، األ مثل: موضوع الدولة نفسها، والمعاهدات الدولية، ومبدأ سيادة الدولة، وحقوق

ون فهي كثيرة، نذكر منها أن القان أما مظاهر االختالفوموضوع جنسية األشخاص، 

 توريالدولي يحكم عالقات المجتمع الدولي برمته، في حين ينحصر دور القانون الدس

 الدولة فقط. داخل

 عالقته بالقانون العام الداخليالفرع الثاني: 

ميعا جلتقي بالنسبة لعالقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي فإنها ت

انب بالموضوع المشترك بينها وهو الدولة، ويتولى كل فرع منها دراسة جانب من جو

يصعب التي تدرس هذه الفروع، ونشاطات الدولة، وفي بعض األحيان تتداخل المواضيع 

 التمييز بينها، وهذا ما سنذكره فيما يلي:

 العالقة بين القانون الدستوري والقانون اإلداري أوال:

دارة م اإلالقانون اإلداري هو "مجموعة المبادئ والقواعد واألحكام المتعلقة بتنظي

ة هيكلبوسيرها"، ورغم صعوبة التفرقة بينهما إال أن مجال القانون الدستوري يتعلق 

ة لسلطاوتنظيم المؤسسات السياسية العليا في الدولة، وخاصة السلطات الثالثة، وهي 

 .ذية، والسلطة القضائيةالتشريعية، والسلطة التنفي

                                                             
، 1971محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر،  -1

 .10ص
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 وعليه يمكن القول أن في حين أن القانون اإلداري يهتم بالسلطة التنفيذية أساسا،

القانون الدستوري هو الذي يضع األسس التي يبنى عليها القانون اإلداري )فرئيس 

ر ، ولذلك أيضا يمكن اعتباالجمهورية مثال يسهر على تنفيذ القوانين التي يسن ها البرلمان(

ل القانون  القانون الدستوري المقدمة الضرورية للقانون اإلداري، وهذا األخير يكم 

ك والتطبيق  .1الدستوري ويكفل لنصوصه التحر 

 جنائيالعالقة بين القانون الدستوري والقانون ال ثانيا:

ولة ين الدقة برغم ووضح التمييز بين القانونين، الهتمام القانون الجنائي بتنظيم العال

ات والفرد بمناسبة جريمة يرتكبها هذا األخير، كما يشمل بيان الجرائم والعقوب

 و ينقسم، وهواإلجراءات الواجب اتباعها للتحقيق في الجرائم والحكم بالعقوبات وتنفيذها

 ت أوإلى قسمين: قسم موضوعي خاص بتحديد الجرائم والعقوبات، يسمى قانون العقوبا

مة أو إجرائي خاص ببيان إجراءات التحقيق والمحاك القانون الجنائي، وقسم شكلي

انون الق والتنفيذ، يسمى قانون اإلجراءات الجزائية، فإن العالقة بينهما تظهر في أن

عقابي، و الأالدستوري يتناول مجموعة من المسائل التي لها صلة وثيقة بالقانون الجنائي 

 لقوانينية ا بنص"، ومبدأ "عدم رجعومنها مبدأ "ال جريمة وال عقوبة وال تدابير أمن إال

ر توصا الجنائية"، و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، كما يتضمن الدستور أحيانا نص قر 

 مسؤولية رئيس الدولة والوزراء وكيفية اتهامهم.

ومن جهة أخرى، يعتبر القانون الجنائي من أهم الوسائل التي تحمي الدستور ونظام 

ة، وذلك بما يقرره من عقوبات ضد كل من يحاول المساس أو الحكم في الدولة الحديث

تعطيل قواعد الدستور، أو قلب نظام الحكم، أو ارتكاب أفعال تمس بحرية االنتخابات 

 .2وغيرها

                                                             
 .18، المرجع السابق، صحسني بوديار -1

رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية،  -2

 .63، ص1996القاهرة، 
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 العالقة بين القانون الدستوري والقانون المالي ثالثا:

ة لدولت ايتحد د مجال القانون المالي بتنظيم ميزانية الدولة، أي تنظيم إيرادا

لقانون أن ا ويشترك قانون المالية من عدة نواح مع القانون الدستوري، منهاومصروفاتها، 

ر وصا المالي كان من ضمن موضوعات القانون اإلداري، ثم تزايدت أهميته فانفصل عنه

 فرعا مستقال.

ر ويالحظ بأن الدساتير تتضمن القواعد األساسية التي تلتزم بها الدولة من أجل تحضي

، وذلك من خالل دور الميزانية، وكذا اإلنفاق العام وفرض الضرائب واإلعفاء منها

السلطة التنفيذية في وضعها، ودور البرلمان في التصويت عليها وإقرارها، ومراقبة 

تنفيذها، وهذا كله يندرج ضمن أعمال السلطات التي يتولى القانون الدستوري تنظيمها، 

 .1وعاتهوبالتالي فهي من صميم موض

 العالقة مع فروع القانون الخاص والفروع المختلطة المطلب الثاني:

سس حدد أنتناول من بين هذه الفروع "قانون العمل"، فإذا كان القانون الدستوري ي

يم ية لتنظساسالمجتمع ويبين النظام السياسي القائم فيه، فإن قانون العمل هو الوسيلة األ

 وصاحب العمل، وحقوق وواجبات كل منهما في إطار تلكعالقة العمل بين العامل 

 األسس.

 العالقة مع القانون الخاص الفرع األول:

الدستور عندما يترك العالقات الخاصة تنظم بشكل حر ودون تدخل من جانبه، خاصة 

أن هذه القوانين التي تضبط هذه العالقات يغلب عليها طابع االستقرار والثبات، مثل: 

دني والقوانين المتعلقة باألحوال الشخصية، لكن رغم ذلك؛ نجده يتضمن القانون الم

المبادئ واألسس العامة للتنظيم االقتصادي واالجتماعي للمجتمع؛ مثل النص في الدستور 

على أن الملكية الخاصة مضمونة ويجب احترامها  52في المادة  1963الجزائري لسنة 

                                                             
 .61 -60، صالمرجع السابقينظر: رمضان محمد بطيخ،  -1
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على حماية األسرة ورعايتها وتنظيمها،  تي نصالت 58من طرف الغير، وكذلك في المادة 

 .1ويعود إلى القوانين الخاصة بتجسيد هذه المبادئ وتفصيلها

 العالقة مع الفروع المختلطةالفرع الثاني: 

لمن  نسبةبال ائي وقانون اإلجراءات الجزائيةننذكر من بين هذه الفروع القانون الج

ول تلك تنا يعتبر أنه من الفروع المختلطة بين القانون العام والقانون الخاص، وقد سبق

 العالقة.

 بالنظم السياسية والمؤسسات السياسية تهعالقالمطلب الثالث: 

م من المصطلحات والعبارات األكثر التباسا بالقانون الدستوري، مصطلح النظ

فصل عن د تن، وذلك للعالقة الوثيقة بينها جميعا، فال تكاالسياسية والمؤسسات السياسية

وهذا ما  بعضها في واقع األمر، مع أن هناك فرقا بي نا وواضحا عند الدراسة والتأمل،

 سنوضحه فيما يلي:

 والنظم السياسية الفرع األول: القانون الدستوري

س  المعروف أن موضوعات النظم السياسية كانت من ضمن الموضوعات التي تدر 

في مادة القانون الدستوري ثم أصبحت جزءا مكمال لها، ويبقى االختالف الواضح الذي 

يميز بين الفرعين هو أن القانون الدستوري يتناول في األصل الجوانب القانونية النظرية 

نظم السياسية من الناحية النظرية والتطبيقية، فهي حينما لنظام الحكم، بينما تتناولها ال

تتناول األحزاب السياسية مثال، تبحث عن واقعية هذه األحزاب وعن مدى تأثيرها وقوتها 

وتنظيمها وبرامجها، أما القانون الدستوري فيكتفي بتحديد إطارها القانوني الذي تعمل فيه 

 2نظريا.

                                                             
 .14األمين شريط، المرجع السابق، ص -1

 .61 -60، صالسابق المرجعينظر: محسن خليل،  -2
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 والمؤسسات السياسية الفرع الثاني: القانون الدستوري

ساسية إلى جانب القواعد األ –المقصود بالمؤسسات السياسية هي تلك التي تتمثل 

اعية االجتموفي القواعد القانونية  –التي تنبني عليها الدولة وينظم على أساسها الحكم 

 ورية.لدستالتي تساهم في ضبط نظام التعامل االجتماعي التي ال تشير إليها المعطيات ا

مجموع األشكال والبنايات األساسية لمنتظم  -بعبارة أوضح  –المؤسسات هي ف

 1اجتماعي، كما استقرت في القانون والعرف لجمع بشري معين".

لذلك فإن "دراسة المؤسسات السياسية هي دراسة ألجهزة الدولة العليا وكل ما 

والهياكل التي تضمنه الدستور من قواعد ومؤسسات، ولكن أيضا، المنظمات واألجهزة 

 2تتدخل في الحياة السياسية للمجتمع دون أن ينص القانون على وجودها".

 المبحث الرابع:

 طبيعة قواعد القانون الدستوري

األول  اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين:

 (.Duguit) ديجيوالثاني فرنسي بزعامة  (Austinأوستن )إنجليزي بزعامة 

 المدرسة اإلنجليزيةالمطلب األول: موقف 

تعتمد هذه المدرسة في تحديد طبيعة القواعد القانونية ومدى إلزاميتها على مدى توافر 

الذي تَضمن  (Contrainte matérielle) اإلكراه الماديعنصر الجزاء الذي يتجس د في 

: ستنوأزعيم هذه النظرية الفقيه  السلطة العامة توقيعَه بما لها من وسائل، ومن هنا يقول

"أن قواعد القانون الدستوري ال تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية 

بحتة ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري، لكنه 

 .3قانوني" ال يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح، مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير

                                                             
 .29عبد الفتاح عمر، المرجع السابق، ص -1

 .14إسماعيل الغزال، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص -2

سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء األول، الطبعة السابعة، ديوان  -3

 .155، ص2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 المدرسة الفرنسيةالمطلب الثاني: موقف 

لى توي عترى هذه المدرسة بأنه ينبغي االعتداد بالجزء المعنوي، ألن كل قاعدة تح

درسة ( على حد قول زعيم المContrecoup socialجزاء يتمثل في رد الفعل االجتماعي )

 .ديجي

بين القواعد القانونية يبدو وبهذا ؛ فإن كل قاعدة لها جزاؤها، وإن كان االختالف 

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 وأنصار هذه 

ون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى ا  .1لصحيحالمدرسة ي ق ر 

 المطلب الثالث: االتجاه التوفيقي

 يرى أصحاب هذا االتجاه بأن الدساتير تتضمن ثالثة أنواع من القواعد:

قة العالقواعد تتضمن تنظيم السلطات في الدولة )تشريعية، تنفيذية، وقضائية( و -أ

 فيما بينها.

 قواعد تتضمن حقوق وواجبات األفراد.  -ب

 قواعد تتضمن توجيهات سياسية للهيئات الحاكمة.  -ت

 ة بينوالجزاء المترتب على مخالفة هذه القواعد قد يتمثل في الرقابة المتبادل

م أما السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق ما يسمى تقرير المسؤولية الوزارية

ل حلك لتها، وكذالبرلمان، وما يترتب عنها من سحب الثقة من الحكومة، وبالتالي إقا

 لقوانينية االبرلمان من قبل الهيئة التنفيذية، أو عن طريق ما يسمى الرقابة على دستور

بيق ن تطعالتي تمارسها هيئات سياسية أو قضائية، وما ينتج عنها من إلغاء أو امتناع 

 القانون المخالف للدستور.

ظام عتداء على نكذلك ما نص عليه القانون الجنائي من عقوبات عند محاولة اال

 الحكم أو حريات األفراد المنصوص عليها في الدستور.

 وقد يمارس الشعب باعتباره صاحب السيادة جزاء على المخالفين للدستور عن

 طريق رفض إعادة انتخابهم، وقد يصل هذا الجزاء إلى حد الثورة.

                                                             
 .156، صنفسهمرجع ال -1
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نها تتوفر على ومما سبق يمكن القول بأن القواعد الدستورية تعتبر قواعد قانونية أل

جزاء يتماشى مع طبيعتها، رغم إنه قد يختلف عن الجزاء المادي الذي تتمتع به فروع 

 1القانون األخرى.

 

                                                             
، 1966عبد الحميد متولي، القانون الدستوري واألنظمة السياسية، القاهرة، دار المعارف،  -1
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 يعيش اإلنسان في وسط اجتماعي داخل رقعة جغرافية محددة، ويخضع لنظام

ه، مايتاجتماعي معين، ولنظام سياسي تفرضه سلطة حاكمة، تضمن له أمنه واستقراره وح

في  ما يستدعي البحثم له خصائصه ومميزاته، مما يشكل كيانا مجّردا يسمى الدولة

 ."النظرية العامة للدولةفي مسألة " "الدولة" أو بعبارة أدق مسألة

 نأعير اختلف الفقهاء في تحديد تعريف للدولة نفسها يكون جامعا مانعا، وقد 

 :حولها الدراسات الفقهية التي تناولتها تتفق على تناول المواضيع التالية

لدول أركان الدولة وخصائصها، ثم أشكال ا تعريف الدولة وبيان أصل نشأتها، ثم

 ووظائفها، كما سنتناوله فيما يلي:

 ونشأتها ول: تعريف الدولةالمبحث األ

لى إائل، اتخذت الدولة عدة مفاهيم عبر العصور ؛ منذ تكونت األسر والعشائر والقب

ية طالحاالصأن أصبحت دوال كما هي اآلن، وعليه سنتناول التعريف اللغوي والتعريفات 

 .للدولة

 للدولة واالصطالحي اللغوي تعريفال  المطلب األول:

ب ة بحساختلف الفقهاء حول المدلول اللغوي للدولة، كما اختلفوا في تعريف الدول

 االعتبارات والزوايا التي ينظرون إليها من خاللها:

 الفرع األول: التعريف اللغوي للدولة

ل، أي التناوب على الشيء، والتغيير وعدم الثبات ولة" تدل على معنى التداودكلمة "

"م  ك  ن  م   اء  ي  ن  األغ   ن  ي  ب   ة  د ول   ون  ك   ي  ال   ي  على حالة واحدة، ومنه قوله تعالى: "ك  
كما تدل كلمة  .1

"د ولة" على حالة االنتصار في الحرب أو االنهزام فيها، وفي هذا المعنى يقال: "الدَّولة 
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"والنصر حليفنالنا" أي الغلبة لنا  ا ب ي ن  النَّاس  ل ه  ت ل ك  األ يَّام  ن د او  ، ومنه قوله تعالى: "و 
1 ،

فيوما تكون الغلبة والملك والسلطان لهذا ويوما تكون لذاك، فهي إذن تدل على عدم الثبات 

وعدم االستقرار، كما تعني الدوران وانقالب الزمن واألمور، لذلك أطلقت هذه الكلمة على 

 كيان السياسي والقانوني واالجتماعي الذي يعبر عنه بالدولة.ذلك ال

"، التي تعني الثبات STATUSأما في اللغة الالتينية فيقابل كلمة "دولة" كلمة "

، وهو معنى مغاير ومعاكس لما عليه 2واالستقرار والوقوف على وضع معين غير متغير

ال ينفي وجود قدر مشترك من  في اللغة العربية، ولكن بالتأمل نجد أن هذا االختالف

المعنى بينهما، إذ المعنى اللغوي في العربية لكلمة دولة جاء من وحي الواقع الذي 

تتعرض له الدولة على مر العصور من عدم استقرار أو ثبات، بينما المعنى اللغوي للكلمة 

ليه فالمعنى الالتينية يركز على ما يجب أن تكون عليه الدولة من استقرار وثبات وقوة، وع

األول أقرب إلى الواقعية، وأما المعنى الثاني فهو أقرب إلى النظرة القانونية والتنظيمية 

 للدولة.

 االصطالحي للدولة تعريفال الفرع الثاني:

موضوع مفهوم الدولة ولم يتفقوا على وضع تعريف شامل  حولاختلف الفقهاء 

ية لسياسواإليديولوجية والمواقف ا وذلك راجع إلى تعدد المذاهب الفكريةوموحد لها، 

 الزواياال ووالمصالح المختلفة، ولكون الدولة نفسها ظاهرة معقدة ومتعددة الصور واألشك

أو  اهرةالتي يمكن معالجتها من خاللها، حتى إن بعض الفقهاء يرون أن الدولة ليست ظ

 سيةاهرة سياحقيقة قانونية، بل هي ظاهرة طبيعية، بينما رأى بعضهم اآلخر أنها ظ

 محضة، فيما رأى آخرون بأنها حقيقة اقتصادية ال سياسية وال قانونية.

                                                             
وليس بالضرورة أن تكون األيام المقصودة هنا يوما أو أياما معدودة،  .140سورة آل عمران، اآلية  -1

بل يمكن أن تكون سنوات أو عصورا، المهم أن فيها داللة على تغير في ميزان القوى، وتغير المنتصر 

 الذي آل إليه النصر والملك والغلبة.

 .46األمين شريط، المرجع السابق، ص -2
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لكن هناك من يرى أن الدولة هي حقيقة قانونية وخاصة، لذلك يمكن تعريفها تعريفا 

قانونيا، خاصة منهم: جورج بيردو، وموريس هوريو، وأصحاب نظرية العقد 

 .1االجتماعي

ر تجاهين كبيرين في تعريف الدولة، هما: الفكويمكن حصر هذا االختالف في ا

 الليبرالي والفكر الماركسي.

 أوال: تعريف الدولة في الفكر الليبرالي

 تناول هذا االتجاه تعريف الدولة من عدة زوايا أو اعتبارات:

 تعريف الدولة من زاوية عناصرها المادية: -1

مستقرة على أرض معينة، يعرفها أنري هوريو بقوله: "الدولة هي مجموعة بشرية 

وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيا معيّنا، يهدف إلى الصالح العام، ويستند إلى سلطة 

. وهذا ما يتفق مع ما ذهب إليه الفقيه "كاري دي مالبرغ"، 2مزّودة بصالحيات اإلكراه"

 3 وبعض الباحثين العرب مثل األستاذين كمال غالي وفؤاد العطار.

                                                             

غير أن ما يمكن الوقوف عنده، هو أن لمصطلح الدولة  .47 -46، صاألمين شريط، المرجع السابق -1

 معن ى واسع ا ومعن ى ضيق ا:

دولة ل: الالمعنى الواسع: يقصد به أي مجتمع منظم سياسيا بشكل مستقل ومتميز عن غيره، فنقو

 الجزائرية، الدولة التونسية..

ات لمجموعالمركزية، وهذا لتمييزها عن اأما المعنى الضيق: فتستعمل بمعنى الحكومة أو السلطة 

ي لعامة، أطات االمحلية، كالبلدية والوالية، مع مالحظة أن الكلمة تستعمل أحيانا للداللة على السل

سياسية، ظم الينظر في ذلك: أندريه هوريو، القانون الدستوري والن الحكام بالنسبة إلى المحكومين.

 .96، ص1977محسن سعد، دار األهلية للنشر، بيروت، عبد ال –شفيق حداد  –ترجمة علي مقلد 

 .98أندريه هوريو، المرجع السابق، ص -2

، 1973، 2ينظر: فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة، القاهرة، ط -3

 .24ص
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 الدولة من زاوية عنصر اإلكراه:تعريف  -2

يركز أصحاب هذا االتجاه في تعريفهم للدولة على توفر عنصر اإلكراه والسلطة، 

وعلى رأسهم الفقيه لون دوجي والفقيه ماكس فيبر، حيث يرى دوجي بأنه تكون هناك 

دولة بالمعنى الواسع عندما يوجد في مجتمع ما اختالف أو تمييز سياسي مهما كان بسيطا 

أو معقدا بين الناس، فيكون هناك حكام من جهة ومحكومون من جهة أخرى، ويتمثل 

جوهر الدولة في السلطة التي هي سلطة إكراه مادي ال تعارضها سلطة أخرى منافسة لها 

 1في المجتمع تمنعها من تنفيذ إرادتها.

يمكن  غير أن هذه التعاريف انتقدت بشدة، الرتباطها بالطابع الشخصي للسلطة، حيث

أن تنطبق على القبائل البدائية، كما إن الدولة ال تظهر إال بعد التخلص من الطابع 

 2الشخصي للسلطة مثلما يعبر عن ذلك الفقيه جورج بيردو.

 تعريف الدولة كمفهوم عام ومجرد )مأسسة السلطة(: -3

ت لوقاحيث يرى جورج بيردو أن المجتمع المنظم سياسيا والدولة قد نشآ معا وفي 

ذه كن هلذاته، إذ كل مجتمع سياسي البد له من سلطة تقوده وتعمل على تحقيق مصالحه، 

لقائد خص االسلطة أخذت عبر التاريخ عدة أشكال، بدءا بنظام القبيلة، ثم تجسيدها في ش

، مما والهالذي يقود الجماعة لقوته أو لحكمته أو لذكائه وحيلته، لكنها سلطة تزول بز

ه، يخلف حولها بين أعضاء المجموعة، إضافة إلى انعدام الشرعية لمنيؤدي إلى الصراع 

 مما ينتج عنه عدم استقرار المجتمع.

أن  لهذه األسباب توصلت البشرية إلى شكل آخر للسلطة السياسية، يتجاوز فكرة

ن زا عالسلطة ملكية شخصية للذي يمارسها، فابتكروا سندا جديدا يكون مستقال ومتمي

 عبّر عنلتي تأنفسهم، هذا السند أو الحامل للسلطة السياسية هو "الدولة" اأشخاص الحكام 

 ذلك المعنى المجّرد المنفصل عن شخص من يمارس السلطة.

                                                             
1 -DUGUIT (L) : TRAITE DE DROIT CONSTITUTIONNEL , 3eme ED. PARIS, 19, 

P.536. 

 .49األمين شريط، المرجع السابق، ص -2
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ها ون فيفالدولة من هذا المنظور هي: "صاحب السلطة المجّرد والدائم، التي ال يك

 سوى وكالء أو أعوان يمارسون تلك السلطة بشكل عرضي وعابر".

كام ول الحأن الدولة كفكرة أو مفهوم ال يمكن أن يتحقق إال من خالل تفكير وقبغير 

م حياة لتي تنظية اوالمحكومين الذين يرون فيها متكأ  وسند ا للسلطة، وأساسا للقواعد القانون

 الجماعة.

وبهذا فإن الدولة حسب جورج بيردو تحقق "مأسسة السلطة"، وهو التصّرف الذي 

ساس السلطة من شخص الحكام إلى كيان مستقل عنهم هو الدولة، التي بموجبه يتم نقل أ

بدورها تعتمد على مجموعة شروط وأركان هي: اإلقليم، الجماعة الوطنية، السلطة 

  .1الحاكمة

 ثانيا: تعريف الدولة في الفكر الماركسي

عن  يركز الفكر الماركسي على المحتوى الطبقي للدولة، باعتبارها مجرد تعبير

ي فالدولة فكة، هيمنة االقتصادية لطبقة المالكين لوسائل اإلنتاج على الطبقات غير المالال

 سائلنظرهم هي "مؤسسة سياسية خاصة ومتفردة تستخدم كأداة بيد الطبقة المالكة لو

ضاء ن أعماإلنتاج الرئيسية والسائدة اقتصاديا، لقمع األغلبية الساحقة غير المالكة 

 ة".مصالحها ودفاعا عنها، حتى تتمكن من إبقاء تلك الهيمن المجتمع، وهذا لضمان

تها ب نشأوالدولة من هذا المنظور هي حالة انتقالية ومرحلية حيث تزول بزوال أسبا

دي قتصاواستمرارها، وقد وجدت عبر التاريخ أربعة أنواع منها حسب نظام اإلنتاج اال

 الذي ساد في كل مرحلة، فهناك:

 الدولة العبودية. -

 دولة اإلقطاعية.ال -

 الدولة الرأسمالية. -

 الدولة االشتراكية. -

 أما المرحلة الشيوعية؛ فهي مرحلة تنعدم فيها الدولة وتزول. -

                                                             
 .49األمين شريط، المرجع السابق، ص -1
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 ما أنهاها، كوقد انتقدت هذه النظرية بأنها ال تعرف الدولة بقدر ما تحدد أصل نشأت -

لي التانتائج، وبتنطلق بصفة أساسية من واقع المجتمعات األوربية لما وصلت إليه من 

 بية.فهي نظرية غير شاملة ويصعب تطبيقها على معظم المجتمعات األخرى ومنها العر

ها لوبهذا يتجلى أن أفضل معيار لتعريف الدولة هو من خالل عناصرها المكونة 

 وإن لم يسلم هو اآلخر من القصور.

اسية عندما وعلى العموم يمكن القول أن الدولة هي مؤسسة سياسية، توجد بصفة أس

تتوفر فيها مجموعة من العناصر المادية، كالشعب واإلقليم والسلطة السياسية التي تتمتع 

باحتكار سلطة اإلكراه في المجتمع، إلى جانب عناصر قانونية تتمثل في السيادة الداخلية 

والخارجية والشخصية المعنوية، باإلضافة إلى عوامل القيم والمبادئ والروابط المختلفة 

التي تجمع وتؤلف بين أعضاء المجتمع، كالدين واللغة والتاريخ المشترك، والنظام 

االقتصادي واالجتماعي المقبول من طرف المجتمع، وغير ذلك من العوامل التي تحافظ 

 .1على الوالء السياسي للسلطة الحاكمة

 ثاني: أصل نشأة الدولةالمطلب ال

، يرجع ذلك إلى صعوبة حصر كل اختلف العلماء في تحديد أصل نشأة الدولة

هرة هي ظا -كما هو معلوم -الظروف والعوامل التي ساهمت في تكوينها، ألن الدولة 

ع ماجتماعية معقدة ترجع جذورها إلى الحضارات القديمة، وهي في تطورها تتفاعل 

 .األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة

 ألخرى،فإنه أصبح من المتعذر فصل إحداهما عن اونتيجة ارتباط السلطة بالدولة، 

سية لسيالذلك فإن النظريات التي قيلت بشأن الدولة تصلح أيضا لتفسير أساس السلطة ا

 .فيها

يمكن التمييز بين طائفتين من النظريات التي قيلت في أصل نشأة الدولة، األولى هي 

نشأة الدولة كان عن طريق التعاقد طائفة النظريات العقدية )التعاقدية( التي ترى أن أصل 

 .أو اإلرادة الشعبية، والطائفة الثانية هي النظريات غير العقدية التي سنعرفها
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 غير العقديةالنظريات الفرع األول: 

ية(، يوقراطثالنظريات الدينية )التتمثل النظريات غير العقدية التي تتمثل في 

 .نظريات المجّردةنظريات التطور، والونظريات القوة والغلبة، و

 )الثيوقراطية( النظريات الدينيةأوال: 

 م يدعيلحاكوا ،رجع أصل نشأة الدولة وتأسيس السلطة إلى اإلرادة اإللهيةوهي التي ت  

الرغم بيات أنه يستمد سلطته من قوى غيبية عليا تسمو على طبيعة البشر. هذه النظر فيها

سير ت في تفختلفامن التقائها حول فكرة إرجاع السلطة في الدولة إلى اإلرادة اإللهية فإنها 

 :ذلك إلى ثالث اتجاهات هي

 :نظرية تأليه الحكام  -1

وم المفه إلهية يعبد ويقدس، وهذاتقوم هذه النظرية على أساس أن الحاكم من طبيعة 

يث ح ،كان سائدا في الحضارات القديمة وبصفة خاصة في الحضارة الفرعونية في مصر

ع ( يدّ   ي الصينفشأن ة، وكان ي عبد من قبل األفراد، وكذلك اليهلوعي األكان الفرعون )ر 

وك لملاان كانت سلطات اإلمبراطور تقوم على أساس ديني، وكذلك األمر في الهند حيث ك

 ،ما(يدعون اتصاف اآللهة في صورة بشر ويستمدون سلطتهم من اإلله األكبر )البراه

نين قوابحيث يسن ال ،وفي العصر الملكي المطلق في روما كان الملك هو الكاهن األعظم

 .ويعدلها ويفسرها

وقد وجدت هذه النظرية صدى لها حتى في العصر الحديث، فالشعب الياباني كان إلى 

يعبده األفراد  (بمثابة إله) ذا طبيعة إلهية ية الحرب العالمية الثانية يعتبر اإلمبراطورغا

 .1ويقدسونه

 :نظرية الحق اإللهي المباشر -2

دعهم م وأويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن هللا هو الذي اختار بنفسه مباشرة الحكا

 السلطة، فالحاكم وإن كان من البشر إال أنه يستمد سلطته من هللا مباشرة. 

                                                             
 .47، ص1989عبد الغني بسيوني، النظم السياسية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -1
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ن محاكم ظهرت هذه النظرية بعد ظهور المسيحية، والتي لم يعد بعدها ي نظر إلى ال

 أن جعلتها بوال عبادة لغيره وأضافت تبريرا لوجود البشر على أنه إله، وجعلت الدين هلل

إلرادة بأن كل سلطة مصدرها ا (ST-PAUL) وقد اعتبر القديس سانت بول .السلطة للبابا

ير صى األممن عاإللهية، ومنه تكون سلطة الحاكم ملزمة ألنه ليس إال منفذا إلرادة هللا، و

 فقد عصى هللا.

هو  ن هللافرنسا لتدعيم سلطاتهم على الشعب وقالوا إكما استخدم هذه النظرية ملوك 

 .مصدر السلطة ال الشعب وال يسأل الملوك عن سلطاتهم إال أمام هللا

واضح أن هذه النظرية تهدف إلى تبرير سلطان الملوك المطلق وجعلهم غير مسئولين 

 .1أمام رعاياهم وال يراقب أعمالهم أحد

 :نظرية الحق اإللهي غير المباشر -3

ي فانية نظرية الحق اإللهي غير المباشر كانت نتيجة النهيار اإلمبراطورية الروم

طيع يست القرن الخامس ميالدي حيث سيطرت الكنيسة على العالم المسيحي ولم يعد الملك

لة نها ممثلكو ممارسة مهامه إال بعد قيام الكنيسة بالطقوس الدينية الخاصة بتتويجه، نظرا

ن أها ومفاد ،مما أدى إلى ظهور نظرية التفويض اإللهي غير المباشر ،الشعب المسيحي

اث ه األحديوج، فهللا ال يتدخل بطريقة مباشرة في اختيار الحاكم وإنما بطريقة غير مباشرة

 .ويرتبها على نحو يساعد الناس على اختيار نظام الحكم والحاكم الذي يرتضونه

 ي تدعيمهمت فقييد سلطة الملوك، وبالمقابل ساولقد لعبت هذه النظرية دورا بالغا في ت

 سلطة الكنيسة ممثلة الشعب المسيحي.

إذا كانت هذه النظرية قد أسهمت في ظهور بعض الدول إال أنها تقوم على أساس و

عقائدي يفتقر إلى العقل والمنطق، وذلك ألنه لم يثبت تاريخيا وجود هذا التفويض اإللهي 

كان الهدف األساسي من واضعيها هو إسقاط المسئولية عن ألي حاكم من الحكام، ولكن 
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الحكام أمام المحكومين، وبالتالي استعملت كباقي النظريات لتكريس استبداد الحكام 

 .1وتجبُّرهم

 النظريات االجتماعية ثانيا:

ي تتضمن هذه النظريات كال من نظرية القوة والغلبة، ونظرية التطور العائل

 التضامن االجتماعي، والنظرية الماركسية.والتاريخي، ونظرية 

 نظريات القوة والغلبة: -1

القوة والغلبة المادية والجسمانية أو  عناصر تعتمد على التي يرى أنصار هذه النظرية

أن الدولة كانت  - 2الفقيه أوبنهايمر و شارل بيدان وعلى رأسهم - المعنوية غير الدينية

فرضه شخص أو فريق على بقية أفراد الجماعة عبارة عن نظام اجتماعي معين، 

، ومن وإلى من خالل الحروب والصراعات تتشكل الدول ، لذلك يرون أنمستخدمين القوة

 ذلك ذهب ابن خلدون.

 نظرية ابن خلدون القوة: -2

من أبرز المفكرين األوائل من العرب الذين قالوا بهذا الرأي هو العالمة ابن خلدون، 

 .3الدولة بثالثة عوامل أساسية هي: الزعامة والعصبية والعقيدةيفّسر قيام الذي 

 :الزعامة -

 الكرموتقوم الدولة من خالل ظهور زعيم تتوفر فيه شروط الزعامة مثل االستقامة 

 .والشجاعة والمروءة ويفرض نفسه بالقوة
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 :العصبية -

التماسك تلعب العصبية دورا أساسيا عند البدو قبل طور الحضارة في مجال 

وة يل قاالجتماعي، مما ينتج عنه شعور األفراد باالنتماء إلى جماعة معينة على تشك

 .تدفعها إلى إخضاع الجماعات األخرى الضعيفة

 :العقيدة -

العقيدة عند ابن خلدون هي العامل األساسي والقوي في تماسك الجماعات، وقد اعتبر 

سيزيد في استقراره ودوامه، وأعطى مثاال أن قيام مجتمع على أساس العصبية والعقيدة 

لذلك بالمرابطين الذين قاموا على الدين والعصبية، واستطاعوا الصمود كثيرا كقوة 

 1 .اجتماعية

يع أة جمرغم عدم بعد هذه النظرية عن الواقع فمن المؤكد أنها ال تصلح لتفسير نش

 ناد علىالستاان ما تعود إلى الدول، كما أنه حتى ولو قامت دولة ما على القوة فإنها سرع

 ألن القوة وحدها ال تكفي لبناء دولة مستقرة. ؛اإلرادة الشعبية

رثالثا:   نظريات التطــو 

طور تتيجة تنطلق هذه النظريات من أن الدولة لم تنشأ طفرة واحدة، وإنما كان ذلك ن

ر لتطوانظرية أصاب المجتمع ويمكن تقسيم وجهة النظر هذه إلى اتجاهين رئيسيين هما: 

 .العائلي ونظرية التطور التاريخي

 :نظرية التطور العائلي -1

ولة وعلى رأسهم أفالطون وأرسطو وبودان بأن أصل الد ،أنصار هذه النظرية رىي

نمت وورت والسلطة يجد مصدره األول في السلطة األبوية وأن الدولة ما هي إال أسرة تط

 .بشكل تدريجي
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ة في تدعيم رأيهم هذا على أن األسرة هي الخلية األولى في ويستند أنصار هذه النظري

المجتمع نشأت لتلبية حاجات فطرية يتصف بها اإلنسان وتوسعت إلى أن ظهرت العشائر 

 1.ثم القبائل ثم القرى والمدن والتي بتطورها احتاجت إلى تنظيم معين هو الدولة

وأن  ،دولةيعتها عن طبيعة الواجهت هذه النظرية انتقادات ألن العائلة تختلف في طب

ب ة روعالق ،أما الحاكم فال تنتهي السلطة في شخصه ،سلطة رب األسرة تنقطع بغيابه

تحكمها فمين األسرة تعتمد على العاطفة واالعتبارات النفسية، أما عالقة السلطة بالمحكو

 .اعتبارات موضوعية

 :نظرية التطور التاريخي -2

 ،جارنر(، و(Barthelemyبرتلمييرى أنصار هذه النظرية؛ ومن بينهم الفقيه 

(Garner )سبنسر و(Spencer) لي أو بأن الدولة لم تنشأ نتيجة القوة أو التطور العائ

أتها ن رد نشيمك العامل الديني أو العَقد، ذلك أن الظواهر االجتماعية ومن بينها الدولة ال

ها تيجتإلى عامل واحد، فالدولة عندهم هي نتاج تطور تاريخي وتأثيرات متعددة كان ن

مها ي قياالسلطة في تلك الدول ال تستند فظهور عدة دول تحت أشكال مختلفة، لذلك فإن 

هي األخرى على عامل واحد بل تستوجب تضافر عدة عوامل منها القوة والدهاء 

ضهم ة بعوالحكمة والدين والمال والشعور بالمصالح المشتركة التي تربط أفراد الجماع

 حقيقببعض، فالدولة وفق رأي أنصار هذه النظرية هي ظاهرة اجتماعية نشأت بدافع ت

لى إيات احتياجات األفراد. وعليه فهذه النظرية بالرغم من عموميتها تعد أقرب النظر

 .الصواب

 :نظرية التضامن االجتماعي -3

ية ل أساسأن الدولة ما هي إال نتيجة ألربعة عوام ليون دوجييرى األستاذ الفرنسي 

 :هي

 .الضعفاء محكومينانقسام الجماعة إلى أقوياء حكام يفرضون إرادتهم على  -
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اذ استحووالخالف السياسي يظهر سلطة الدولة، وهي ال تظهر إال بانقسام الجماعة  -

 .إحدى الطبقات على السلطة

 .عامل اإلكراه يفرض سلطة الدولة بالقوة -

التضامن االجتماعي يجب أن يسمو فوق الفوارق االجتماعية وفوق شدة األقوياء  -

 1 .الطبقتين في دولة واحدةوهو العامل الذي يجمع بين 

 :النظرية الماركسية -4

يم والتي ترى أن الدولة جاءت نتيجة الصراع الطبقي في المجتمع، وجاءت كتنظ

اج، إلنتاللحفاظ على مصالح الطبقة المسيطرة وهي الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل 

 بصراع الطبقاتوعلى هذا األساس فالدولة في نظر ماركس هي تنظيم مؤقت مرتبط 

 .في العالم عاملة )الكادحة(وسوف تزول بزوال البرجوازية وانتصار الطبقة ال

هذه النظرية منتقدة بأنها ال تصد ق على كل الدول، خاصة الدول العربية، كما أن 

  2التجربة الواقعية كذبت فكرة زوال الدولة بزوال الطبقات.

 )الديمقراطية(النظريات العقدية  الفرع الثاني:

بالرغم من أن أصحاب معظم هذه النظريات انطلقوا من فكرة مفترضة واحدة 

ي هلمنظمة اياة والمتمثلة في أن اتفاق وقع بين األفراد للخروج من الحياة الفطرية إلى الح

لتي اياة أساس نشأة المجتمع السياسي أي الدولة، إال أن كل فقيه له تصوره الخاص للح

تم نه. وسيبة عألفراد قبل العقد واألطراف المشاركة في العقد واآلثار المترتكان يعيشها ا

 .تفصيل ذلك من خالل أراء الفقهاء الثالثة : هوبز ولوك وروسو

 (1679 /1588نظرية العقد االجتماعي عند هوبز )أوال: 

يعتبر توماس هوبز من أهم القائلين بفكرة العقد االجتماعي كأساس للسلطة ولنشأة 

الدولة، فهو يرجع أصل الجماعة المنظمة إلى تعاقد األفراد فيما بينهم، وأن التعاقد هو 
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الذي نقل األفراد من الحالة الطبيعية إلى مجتمع منظم تسود فيه طبقة حاكمة، وأن حالة 

كانت فوضى واضطراب يسيطر فيها األقوياء لكن حرص الفرد على األفراد قبل العقد 

البقاء وحب إشباع الحاجات والمصالح الذاتية ولد لديه اإلحساس بضرورة التعاقد على أن 

يعيشوا معا تحت سلطان أو ملك واحد يتنازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية على أن 

تسوده العدالة والمساواة، وعليه فهوبز يتولى حماية مصالحهم وليعيشوا في مجتمع منظم 

يرى أن العقد تم بين األفراد دون اشتراك الملك وعليه فهو صاحب سلطة مطلقة واألفراد 

ليس لهم حق المناقشة وال مراقبة أو محاسبة الملك. ومنه فالنقد الموجه لهوبز يتمثل في 

 .ن يؤدي إلى االستبدادأنه منح سلطات مطلقة للملك على حساب الشعب وهو ما من شأنه أ

 (1704 /1632نظرية العقد السياسي لجون لوك ) ثانيا:

في فكرة أن األفراد كانوا في حالة الفطرة ثم انتقلوا إلى  هوبزمع  لوكتتفق نظرة 

مجتمع منظم، لكن لوك يختلف عنه في تصوير حالة األفراد في مرحلة الفطرة والتي يرى 

حكمها العدل والمساواة في ظل القانون الطبيعي، وإنما أنها لم تكن حالة فوضى بل كان ي

سبب إبرام العقد هو الرغبة في حياة أفضل وأكثر تنظيما عن طريق إقامة سلطة تحكمهم 

وتحميهم، كما يعتبر لوك أن األفراد لم يتنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم الذي هو طرف 

وبذلك تصبح سلطة الملك مقيدة بما في العقد إنما تنازلوا له عن جزء من حقوقهم فقط، 

تضمنه العقد من التزامات، وإذا تجاوز الحاكم حدود الصالحيات المخولة له فإنه يحق 

 1 .للشعب مقاومته وعزله

 (1778 /1712روسو )جان جاك نظرية العقد االجتماعي لثالثا: 

غير أن  ،اك روسو أن حياة الفطرة لألفراد كان يسودها الحرية المساواةجون جيرى 

هذه الحالة تغيرت بسبب تضارب المصالح وظهور الملكيات الخاصة والصناعة وازدياد 

 ،مما حول سعادة األفراد إلى شقاء ،الثروات واتساع مجاالت االختالف والصراعات

ودفع باألغنياء على وجه الخصوص إلى التعاقد للقضاء على الخالفات واالنتقال إلى حياة 

ل هذا العقد تنازل األفراد عن جميع حقوقهم للمجتمع مقابل ومن خال ،منظمة أفضل
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الحصول على الحقوق المدنية، وهكذا تسود المساواة والحرية والعدل في المجتمع المنظم، 

 ،وما تجدر اإلشارة إليه عند روسو أن الحاكم ليس طرفا في العقد إنما يحكم بإرادة األمة

ومما يمكن ذكره كذلك أن نظرية  ،ن العقدفهو وكيلها ويحق لها عزله متى انحرف ع

وترجمت في إعالنات الحقوق ودساتير ما  ،روسو أثرت كثيرا على رجال الثورة الفرنسية

 1 .بعد الثورة الفرنسية

 :جدول توضيحي يلخص النظريات العقدية 

 أطراف العقد الحالة بعد العقد الحالة قبل العقد 

الفكرة المشتركة بين 

 أصحاب النظريات

 العقدية:

 أصل نشأة الدولة والسلطة هي اتفاق الجماعة على الخروج من

ميع الحالة البدائية إلى الحالة النظامية والتنازل على بعض أو ج

 حقوقهم للحاكم.

 

 توماس هوبز

اإلنجليزي 

 م(1679 -م1588)

 

حالة فوضى 

وفقدان األمن )سيادة 

 قانون الغاب(

اتفاق األفراد فيما  -

التنازل بينهم على 

بإرادتهم عن جميع 

 حقوقهم للحاكم.

ال يحق لهم  -

مناهضة الحاكم أو 

 عزله.

الحاكم ليس طرفا  -

في العقد، فهو غير 

م به، وعليه فال  ملز 

يمكن مساءلته من قبل 

 أفراد الشعب.

 

جون لوك اإلنجليزي 

(1632- 1704) 

حالة سلمية 

ومستقرة، يتمتع 

جميع األفراد 

بحقوقهم الطبيعية 

 )العدالة والمساواة..(

يتنازل األفراد  -

بموجب العقد عن 

 بعض حقوقهم للحاكم.

يجوز لهم مقاومته  -

 ومساءلته وعزله.

 

الحاكم طرف في 

 العقد.
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جان جاك روسو 

 -1712الفرنسي )

1778) 

حالة سلمية تحولت 

إلى فوضى بسبب 

الملكية الخاصة 

 )تنازع المصالح(.

تنازل األفراد على 

حقوقهم لصالح جميع 

 الجماعة ووحدتها.

الحاكم ليس طرفا 

في العقد، لكن يجوز 

مقاومة الحاكم المستبد 

 وعزله.

 

 نقد النظريات العقديةرابعا: 

لى ععلى الرغم من أن النظريات العقدية قد حققت أغراضها وكان لها أثر كبير 

 :هاانتقادات أهمدساتير العديد من الدول وبخاصة فرنسا، إال أنه وجهت لها عدة 

لمجتمع الة اإن فكرة التعاقد الذي تم بين األفراد لالنتقال من حالة الفطرة إلى ح -

د  سنالمنظم حسب ما ذهب إليه أصحاب هذه النظرية هو مجرد افتراض وفكرة خيالية ال

 .لها في الواقع

حكام للإن النظرية العقدية عند هوبز وروسو تؤدي إلى تبرير السلطان المطلق  -

 .وخضوع األفراد لهم خضوعا كليا

إن إبرام العقد إلقامة نظام معين يتطلب وجود جماعة منظمة بشكل مسبق  -

ونصوص قانونية تحدد حقوق وواجبات الطرفين، ولذلك فإن هذه النظرية تفتقر لإلطار 

 1 .القانوني

 النظريات المجردة: ثالثالفرع ال

ي فلدستوري المعاصر ولم تعرف أي تطبيق وهي النظريات التي تناولها الفقه ا

 :الواقع، ومن جملة هذه النظريات

  (Kelsen)سنل  ك  ـ: نظرية النظام القانوني لأوال: 

حيث يعتبر أن الدولة هي نظام قانوني قائم على تسلسل وتدرج القواعد القانونية في 

 .شكل هرمي مركزي، القاعدة العليا فيه هي الدستور

                                                             
 .44فاطمة الزهراء غريبي، المرجع السابق، صينظر:  -1



 النظرية العامة للدولةالفصل األول:   /محاضرات في القانون الدستوري/
 

43 
 

 (G.Burdeau)نظرية تأسيس السلطة للفقيه جورج بيردو ثانيا:

 يرى أن الدولة كيان معنوي مستقل عن أشخاص الحكام يتم عبر تأسيس السلطة

 .السياسية المستقلة المتمتعة بالشخصية المعنوية

  (Maurice Hauriou)نظرية المؤسسة للفقيه موريس هوريو ثالثا:

ية مؤسسة مثل بقية المؤسسات االقتصاديرى هذا الفقيه أن الدولة ما هي إال 

ظام اء نواالجتماعية تنشأ باتفاق األشخاص الذين تجمعهم فكرة واحدة مشتركة وهي إنش

 .اجتماعي وسياسي بطريقة قانونية

  (Jéllineck)نظرية الوحدة للفقيه األلماني جيلنيك رابعا:

إنشاء قانونيا موضوعيا حيث يرى هذا الفقيه أن اتجاه إرادة األفراد إلى إنشاء دولة 

 1 .وهو يختلف عن العقد الخاص الذي ينظم مصالح خاصة بين األفراد

 اإلسالمي قه السياسيالدولة في الف أةنش : أصلرابعالفرع ال

، وهو ما سنبينه فيما 2يمكن حصر أهم هذه األسس في بيعتي العقبة األولى والثانية

 يلي:

 اإلسالميةنشأة الدولة أوال: عقد البيعة أصل في 

إن نشأة الدولة اإلسالمية األولى برئاسة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده 

الخلفاء األربع الراشدون، قامت واقعا وحقيقة تاريخية في جزء منها على أساس "البيعة" 

التي تعد عقدا سياسيا واجتماعيا بين المسلمين ومن ارتضوه حاكما لهم، فكانت البيعة هي 

لحاسمة التي يختار فيها المسلمون حّكامهم، فعقد البيعة يجسد فعليا عقدا اجتماعيا المرحلة ا

                                                             
القسم األول: النظرية العامة  -ينظر: فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري -1

 .63 -59ص 2009للدولة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 

ونشأتها، من ذلك  هناك من يضيف إلى البيعة عناصر أخرى كانت أساسا لقيام الدولة اإلسالمية -2

"وثيقة المدينة" التي تعد بمثابة وثيقة دستورية بالمفهوم القانوني أو الدستوري اليوم، لما تضمنته من 

بنود تتحدث عن الحقوق والواجبات، وحق المواطنة والتعايش بين أفراد الدولة، والدفاع المشترك 

 .41 -36وغيرها. ينظر: قزو محمد آكلي، المرجع السابق، ص
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كبيرا حدث قبل عشرة قرون قبل أن يفترضه فالسفة الغرب في بدايات القرن السابع 

والثامن عشر للميالد، إذ إن هناك إجماعا بين الفقهاء المسلمين على أن التكييف القانوني 

ارة عن عقد واتفاق جماعي بين األمة والخليفة الذي ينوب عنهم في للبيعة في اإلسالم عب

الحكم، ويعّرفها ابن خلدون أنها العهد على الوالء، فيقول: "..اعلم أن البيعة هي العهد 

على الطاعة، فإن المبايع يعاهد األمير على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 

يطيعه حينما يكلفه به من األمر على المنشط المسلمين، ال ينازعه في شيء من ذلك، و

والمكره.."، وسمى هذا العهد بيعة بقوله: "..وكانوا إذا بايعوا األمير وعقدوا عهده جعلوا 

ي العهد بيعة، وسارت  أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسّم 

ة ومعهود الشرع، وهذا المراد في بيعة البيعة مصافحة باأليدي، هذا مدلولها في عرف اللغ

النبي صلى هللا عليه وسلم ليلة العقبة وعند الشجرة، وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعة 

، كما جاء التنصيص في القرآن الكريم بشأن البيعة في قوله تعالى: "إن الذين 1الخلفاء

ا ينكث على نفسه ومن أوفى بما يبايعونك إنما يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم فمن نكث فإنم

[، وقوله جل وعال: "ياأيها 10عاهد عليه هللا فسيؤتيه أجرا عظيما" ]سورة الفتح/ اآلية 

النبّي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهلل شيئا وال يسرقن وال يزنين وال 

يعصينك في معروف  يقتلن أوالدهن وال يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وال

[. وقوله تعالى: 12فبايعهن واستغفر لهن هللا إن هللا غفور رحيم" ]سورة الممتحنة/ اآلية 

"لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة 

 عليه [، فكانت بيعة رسولنا صلى هللا18عليهم وأثابهم فتحا قريبا" ]سورة الفتح/ اآلية 

وسلم التي تأسست على إثرها دولته في اإلسالم عقد الخالفة، عقدا اجتماعيا حقيقيا ال 

 2 افتراضيا، أثبت التاريخ المنصف إتمامه بين المسلمين وخليفتهم الحاكم.

                                                             
 .547ينظر: عبد الرحمن بن خلدون، المرجع السابق، ص -1

 .46 -45ينظر: فاطمة الزهراء غريبي، المرجع السابق، ص -2

وقد تكلم عن البيعة التي كانت بمثابة عقد اجتماعي وسياسي أساسي لنشأة وقيام دولة اإلسالم منذ 

و الحسن الماوردي، والقاضي أبو بدايتها كثير من علماء اإلسالم وفقهاء السياسة الشرعية، ومنهم أب

يعلى الفراء، وابن خلدون، وأبو حامد الغزالي، وأبو المعالي الجويني، وابن تيمية كما في كتابه 
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 نشأة الدولة اإلسالمية عن الدولة في الغربثانيا: االختالف والتمايز في 

في  تلف عن السلطة السياسية في الف كر الغربي؛فالسلطة السياسية في اإلسالم تخ

نبث قة من الشريعة وهادفة إلى تطبيقها في كليَّات  الحياة وجزئياتها، ومن هذا  كونها م 

ا تختلف نشأة الدولة اإلسالمية عن الدولة في الغرب، فنظرية العقد ـ  مـال نطل ق أيض 

اإلسالمي،  قه السياسيمحكوم في الفاالجتماعي تختلف جوهريًّا عن التعاقد بين الحاكم وال

ا عن العقد االجتماعي -بالمنور الغربي  - فنظرية العقد  تجعل وجود الدولة ناتج 

فهو أمر واقعي وتاريخي )بيعة العقبة  في الفكر اإلسالمي وجود الدولة بينما ،1االفتراضي

جمهرة  األمة في واقع  هو نتيجة لتنفيذ األوامر الشرعية التي اعتنقت هااألولى والثانية(، ف

، حفاظا على الدين وتنظيما لشؤون المجتمع اإلسالمي أو األمة اإلسالمية وحماية الحياة

 لها.

 ؛الختياراعلى  فاإلمامة أو الخالفة عبارة عن ع ق د بين الحاكم والمحكوم، ع ق د مبنيّ 

تياره ى هي اخلَّ ن تتوفي حي ،تقبل فيه األمة إقامة نائب عنها يتولَّى مسؤولية رعاية شؤونها

د بدوره أن السلطة السياسية في اإلسالم قائ له؛ وهذا يؤّك  عزل عمة بوتمتلك حقَّ عز  ن م 

ز إليه باألمة أ اعة و جمالحاكم، فهي تتمثَّل في شخص معنوي اسمه الدولة أو ما يرم 

 عني بها، ونالمسلمين، ومما يدل على توصُّل علماء المسلمين إلى فكرة )الدولة الدائمة(

 نواب"ن رة عهو التأكيد بأن الحكَّام والموظَّفين عبا "؛هائاستمرار الدولة وبقا "مبدأ

 ، والنائب ليست له صفة الدوام واالستمرار بعكس األمة."لألمة

"دولة لصيقة باإلسالم"، ولكنها ، يمكن القول بأن طبيعة الدولة اإلسالمية أنها وبهذا

ياة، بل هي دولة تجمع بين الدين والحياة، وال تخضع ليست دولة كهنوت بعيدة عن الح

للنظريات الثيوقراطية التي تدعي "تأليه الحاكم" أو أن الحاكم منزه عن الخطأ، أو أنه من 

                                                                                                                                                                                         

شهاب الدين أحمد ابن أبي ربيع صاحب كتاب "السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية"، 

ألّفه زمن هارون الرشيد خالل مرحلة الخالفة العباسية، أي القرن  "،سلوك المالك في تدبير الممالك"

فوزي أوصديق، المرجع . ينظر في سرد بعض أقوالهم في الموضوع: ني أو الثالث الهجرياالث

 .56 -51السابق، ص

 نقول افتراضي؛ ألنهم لم يأتوا بمثال واقعي وتاريخي عن هذا العقد، وفي أي عصر وقع..؟ -1
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ارتضاه هللا لحكم الناس، بل الحاكم نائب عن األمة في تحقيق العدل ورعاية شؤونهم وفق 

 تمليه عليه مصالحهم في إطارها، ذلك أن ما تقتضيه أحكام الشريعة اإلسالمية، ووفق ما

العيش وفق مبادئ اإلسالم وأحكام شريعته في  المنتمين إليها إلى رغبة يعود أصل نشأتها

ين  إ ن مَّ السمحة والعادلة وتبليغها للناس صداق ا لقوله تعالى: ﴿الَّذ  وا ، م  ض  أ ق ام  كَّنَّاه م  ف ي األ  ر 

ك اة   ا الزَّ آت و  ة  و  ال  ﴾الصَّ ور  َّ  ع اق ب ة  األ  م  ّلِل  ن ك ر  و  ا ع ن  ال م  و  ن ه  وف  و  ع ر  وا ب ال م  ر  أ م   1. و 

 ثالث:المبحث ال

 أركــــــــــان الدولــــــــــــة

تدور  في أغلبهاأنها  ، الحظناموضوع الدولة تناولتالتي  ات العديدةالتعريف من خالل

"مجموعة بشرية تعيش حياة دائمة ومستقرة على إقليم معين تحت تنظيم  حول فكرة أنها

سياسي معين، بحث يسمح لبعض أفراد الدولة بالتصدي لحكم اآلخرين"، أو أنها: "عبارة 

عن الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين حكاما ومحكومين، 

 2".بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة

عب : الشهذا الطرح يمكن إجمال أركان الدولة في ثالث ركائز أساسية هي وبناء على

 .واإلقليم والسلطة السياسية

 بــــعالش  المطلب األول: 

ك ال ة لذلالشعب هو الركن األساسي لقيام أي تنظيم أو ظهوره ولواله ما وجدت الدول

 ال منإالشعب ال يهم في الحقيقة يمكن تصور قيام دولة بدون شعب، مع أن عدد أفراد 

لشعب؟ اهوم حيث اعتبار ذلك عامال من عوامل القوة للدولة سياسيا واقتصاديا. فما هو مف

 وكيف نميزه عن غيره من المدلوالت التي ترتبط به؟

 :هذا ما سنتناوله في الفرعين التاليين

                                                             
 .41 اآلية :الحجسورة  -1

 .32، المرجع السابق، صحسني بوديار -2
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 مفهوم الشعب الفرع األول:

يقيمون على أرض الدولة ويرتبطون بها برابطة يقصد بالشعب مجموعة من األفراد 

قانونية هي الجنسية ويخضعون لسلطة سياسية، كما قد تتوفر ظاهرة أخرى هي الظاهرة 

االجتماعية والتي يقصد بها توافر روابط معينة بين أفراد هذا الشعب أساسها مقومات 

طا لتكوين الدولة مشتركة مثل األصل والدين واللغة والتاريخ، هذه العناصر ليست شر

، ويالحظ أن ولكن توافرها في شعب معين من شأنها أن تكون عنصر دعم ووحدة للدولة

 1فكرة األمة لعبت دورا مهما في تطور الدول السيما في العصر الحديث.

 ان جزءومنه نخلص إلى أنه ال يشترط في شعب الدولة أن يكون أمة واحدة، فقد يكو

ثل مأمم  يكون شعب الدولة من عدةقد بة للشعوب العربية، ومن أمة كما هو الشأن بالنس

لشأن اهو  الشعب الهندي وشعب الواليات المتحدة األمريكية، أو قد يكون أمة واحدة كما

 .بالنسبة للدولة اإلسالمية سابقا أو الدولة األلمانية الحالية

، يلسياسكما يجب التفرقة بين الشعب بمفهومه االجتماعي عن الشعب بمفهومه ا

تثناء، ن اسفالمدلول األول يشمل كل المواطنين المنتمين إلى الدولة كبيرهم وصغيرهم دو

 بكحق االنتخا بينما يختص المدلول الثاني باألفراد الذين يتمتعون بالحقوق السياسية فقط،

 والترشح وتشكيل األحزاب السياسية وغيرها..

 الشعب بالمفهوم االجتماعي أوال:

ار ن اعتبمجموعة األفراد الخاضعين لسلطة الدولة والمتمتعين بجنسيتها دويقصد به 

 .لسنهم ومدى قدرتهم على إجراء التصرفات القانونية أو السياسية

 الشعب بالمفهوم السياسي ثانيا:

ن الذي يقصد به كل المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في تسيير أمور الدولة أي

 .يتمتعون بحق االنتخاب

 .ا يجب التفرقة بين الشعب والسكانكم

                                                             
 .13، 12المرجع السابق، ص عبد الكريم علوان، -1
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 .ن لسلطة الدولة ويحملون جنسيتهاوالشعب هم األفراد الخاضع -

 1.السكان يشمل كل األفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب -

 الشعب ها وبينالتمييز بينمفهوم األمة و الفرع الثاني:

ق يتطابفي شعب الدولة، فيكّون أمة واحدة، ف قد تتطابق المقومات المكونة لألمة

لمكون عب االشعب مع األمة في هذه الحالة، غير أن األمر قد يختلف، فتختلف مقومات الش

تمييز ا الللدولة كما هو الحال في بعض الدول خصوصا الفدرالية منها، لذلك يتحتم علين

 بين مفهوم الشعب ومفهوم األمة، وذكر خصائص كل منهما.

 : التمييز بين األمة والشعبأوال

اك ن هنأوهذا يبين  ،في الدولة يتكون من أمة أو جزء من أمة أو من عدة أمم الشعب

فهي  ةاألم أما ،هو مجموعة من األفراد يقطنون أرضا معينة فالشعبفرق ا بين المدلولين، 

ل األصوإلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين 

 .والرغبة في العيش المشترك

 ثانيا: العناصر المكونة لألمة

ه انتمائ خالل العناصر المكونة لألمة تختلف باختالف الفقهاء، فكل فقيه ينظر إليها من

مكن يما  وأهم ،على عناصر معينة وإهمال أخرىإلى بلد معين، مما يدفع به إلى التركيز 

ث حي ،سيةلفرنااإلشارة إليه في هذا المجال هو اندماج مفهوم األمة والدولة أثناء الثورة 

 .أصبح يقال الدولة الفرنسية واألمة الفرنسية

 2 :ومن أهم النظريات التي تناولت موضوع األمة وتحديد العناصر المكونة لها نذكر

                                                             
فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء األول، نظرية الدولة،   -1

 .64المرجع السابق، ص

 .66، 65فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص -2
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 األلمانيةالنظرية  -1

مفكران ها التعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين األمة ومن أشهر القائلين ب

 األلزاسوذلك تلبية لرغبة األلمان في ضم ،   (Herder)هردرو   (Fichte)فيخت

 .إلى السيادة األلمانية ألنهما ناطقتان باللغة األلمانية واللورين

 النظرية الفرنسية -2

لشعب النظرية األلمانية، حيث ترى أن العنصر المميز لألمة عن ا جاءت كرد على

 .للغةال اهو الرغبة واإلرادة المشتركة في العيش معا داخل حدود معينة، وليس العرق و

ر لظهو والنقد الذي وجه لهذه النظرية هو أن الرغبة في العيش المشترك هي نتيجة

 .األمة وليست عامال في تكوينها

 النظرية الماركسية -3

. تصادياقتصر أنصار الشيوعية في تحديد العناصر المكونة لألمة على العامل االق

ستعمرت امم وهذه النظرية كذلك القت انتقادا شديدا من جمهور الفقهاء ألن العديد من األ

شترك الم ولم تصمد سوى األمم التي بنيت على العوامل المعنوية مثل العواطف والتاريخ

 .يهاتعمرللغة والدين، ولكن العنصر المادي لم يكن له تأثير في تحريك األمم ضد مسوا

 اإلقليــمالمطلب الثاني: 

يعتبر اإلقليم ركنا أساسيا لقيام الدولة، حيث يستقر عليه الشعب بصفة دائمة، وتمارس 

صاص عليه الدولة سلطتها وسيادتها بمفردها، دون أن تنازعها أية دولة أخرى في االخت

التشريعي والقضائي واإلداري، وال يهم في اإلقليم أن يكون كبيرا أو صغيرا، وهو يشمل 

ما فوق األرض وما تحتها، وطبقات الجو، والمياه اإلقليمية وما يعلوها إن وجدت. كما 

يجب أن يكون اإلقليم محددا، ولكن ال يهم إن كانت تلك الحدود طبيعية أو اصطناعية أو 
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ال يشترط في اإلقليم أن يكون موّحدا أو متصال، بل يمكن أن يكون مجّزأ  ، كما 1حسابية

 .ومنفصال كإندونيسيا واليابان

 .وفيما يلي نتناول مشتمالت اإلقليم والطبيعة القانونية لإلقليم

 مشتمالت اإلقليمالفرع األول: 

ي يشتمل اإلقليم على ثالث مجاالت رئيسية؛ وهي: المجال الجوي والمجال البحر

 2 .والمجال الجوي

 المجال األرضيأوال: 

وهو الجزء المتعلق باليابسة وما تتضمنه من جبال وأنهار وصحاري وغيرها 

ا تلجأ را مفالمجال األرضي هو المجال المكاني الذي تمارس عليه الدولة صالحياتها وكثي

 .الدول إلى توقيع اتفاقيات فيما بينها لترسيم حدودها اإلقليمية

 المجال البحريثانيا: 

لبحر المجال البحري يشمل جزء من البحار المالصقة لشواطئها والتي تسمى بـ: ا

ال أمي اإلقليمي وقد ثار خالف حول تحديد نطاقه، حيث ذهب البعض إلى تحديده بثالثة

 متر(. 1852وحددته دول أخرى بستة أميال )الميل = 

تجه إلى جعل بدأت الدول ت 1982سنة ورغم هذا الخالف وبعد إبرام االتفاقية الدولية ل

ه الداخلية وفيها ( أميال للميا06( ميال على العموم، ستة )12الحدود اإلقليمية البحرية بـ )

ة. كما مدنيسيادة الدولة مطلقة، وستة أميال أخرى يسمح فيها بالمرور دون قيد للسفن ال

يمي، ورة للبحر اإلقل( ميال أخرى للمنطقة المجا12أصبحت الدول تحرص على إضافة )

 .( ميل للمنطقة االقتصادية الخالصة200ومائتي )

                                                             
كأن تكون سلسلة جبال أو أنهار، واالصطناعية كأن تكون أسالك أو جدران،  الحدود الطبيعية -1

 والحسابية تكون بالمسافة )الكيلومتر أو الميل( في البحار غالبا.

 .81، 80ينظر: مولود منصور، المرجع السابق، ص -2



 النظرية العامة للدولةالفصل األول:   /محاضرات في القانون الدستوري/
 

51 
 

 المجال الجويثالثا: 

، ء جوييعتبر من المجال الجوي كل ما يعلو حدود الدولة اإلقليمية من هواء وفضا

ن. ففي طيراوقد بدأ االهتمام بهذا المجال مع بداية القرن العشرين مرحلة بداية عصر ال

م جاءت يس، ثالتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل المالحة الجوية في بارأبرمت ا 1919سنة 

جاءت اتفاقية  1944مؤيدة لما جاء في االتفاقية األولى وفي سنة  1928اتفاقية هافانا سنة 

 .شيكاغو التي أكدت سيادة الدول على إقليمها الجوي

بر عن المع سيادتها وهووتكمن أهمية اإلقليم في أنه المجال الذي تمارس عليه الدولة 

عد بعية استقاللها غبر أن التطور العلمي في مجال االتصاالت من خالل األقمار الصنا

هدد يغزو اإلنسان للفضاء أصبحت تطرح مشاكل في مجال حماية اإلقليم مما يمكن أن 

 انونيةقاية سيادة الدولة على إقليمها، مما أصبح يستوجب البحث عن آليات جديدة تكفل حم

 .لموضوع سيادة الدولة على إقليمها

 طبيعة حق الدولة على إقليمها الفرع الثاني:

ظهرت عدة نظريات حول طبيعة حق الدولة على إقليمها، فمنهم من يكيّفها على أنها 

 1 .حق ملكية، ومنهم من يرى بأنها حق سيادة، ورأي ثالث اعتبرها حقًّا عينيًّا نظاميًّا

 حق ملكية أوال:

ه، وقد شتمالتهذا الرأي إلى أن الدولة هي صاحبة اإلقليم وبالتالي فهي تملكه بميذهب 

 .ألفرادصة لانتقد هذا الرأي على اعتبار الدولة مالكة لإلقليم يتعارض مع الملكية الخا

 أو االختصاص سيادةالحق  ثانيا:

طاق يذهب البعض األخر من الفقهاء إلى أن للدولة سيادة وهذه السيادة تتحدد بن

اإلقليم، وقد انتقدت هذه النظرية أيضا ألن السيادة حسب البعض ترد على أشخاص وليس 

على أشياء، ويرد على هذا النقد أن السيادة في القانون الدولي لها مدلول قانوني، والذي 

يعني أن الدولة أعلى سلطة في داخل إقليمها، واعتبار هذا اإلقليم النطاق الذي تباشر 

                                                             
 .27 -24ينظر: عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص -1
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وعليه فالسيادة تأخذ معنى السيطرة والهيمنة  فاإلقليم مندمج في الدولة، ها فيه،الدولة سلطت

 .واإلشراف عليه قصد حمايته

 حق عيني نظاميثالثا: 

 جديد إعطاء تكييف جورج بيردوتجنبا لالنتقادات الموجهة لآلراء السابقة، حاول 

و سي ألحق الدولة على إقليمها، وقال بأن حق الدولة على إقليمها هو حق عيني تأسي

قد ينصب غلى األرض وعلى اإلقليم مباشر. و( Droit Réel Institutionnel) نظامي

إال  ختلفيانتقد هذا الرأي لعدم وضوح هذا التكييف، وأن فكرة حق عيني نظامي ال يكاد 

 .صياغة عن فكرة حق السيادةمن حيث ال

وبالرغم من كل االنتقادات التي وجهت لآلراء السابقة، فإن حق السيادة مازال هو 

 1 .السائد في كثير من دساتير دول العالم

 السلطة السياسية المطلب الثالث:

اسم بتولى يستلزم الستكمال كل العناصر المشكلة للدولة، إنشاء هيئة حاكمة منظمة ت

ه. حمايتومهمة اإلشراف على اإلقليم وعلى الشعب المقيم عليه، ورعاية مصالحه الدولة 

 اعاتلهذا تعتبر السلطة السياسية الركن الجوهري الذي يميز الدولة عن باقي الجم

ة لسلطاألخرى هذا مع اإلشارة إلى أن بعض الفقه أصبح يميز بين السلطة الشرعية وا

 .ميزات خاصة بهاالمشروعة، كما يفرد لسلطة الدولة م

 السلطة الشرعية والسلطة المشروعةالفرع األول: 

إذا كان الفقه ال يشترط أن تمارس هذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا الشعب، ويكتفي 

أن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما ال شك فيه أن عامل الرضا 

بقائها وديمومتها، وحتى ال تبقى غير  واالقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان

 2 .قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة

                                                             
 .28مرجع السابق، صينظر: عبد الكريم علوان، ال -1

 .52ينظر: قزو محمد آكلي، المرجع السابق، ص -2
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 السلطة الشرعية أوال:

عندما وولة. هي السلطة التي تصل إلى سدة الحكم وفقا للقانون الساري المفعول في الد

 ةشرعية دستوريأي يتطابق مع القانون بصفة عامة، كما يقال  عمل شرعييقال هذا 

 .عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور

 أما السلطة المشروعة ثانيا:

يم من ق فهي صفة تطلق عادة على سلطة يعتقد األفراد أنها جاءت وفق ما يؤمنون به

رات تستعمل عبا ، ولهذاوتأتي على العموم عند غياب الشرعية الدستوريةومعتقدات، 

 .المشروعية الثورية والمشروعية التاريخية

وعليه؛ فمصطلح الشرعية يعد أكثر دقة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي 

 .يعتمد على عوامل سياسية مختلفة

 مميزات السلطة الفرع الثاني:

 :يمكن إجمالها باختصار في

ي فجميع نواحي الحياة أنها سلطة عامة وشاملة؛ أي أنها ذات اختصاص يشمل  -

 .الدولة، ويخضع لها جميع األفراد دون استثناء

ع ع جميأنها سلطة أصلية ومستقلة؛ بحيث ال تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنب -

 .السلطات األخرى وتكون تابعة لها

 .أنها سلطة دائمة، أي ال تقبل التأقيت وال تزول بزوال الحكام -

م القوة العسكرية والمادية، والتي تجعلها تسيطر على جميع أنها سلطة تحتكر استخدا -

 1 .أرجاء الدولة، وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء

هو:  فيه لفأما األمر المختهذه هي األركان الثالثة تحظى بشبه إجماع بين الفقهاء، 

 ركنا من أركان الدولة؟ االعتراف الدوليما مدى اعتبار 

                                                             
 .53ينظر: قزو محمد آكلي، المرجع السابق، ص -1



 النظرية العامة للدولةالفصل األول:   /محاضرات في القانون الدستوري/
 

54 
 

 : في اتجاهينذهب الفقه 

االعتراف يؤيد ضرورة وجود االعتراف الدولي، وهم أنصار  االتجاه األول:

الدول  ف به، وهم يعتقدون أن الكيان الذي توافرت فيه األركان الثالثة ولم تعترالمنشئ

 .والمنظمات الدولية ال ي عد دولة

ر،وهم أنصار فكرة  االتجاه الثاني: مجرد بتنشأ  لدولةوهم يرون أن ا االعتراف المقر  

ر ألمر سب وؤه، ق نشتوفر أركانها الثالثة دون حاجة إلى االعتراف الدولي، ألنه مقّر 

 .وبالتالي فهو ليس ركنا من أركان الدولة

قه، إطال وعليه؛ وبالرجوع إلى واقع العالقات الدولية ال يؤيد أي من الرأيين على

هما من را ملثالثة، واالعتراف يعد عنصفالحقيقة أن الدولة تنشأ بمجرد توافر أركانها ا

ياب أجل مساعدتها على تبادل المنافع مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية، فغ

عدم فمنه االعتراف من شأنه أن يعرقل الدولة على مباشرة حقوقها مع الدول القائمة، و

 .االعتراف ال يعيق الدولة على التمتع بشخصيتها القانونية

 :ثالثالمبحث ال

 ةــــــص الدولـــــخصائ

عها تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات األخرى بخصائص رئيسية تتمثل في تمت

ط ها؛ بشرتضع بالشخصية المعنوية وتمتعها بالسيادة، وكذا حريتها في تعديل القوانين التي

 .انسجامها مع مبدأ خضوع الدولة للقانون

 وآثارها الشخصية المعنويةالمطلب األول: 

الدولة عبارة عن جماعة منظمة تمارس سلطتها عن طريق التنظيم، وهي مستقلة عن 

األشخاص الذين يتحدثون باسمها، لهذا تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية، بحيث تسمح 

 1 للدولة تفسير بعض مظاهر المركز القانوني لها.

                                                             
 .55بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -1
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 الفرع األول: تمتع الدولة بالشخصية المعنوية

 المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على اآلدميين بأنه قادر على اكتسابالشخص 

فة إلى إضا الحقوق وتحمل االلتزامات، ويترتب على االعتراف للدولة بالشخصية القانونية

ها القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل االلتزامات، الفصل بين السلطة ومن يمارس

 )الحاكم(.

يعني  هذا الوللدولة يعني وحدة الدولة واستقالليتها إن االعتراف بالشخصية المعنوية 

ي زوال لتالاالستقاللية فقط عن األفراد المحكومين بل االستقاللية أيضا عن الحكام وبا

 وظهور السلطة المجردة النظامية. ،فكرة شخصية الدولة

 لىعئمين إن التطور في األنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القا

ن ها ككيابقائالسلطة ال يغير من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها و

 مستقل.

 نتائج الشخصية المعنوية للدولةالفرع الثاني: 

 تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن األفراد المكونين لها. -

و لدولة أار شكل نافذة مهما تغيإن المعاهدات واالتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى  -

 .نظام الحكم فيها

ائمين و القأتبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها  -

 عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.

 ة.إن االلتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدول -

والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق حقوق الدولة  -

 1 بشكل الدولة.

 السيـــــادة المطلب الثاني:

الحق أو السند الذي  يقصد به ومعنى قانوني، فالمعنى السياسي معنى سياسيللسيادة 

يستمد منه الحكام شرعية توليهم السلطة وحكمهم لآلخرين، أي مصدر السلطة السياسية 
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 ،أنها خاصية من خصائص الدولة فيقصد به المعنى القانوني للسيادة، أما في الدولة

والمتمثلة في حقها في ممارسة مجموعة من المهام والصالحيات الداخلية والخارجية دون 

 1 سلطة أخرى تعلوها.ألي  خضوع

 مضمون السيادةالفرع األول: 

ول لتي تزالصيقة ومالزمة للدولة  فة  وص   خاصية  بناء على ما سبق فإن السيادة تعد 

 ، لذلك فإن لها مضمونا سلبيا، وآخر إيجابي.بزوال هذه الخاصية

 للسيادة المضمون السلبيأوال: 

ا مأن الدولة تمارس صالحياتها دون الخضوع إلى جهة أو سلطة بشرية  نعني به

ها لفسة تعلوها من الناحية الخارجية وتؤثر فيها وال تتعرض في الداخل إلى سلطة منا

 تعرقلها وتقيد إرادتها.

 للسيادة المضمون اإليجابيثانيا: 

 ليا.جيا وداخمجموع االختصاصات والصالحيات التي تمارسها الدولة خارنعني به  

 مظاهر السيادة الفرع الثاني:

ة هي تأخذ السيادة مظهرين لها، مظهر خارجي ويسمى سيادة الدولة، أي إن الدول

سمى التي تحتكر ممارسة السيادة في الخارج في مواجهة غيرها، ومظهر داخلي لها ي

 السيادة في الدولة؛ أي من يملك السيادة داخلها وكيف يمارسها؟

 السيادة الخارجيةأوال:

ثل مهي مجموعة الحقوق والصالحيات التي تمارسها الدولة في المجتمع الدولي، 

 حقها في االنضمام الى المنظمات الدولية.

 السيادة الداخليةثانيا:

هي كل الصالحيات والمهام التي تمارسها الدولة على إقليمها وكامل السكان 

 تدخل خارجي. الموجودين فيه دون منازعة أو منافسة أو
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 خصائص السيادةثالثا: 

 للسيادة جملة من الخصائص نجملها في ما يلي:

 أنها سيادة أصلية: -1

ي أي إن سلطتها ذاتية وغير مستمدة من سلطة أخرى، ولكونها كذلك ال تخضع ل

 سلطة أخرى مهما كانت.

 :)ُعليا( مطلقةسيادة  -2

فهي بذلك  ،أعلى منها في الدولة مساوية لها أو بمعنى أنه ليس هناك سلطة أو هيئة

وهذه الصفة تسمح للدولة بفرض إرادتها على السلطات الموجودة في  ،أعلى صفات الدولة

، ومع ذلك فإنه مما ال شك فيه توجد عوامل تؤثر على ممارسة السيادة يمكن الداخل

تحيط به اعتبارها، حدودا قانونية، فحتى الحاكم المطلق ال بد أن يتأثر بالظروف التي 

كما يتأثر أيضا بطبيعته  ،سواء كانت هذه الظروف اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية

 1 اإلنسانية، كما يجب أن يراعى تقبل المواطنين للقوانين وإمكان إطاعتهم لها.

 شاملة:أنها سيادة  -3

ي ف ا يردناء مأي أنها تطبق على جميع المواطنين في الدولة ومن يقيم في إقليمها باستث

ر ودو االتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية

دة لسياوفي نفس الوقت فإنه ليس هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة ا ،السفارات

 وفرض الطاعة على المواطنين.

 دائمــــــة:أنها سيادة  -4

فقدان   يعنيصحيح، والتغير في الحكومة البمعنى أنها تدوم بدوام قيام الدولة والعكس 

 أو زوال السيادة؛ فالحكومات تتغير ولكن الدولة تبقى وكذلك السيادة.

                                                             
. و رابحي أحسن، الوسيط في القانون الدستوري، دار 78المرجع السابق، صينظر: األمين شريط،  -1

 .72 -69، ص2014، 2هومة، الجزائر، ط
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 زأ:ــــال تتجأنها  -5

ول بمعنىىى أنىىه ال يوجىىد فىىي الدولىىة الواحىىدة سىىوى سىىيادة واحىىدة ال يمكىىن تجزئتهىىا. يقىى

ما إلك، فهي وإما أال تكون كذ "روسو" إن السيادة ال تتجزأ؛ ألن اإلرادة إما أن تكون عامة

ادة إرادة الشىىعب فىىي مجموعىىه وإمىىا إرادة جىىزء منىىه فقىىط، وفىىي الحالىىة األولىىى تكىىون اإلر

ت انيىة ليسىالعامة المعلنىة عمىال مىن أعمىال السىيادة ولهىا أن تسىن القىوانين، وفىي الحالىة الث

 .تقدير" سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال اإلدارة وال تكون إال مرسوما على أكثر

 ال يمكن التنازل عنها: -6

 سورو كرى جان جابمعنى أن الدولة ال تستطيع أن تتنازل عنها وإال فقدت ذاتها، ي

إن ذ إل عنه، تنازفإنها مما ال يمكن ال ؛لما لم تكن السيادة سوى ممارسة اإلرادة العامة أنه

ن يمك فالسلطة مماصاحب السيادة الذي ليس سوى كائن جماعي ال يمكن أن يمثله غيره؛ 

دة تقي إران تلوالواقع أنه إذا لم يكن من المتعذرات أ ،نقله ولكن اإلرادة ال يمكن نقلها

لتقاء ذه االأن يكون ه - على األقل -خاصة في نقطة مع اإلرادة العامة فإنه من المستحيل 

 ثابتا ومستمرا.

 مصدر السيادة وصاحبها رابعا:

 بيان صاحب السيادة :أهم النظريات التي قيلت في 

 النظرية الثيوقراطية : -1

 خير هللواأل ترجع هذه النظرية إلى أن السيادة هلل وحده، أي أن الحكم والقرار األول

  اختلفت التفاسير للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثالث صور:وحده، وقد 

 نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم:  -أ

جب على األرض يعيش وسط البشر ويحكمهم، وي هذه النظرية تقول أن هللا موجود

 هوقد سادت هذ على األفراد تقديس الحاكم وعدم أبدا أي اعتراض، وبالتالي فالحاكم ي عب د،

 النظرية في عهد المماليك الفرعونية واإلمبراطوريات القديمة.
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 نظرية الحق اإللهي المباشر: -ب

يدا عن ار بعمن هللا ) أي أن االختي هذه النظرية تقول أن الحاكم يختار وبشكل مباشر

 إرادة األفراد وانه أمر إلهي خارج عن إرادتهم. من خصائصها:

 ال تجعل الحاكم إلها ي عبد. -

 الحكام يستمدون سلطانهم من هللا مباشرة.  -

سلطة ال يجوز لألفراد مسألة الحاكم عن أي شيء، تبنت الكنيسة )وهي تمثل ال -

ما ك)الملوك(  السلطة الزمنيةذه النظرية فترة صراعها مع الدينية أو الروحية( ه

 استخدمها بعض ملوك أوروبا لتدعيم سلطانهم على الشعب.

 نظرية الحق اإللهي غير المباشر: -ج

ير يقة غهللا ال يتدخل مباشرة في اختيار الحاكم وإنما بطر الحاكم من البشر لكن

لحكم ايساعد الناس على اختيار نظام مباشرة، بحيث يوجه األحداث ويرتبها على نحو 

 .الذي يرتضونه والحاكم الذي يتقبلون الخضوع لسلطته

 االنتقادات التي وجهت للنظرية الثيوقراطية:  -د

 نظرية مصطنعة فقط لخدمة مصالح معينة. -

 نظرية لتبرير استبداد السلطة. -

د في أنها ال تستنبعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية على أساس  -

 جوهرها إلى الدين.

رغم ما وجه لنظرية السيادة من نقد قد يكون وجيها أحيانا، فال يزال يعتبرها القانون 

الدولي ركنا أساسيا في النظام الدولي الحالي، إذ ينص ميثاق األمم المتحدة على أن األمم 

(. نتيجة لذلك؛ 2/1ا )م: المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائه

(، ولكن يالحظ بأن السيادة لم 2/7ليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول )م: 

تعد مطلقة، لما تفرضه ضرورات التعامل الدولي، وكذلك األمن والسلم العالميين من قيود 

حاالت ضيقة؛ على هذه السيادة. فقد تخلت الدول عن حقها في اللجوء إلى الحرب غال في 

كالدفاع الشرعي مثال، رغم أن هذا الحق كان يعتبر مطلقا، نتيجة لسيادة الدولة المطلقة، 
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كما إن فكرة العولمة أصبحت تشكل تهديدا جديا لها، هذا على المستوى الدولي، أما على 

 المستوى الداخلي فإنها سيادة غير مطلقة، ألنها مقيدة باحترام الحقوق والحريات العامة

 1 وسيادة القانون.

 ألمةلسيادة النظرية خامسا: 

واعتبرهما  اتجه بعض العلماء إلى تقريب مفهوم سيادة األمة إلى مفهوم الديمقراطية،

ير عن تعب تعبيرين عن فكرة واحدة، ولكن من ناحيتين مختلفتين، حيث إن الديمقراطية هي

 التعبير القانوني.الشكل السياسي، أما مبدأ سيادة األمة، فهو عبارة عن 

 ون عنأول ما ظهرت فكرة السيادة ظهرت على لسان القانونيين الذين كانوا يدافع

لة ة الكامسيادسلطات الملك في فرنسا ضد البابا واإلمبراطور ، مؤكدين أن الملك يتمتع بال

 لثورةايام قفي ممتلكاته، وأن هذه السلطة العليا ال ينافسه عليها أحد في الدولة، ومع 

ها ة، ولكنصالالفرنسية بقيت فكرة سيادة األمة قائمة بما لها من صفة اإلطالق والسمو واأل

 تنافس. ي الانتقلت من الملك إلى األمة، لتصبح بذلك إرادة األمة هي السلطة العليا الت

إن مبدأ سيادة األمة يعني أن الصفة اآلمرة العليا للدولة ال ترجع إلى فرد أو أفراد 

ل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع األفراد، أي الوحدة التي تمثل المجموع معينين، ب

مستقلة تماما عن األفراد الذين تمثلهم وترمز  -باإلضافة إلى ذلك -بأفراده وهيئاته، وأنها 

 2 إليهم.

 النتائج المترتبة على مبدأ سيادة األمة:  -1

 البرلمان. النظام النيابي التقليدي واألخذ بنظام المجلسين في -

 االنتخاب وظيفة وليس حقا، مع وجوب األخذ باالقتراع المقيد. -

 والتنكر لمفهوم الوكالة اإللزامية. النائب ممثل لألمة، -

 القانون تعبير عن إرادة األمة. -

                                                             
 .52، المرجع السابق، صحسني بوديار -1

 .76، 75ينظر: مولود منصور، المرجع السابق، ص -2
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 نقد مبدأ سيادة األمة: -2 

يام قإلى  مبدأ سيادة األمة يؤدي االعتراف لألمة بالشخصية المعنوية، وبالتالي  -

 شخصين معنويين يتشاركان على إقليم واحد وهما الدولة واألمة .

 .قيل انه ال توجد حاجة في الوقت الحاضر لألخذ بنظرية سيادة األمة  -

 د.يؤدي مبدأ سيادة األمة إلى السيادة المطلقة وهذا يؤدي إلى االستبدا  -

 1 .قيل أن مبدأ سيادة األمة ال يمثل نظاما معينا  -

 لشعبلسيادة النظرية سادسا: 

مة هي ة األالتطور الذي لحق بالمذهب الفردي، واالنتقادات التي وجهت إلى مبدأ سياد

ليه في را إتنادي في التمثيل النسبي الحقيقي للشعب منظو األسباب الكافية لظهور أصوات

 ه.ين لحقيقته وتكوينه، ال بوصفة المجرد كوحدة متجانسة مستقلة عن األفراد المكون

ن تقوم نظرية سيادة الشعب على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونة من عدد م

 األفراد، ال على أساس أنها وحدة مستقلة عن األفراد المكونين لها.

لى نظر إتوطبقا لنظرية سيادة الشعب تكون السيادة لكل فرد في الجماعة، حيث إنها 

 ن ثم تنقسم وتتجزأ. األفراد ذاتهم وتجعل السيادة شركة بينهم وم

 لشعب : لسيادة الالنتائج المترتبة على مبدأ  -1

 تجزئة السيادة بين األفراد. -

 وبالتالي األخذ باالقتراع العام. االنتخاب حق ال وظيفة، -

 العودة إلى مفهوم الوكالة اإللزامية ونشأة األحزاب السياسية. -

 األخذ بنظام التمثيل النسبي. -

 2 تعبير عن إرادة األغلبية.القانون  -

 لشعب: لسيادة ال نظرية نقد -2

 تجسيد عالقة التبعية بين النائب والناخب. -

                                                             
 .131، 130ينظر: فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص -1

 .110، 108مرجع السابق، صينظر: سعيد بوالشعير، ال -2
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 ويجعلهىا إن األخذ بمبدأ سيادة الشعب لن يحل المشكلة ألنه في الواقع يجزئ السيادة -

 مقسمة بين أفراد الشعب.

طلىق ممارسىة السىيادة )ييعتبر مفهوم السيادة أشمل من مفهوم السلطة؛ فالسىلطة" هىي 

كلمة والبعض على السيادة صفة السلطة العليا( أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، 

ي مشتقة من أصل التينى (Souveraineté"سيادة" اصطالح قانوني يترجم كلمة فرنسية )

لم تىدخل تعبر عن صفة لمن له السلطة، ال يستمدها من غير ذاته وال يشاركه فيها غيره، و

 هذه الكلمة لغة القانون إال في القرن السادس عشر. 

ة" أما السلطة فهي "القدرة على فىرض إرادة أخىرى"، وتمثىل الدولىة "السىلطة القهريى

و في المجتمىع، والفىرض يىتم بإحىدى وسىيلتين، فهى التي تعلو على سلطة أي جماعة أخرى

 ل وتقىديمإما أن يتم بوسائل القهر والعنف، وإما أن يتم بوسائل اإلقنىاع الحىر وضىرب المثى

 .ا طواعيةهاختياروالنموذج، وتزداد قوة السلطة دائما ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها 

والسىىلطة الشخصىىية والسىىلطة وقىىد تعىىددت أنىىواع السىىلطات فهنىىاك السىىلطة التشىىريعية 

التفويضية والسلطة السياسية والسلطة العامة والسلطة التنفيذية، وال تزال السلطة السياسية 

 هي أهم أنواع السلطة الحديثة. 

 لشعب:لسيادة مبدأ الألمة ولسيادة الاالختالف بين مبدأ  -3

 :لشعبلسيادة ال
 

 :ألمةلسيادة ال

 األفرادينظر للمجموع من خالل  -1
 .الحاليين

السابقين  األمة السيادة لمجوع أفراد -1
 والحاليين والالحقين.

السيادة لألفراد ، تنقسم السيادة  -2

 بينهم.
 

وحدة واحدة مجردة )معنوية( ال  -2

 تقبل التجزئة.

ملك لألفراد، ولكل فرد جزء  السيادة -3

 .منها بالتساوي
 

 ، فهي ملكمستقلة عن األفراد ذاتهم -3

 .لألمة وليس األفراد
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 :المبحث الرابع

 ةــــــــال الدولــــــأشك

تقسم الدولة بناء  على عدة معايير، حيث تقسم من ناحية التكوين إلى دول موحدة 

ودول اتحادية، ومن ناحية الرئيس األعلى للدولة إلى جهورية، وملكية، ومن حيث 

استبدادية، ومن ناحية مشاركة الشعب في الخضوع للقانون إلى دولة قانونية، ودولة 

السلطة إلى دولة تأخذ بالديمقراطية المباشرة، ودولة تأخذ بالديمقراطية غير المباشرة، 

ودولة تأخذ بالديمقراطية شبه المباشرة، ومن ناحية مصدر السيادة والسلطة إلى 

دة، وأخرى ناقصة ديمقراطية، وغير ديمقراطية، ومن ناحية السيادة إلى دول كاملة السيا

 .السيادة، وما يهمنا هنا هو التعرف على أشكال الدولة من حيث التكوين

 الدولة الموحدة أو البسيطةالمطلب األول: 

نسة متجا هي الدولة التي تكون السيادة فيها موحدة، حيث تظهر الدولة كوحدة واحدة

 سلطة،الرئيسية، وهم: الومندمجة بشكٍل كلي، وتظهر هذه الدولة في تكامل عناصرها 

 ة.واإلقليم، والشعب، وتجمع السلطة السياسية في هذه الدولة في يد حكومة واحد

 الفرع األول: مميزات وخصائص الدولة الموحدة

عن  ز بهابناء على ما ذكرناه؛ تتميز الدولة الموحدة بجملة من الخصائص التي تتمي

 لي:غيرها من أشكال الدول األخرى، نذكرها فيما ي

 وحدة اإلقليمأوال: 

سلطة ليخضع أن لها إقليما واحدا ويضم شعبا واحدا يتمتع بجنسية هذه الدولة، يتبع و

يا، يم طبيعإلقلاسياسية واحدة، وللقوانين التي تسنها، وال تتنافى وحدة اإلقليم مع انفصال 

 كونه عبارة عن جزر، أو يفصل )يقطع( إقليمه نهر أو بحر.
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 الشعبثانيا: وحدة 

ها، هي نفس ربطهمنعني بها وحدة االنتماء إلى تلك الدولة، وأن الرابطة القانونية التي ت

، لقانون(امام في الحقوق والواجبات )مبدأ المساواة أ وهي الجنسية، وأنهم متساوون أمامها

 ركاء فيشنهم فال مجال للتمييز أو التفرقة بين أفرادها أو مناطقها على أي أساس كان، أل

 وحدةو، وإن تعددت األعراق واألجناس، فهو أمر طبيعي وال يتنافى الوطن في المصير

 الشعب، فهو اختالف تنوع وثراء داخلها.

 ثالثا: وحدة السلطة والسيادة

فرض لتي تبعني بها أنه ال وجود لسلطة أخرى غير السلطة الرسمية في الدولة، فهي ا

ا لطتهسعها في ذلك سلطة أخرى، وأن مصدر النظام وتمثلها داخليا وخارجيا، وال تناز

عنها  تقلةوسيادتها شعب واحد موحد يقيم على إقليمها، فال وجود لسلطة سياسية أخرى مس

 .لفدرالياد ا، كما هو في دولة االتحبإدارة إقليم معين، وال وجود الستقالل ذاتي داخلها

 الفرع الثاني: صور الدولة الموحدة

ال بدّ من اإلشارة إلى أّن وحدة الدولة السياسية )مكونات موحدة وحكومة واحدة( ال 

تتأثر بالتقسيم اإلداري الالمركزي )الواليات والبلديات واإلدارات المحلية(؛ ألن 

المسؤولين عن هذه اإلدارات ليسوا إال أدوات لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الحكومة 

اه العام في معظم دول العالم إلى تقسيم السلطات بين الوحدات المركزية، بل يميل االتج

 1 المحلية والحكومة المركزية.

 أوال: الدولة الموحدة ذات المركزية اإلدارية

يقوم هذا النوع من الدولة الموحدة المركزية على أسلوب المركزية اإلدارية في تسيير 

اإلدارية لدى السلطة اإلدارية في  الشؤون اإلدارية في الدولة، في حين تتركز الوظيفة

عاصمة الدولة، أي حصرها في يد جهة أو هيئة واحدة هي الحكومة، فيما يساعدها أعوان 
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الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من قرارات، وهو أسلوب يناسب الدول ذات المساحة الصغير 

و محافظة في والكثافة السكانية القليلة، إذ بعض الدول تساوي مساحتها مساحة والية أ

 دولة أخرى.

، خصوصا مع تشعب لذلك فإن هذا األسلوب ال يناسب الدولة ذات المساحة الكبيرة

أمور الحياة وتعدد مجاالتها، وارتفاع الكثافة السكانية، مما يتطلب جهودا كبيرة، وتقسيما 

للمهام تسهيال لتسيير شؤون المواطنين في كافة أرجاء البالد، وذلك بتفويض عمال 

لتنوب عن الحكومة في تسيير واتخاذ القرارات  بموجب قرارات، لحكومة في أقاليم الدولةا

المناسبة على مستوى أقاليمها، لكن تبقى هذه القرارات خاضعة لرقابة الحكومة )الرئيس 

، وهو المطبق في الجزائر، أو الوزير(، ولها حق التصديق عليها، أو تعديلها، أو إلغائها

يسمى هذا يات المحلية )الجهوية والوالئية( لمختلف الوزارات، ومن خالل المدير

 1".األسلوب نظام "عدم التركيز اإلداري

 الدولة الموحدة الالمركزية )الالمركزية اإلدارية( ثانيا:

مة في يقوم نظام الالمركزية اإلدارية على توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكو 

ات لهيئالعاصمة، وبين سلطات إدارية أخرى تتمتع بالشخصية المعنوية، قد تكون هذه ا

ومية لعماالمؤسسات منتخبة كالمجالس المحلية )البلدية والوالئية(، وقد تكون معيّنة ك

 كالجامعة مثال.

ألن  فويض،ه السلطات اإلدارية أنها ال تمارس مهامها بناء على قرار توما يميّز هذ

لدية، الب اختصاصاتها محددة ومنظمة بقانون صادر عن البرلمان، كقانون الوالية وقانون

، راراتهاقعدّل ، إذ ال يملك الوزير أن يلغي أو يتخضع لرئاسة الحكومة ال هاقرارات كما أن

 " عليهاائيةلتصديق عليها، وهو ما يسمى "نظام الرقابة الوصإنما يملك التصديق أو عدم ا

 فقط.
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دة الجهوي ة )الالمركزية السياسية(  ثالثا: الدولة الموح 

يقصد بالالمركزية السياسية أن يتم توزيع الوظيفة السياسية بين برلمان العاصمة 

اصة بتلك وبين األقاليم وظيفة سن القوانين، عبر السماح بوجود برلمانات محلية خ

األقاليم، شرط أن تتقيّد في تشريعاتها بدستور الدولة الموحدة الذي يمنحها تلك الصالحية 

وينّظمها، وهو إجراء تفرضه الظروف والضرورة أحيانا؛ فتلجأ إليه بعض الدول مراعاة 

، وإسبانيا سنة 1947لحقوق بعض األقليات في بعض الدول، مثل ما عرفته إيطاليا سنة 

1978. 1 

 :يةالتال الخصائصبيميّز هذا النوع من الدول )الموحدة( في األخير يمكن إيجاز ما و

 وحدة السيادة. 

 وحدة الدستور. 

 وحدة السلطة السياسية. 

 وحدة اإلقليم. 

 وحدة الجنسية، والشخصية الدولية. 

 الدولة المركبةالمطلب الثاني: 

ن من الدولة التي تتكويسمى هذا النوع من الدول أيضا الدولة االتحادية، وهي 

 تركةمجموعة دول متحدة مع غيرها من الدول )دولتان فأكثر(، بهدف تحقيق أهداف مش

ادات؛ التحال تستطيع كل منها تحقيقها بمفردها، وتقسم الدولة المركبة إلى نوعين من ا

 :اتحادات قديمة، واتحادات حديثة، نتناولها فيما يلي
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 االتحادات القديمةالفرع األول: 

س تنقسم إلى دول اتحاد شخصي، ودول اتحاد فعلي )حقيقي(، وهي تقوم على أسا

 معاهدات واتفاقيات بين تلك الدول المكونة لها:

 االتحاد الشخصيأوال: 

س و رئييعّرف االتحاد الشخصي بأنه اتحاد بين دولتين أو أكثر حول شخص الحاكم أ

جتماع اادفة بين دول هذا النوع إال مصالدولة، فيكون واحدا لدولتين أو أكثر، فال يجمع 

ة، العرش في يد أسرة واحدة أو شخص واحد، كأن يكون على عرش إحدى الدولتين ملك

ع موعلى عرش الدولة األخرى ملك، فيتزوجان، ثم يتولى أحدهما رئاسة الدولتين، 

ها حق ل منمحافظة كل دولة من دول هذا االتحاد بكامل شخصيتها وامتيازاتها، وامتالك ك

 التحكم بسيادتها الداخلية والخارجية.

 إال -يمةت القدوإن ع دَّ من االتحادا–وال بدّ من اإلشارة هنا إلى أن االتحاد الشخصي 

ول ذات ين دبأنه ليس حكرا  على األنظمة الملكية، حيث ال يوجد أي قوانين تمنع االتحاد 

 األنظمة الجمهورية.

 :، منهاائصببعض الخصيتميّز االتحاد الشخصي 

 وحدة شخصية رئيس الدولة للدولتين، مع احتفاظ كّل دولة بوحدة إقليمها ،

ها.  وبسيادتها الداخلية، وبدستورها، وبع ل م 

 رية، حبكل  احتفاظ كّل دولة بجنسيتها، وشخصيتها الدولية، فتتعامل مع بقية الدول

 بصفة منفردة.

 تعتبر الحرب بين دول االتحاد حربا دولية. 

 ل كل دولة بمواردها االقتصاديةاستقال. 

 .ينتهي االتحاد الشخصي بانتهاء السبب الذي أنشئ من أجله 

 .يعد أضعف أنواع االتحادات في الدولة المرّكبة 
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 1813من أمثلة هذا االتحاد ما تم بين جمهوريات بيرو وكولومبيا وفنزويال ما بين 

 1 تحت رئاسة بوليفار. 1816إلى ما بعد 

 االتحاد الحقيقي )الفعلي(ثانيا: 

ديدا جيانا يعرف االتحاد الحقيقي بأنه اندماج بين دولتين أو أكثر في اتحاد ينتج ك

ّمة لالتحاد بمثابة دولة  ا( من )خارجي احدةو)دولة جديدة نسبيا(، وتعتبر كافّة الدول المن ض 

وشخصية  واحد، الناحية القانونية، فتتعامل خارجيا برئيس واحد كدولة واحدة، بع ل مٍ 

لية لداخقانونية واحدة، غير أّن كّل دولة من دول هذا االتحاد تحافظ على سيادتها ا

 ذية،واستقاللها الداخلي، فيكون لها دستورها الخاص، وسلطتها القضائية، والتنفي

 والتشريعية.

 :، ومنهاالخصائصويتميّز هذا النوع بالعديد من 

ها يدة خارجيا، وفقدان كل دولة منوحدة شخصية الدولة االتحادية الجد -

 شخصيتها الدولية السابقة.

 قياتتوحيد السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، وااللتزام باالتفا -

ذا في ه والمعاهدات الدولية التي تبرمها دولة االتحاد من جميع الدول األطراف

 االتحاد.

ها، اإلقليمية، وبدستوراحتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية، وبوحدتها  -

 .وجنسيتها

ٍل دخول أي من دول االتحاد في حرب يعني دخول الدول األخرى فيها بشك -

 تلقائي، أما الحرب الداخلية بين دول االتحاد، فتعد حربا أهلية.

 1905حتى  1815من أمثلة االتحاد الحقيقي، االتحاد بين السويد والنرويج من سنة 

 1 .1918إلى  1867ك اتحاد كل من النمسا والمجر من تحت حكم ملك السويد، وكذل
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 االتحادات الحديثة الفرع الثاني:

يقسم هذا النوع من االتحادات إلى اتحاد تعاهدي استقاللي )كونفدرالي المركزي(، 

 واتحاد فدرالي )مركزي(، نتناولها فيما يلي:

 االتحاد التعاهدي )االستقاللي( أوال:

ين عقد بت اتحاد عن طريق معاهدةينتج هذا االتحاد عن انضمام دولتين أو أكثر إلى 

خليا م دادول االتحاد بهدف تحقيق غايات مشتركة، مع احتفاظ كل دولة باستقاللها التا

اد التحاوخارجيا، ولها كامل الحرية في االنسحاب منه في أي وقت شاءت، وبذلك يقترب 

ية د الشخصي الذي تتمتع فيه كل دولة بسيادتها الداخلالتعاهدي من صورة االتحا

ت والخارجية، وشخصيتها، ويتجسد هذا النوع من االتحادات في ظهور أجهزة وهيئا

جه لتسيير شؤونه، كمجلس وغيره، وتكون رئاسته دورية بين الدول األعضاء، ونموذ

 ا.غيرهالعربية، واالتحاد األوربي، أو دول مجلس التعاون الخليجي، أو جامعة الدول 

 :ويتميز هذا النوع بعدة خصائص، وهي

 .استقالل كل دولة برئيسها، حيث ال تنشأ شخصية دولية جديدة -

 .تعد الحرب بين دول االتحاد حربا دولية -

 .احتفاظ كّل دولة بجنسيتها، ودستورها، ومواردها االقتصادية -

لفصل في حال التزام كل دولة ببنود االتفاق أو المعاهدة، وإال تعرضت ل -

 2 تكرر إخاللها بذلك.

 االتحاد الفيدرالي )المركزي(ثانيا: 

ينتج هذا النوع من انصهار واندماج عدد من الدول التي تصبح بعد قيام االتحاد على 

شكل دويالت أو واليات تابعة لالتحاد، ويعدّ هذا النوع من االتحاد من أكثر األنواع قّوة 
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، بخالف االتحادات على أساس دستوري )دستور واحد(وهو يقوم وظهورا  ونجاحا ، 

األخرى التي تقوم على أساس تعاهدي )معاهدات(، ونموذجه الواليات المتحدة األمريكية 

، وكذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة ألمانيا الفيدرالية، 1887بموجب دستور 

 وغيرها.

 درالية؛ نذكر ما يلي:ومن أبرز خصائص هذا النوع من االتحادات الفي

ي خارجظهور شخصية دولية جديدة، تتفرد بالتعامالت الخارجية والتمثيل ال -

 للدولة.

تشكل سلطات ومؤسسات دستورية فدرالية )مركزية(، تخضع لها جميع  -

 دول االتحاد، وجميع السلطات المحلية للدول )الواليات( األعضاء.

لكن دون  ي باالستقالل الداخلي،احتفاظ الدول األعضاء في االتحاد الفيدرال -

انين ر وقومخالفة الدستور والقوانين والمؤسسات الفيدرالية، حيث يكون لها دساتي

 سلطاتوسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة وخاصة بها، إلى جانب تلك ال

 لفة.والقوانين الفيدرالية، مما يساعد في المحافظة مميزات الواليات المخت

فصال عن هذا النوع من االتحادات، ألنه يخضع الستفتاء شعبي صعوبة االن -

 1 من طرف دول االتحاد.

ت بة؛ قاملمركّ انستنتج في نهاية المطاف أن هذه األنواع المختلفة لالتحادات في الدولة 

بدافع ظروف مختلفة، وأهداف متعددة عبر مراحل التاريخ، ولكل عصر صور لهذه 

 االتحادات.

أن نظام الخالفة اإلسالمية الذي ساد في العالم اإلسالمي على مدى كما يمكن القول 

قرنا، كان نموذجا للدولة الفيديرالية )المركزية السياسية( القوية، مدة طويلة من  14

الزمن، برئاسة الخليفة، وتوزيع السلطات على أمراء األقاليم )الالمركزية اإلدارية(، 

يقترب من النظام الكونفدرالي، لظهور عوامل كان  -أحيانا وفي بعض محطاته–ولكنه 
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التفكك والتطاحن والصراع على الحكم والسلطة، خصوصا في عصر الضعف 

 واالنحطاط الذي وصل إليه المسلمون.
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ور من وعرفنا مكانة الدست نا تعريف الدستور والقانون الدستوري،لسبق  هبما أن

 إننا فيف يهالقانون الدستوري، باعتباره المصدر األساسي واألول بين بقية المصادر، وعل

لى إوال هذا المحور سنتناول توضيح فكرة نشأة الدساتير، وكيفية وضعها وتعديلها، وص

 طرق إنهائها.

 ول:المبحث األ

 وأنواعها نشأة الدساتير

وقد  منذ ظهورها، مسيرتهاو خالل نشأتها ت وأشكاال مختلفةعرفت الدساتير تطورا

إلى  تطورت البداية منحة من الملك، ثمكانت في ف اتخذت كيفيات وأساليب متعددة في ذلك،

ضه عقد بين الحاكم والرعية، ثم نشوء هيئات تأسيسية تختص بوضع الدستور دون عر

، كما تميزت على الشعب، وصوال إلى مرحلة عرضه عليه عبر االستفتاء الشعبي

 الدساتير بخصائص ميزتها عن بعضها البعض، مما جعلها تصنف حسب تلك الخصائص،

 حيث التدوين، أو من حيث التعديل، أو من حيث المضمون. سواء من

 المطلب األول: أساليب نشأة الدساتير

ها، إصداراتخذت أساليب نشأة الدساتير أسلوبين أساسيين بالنظر إلى جهة إنشائها و

 نرى.ما سكإما الحاكم أو الشعب، فهي إما أساليب ديمقراطية أو أساليب غير ديمقراطية 

 األساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتيرالفرع األول: 

 الشعب يكون نعني باألساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير، تلك األساليب التي ال

ن اليد تكو طرفا أساسيا فيها، فال تتجسد فيها اإلرادة الشعبية بصورة واضحة وقوية، بل

ك ي ذلفمشاركة الشعب  الطُّولَى واإلرادة المنفردة فيها للحاكم صاحب السلطة، دون

ر عن تعب )أسلوب المنحة(، أو يكون فيها إشراك للشعب، لكن بصفة تبعية غير كافية وال

 إرادته المستقلة )أسلوب التعاقد(، كما سيأتي:

 منحة )الدستور منحة(الأسلوب أوال: 

ب دفعت األفكار المنادية بتقييد سلطة الملك هذا األخير إلى التنازل ومنح دستور للشع

الذي  م1814جوان  04بغرض وقف المد الثوري، ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي 
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، وكذلك الدستور التونسي ( الثامن عشر لألمة بعد سقوط نابليون األول18منحه لويس )

م الذي يعد أول دستور بالنسبة للدول العربية، والدستور الياباني الصادر في 1861لسنة 

اإلمبراطور للشعب بمحض رغبته وإرادته، ودستور روسيا الممنوح م الممنوح من 1889

م، وكذلك دستور الملك فؤاد في مصر الصادر سنة 1905من طرف نيكوال الثاني عام 

 1 م، وغيرها..1923

هم يازاتوقد كان إصدار الحكام لهذه الدساتير وتنازلهم عن جانب من سلطانهم وامت

ك سلطاتهم، وتهدئة لسخط شعوبهم، ومع أن تلصيانة لكرامتهم، وحفاظا على معظم 

ية الواقع احيةالدساتير وليدة إرادة الحاكم المستقلة من الناحية القانونية، فإنه من الن

 والتاريخية لم يكن ذلك إال خوفا من ثورة الشعوب وتمردها، وامتصاصا لسخطهم

 وغضبهم على السلطان المطلق لهؤالء الحكام.

ى إمكان الحاكم سحب ذلك الدستور الذي منحه للشعب ويثور هنا سؤال عن مد

بمحض إرادته من عدمه، ونجد أن الواقع أثبت وقوعه، فقد قرر شارل العاشر ملك فرنسا 

م، متعلال بأن الشعب الفرنسي قد أظهر جحودا 1830م" في عام 1814إلغاء "دستور 

م، 1930م" عام 1923 للمنحة ونكرانا للجميل، وكذلك فعل الملك فؤاد بإلغائه "دستور

وأصدر بدال منه دستورا جديدا يعطيه سلطات أقوى..، بحجة التوفيق بين النظم األساسية 

 2 وبين أحوال البالد وحاجاتها.

ب ن جانغير أن قيام الملوك بإلغاء الدساتير التي منحوها، لم يمر دون رد فعل م

لملك ى بااشر في فرنسا، وأدالشعوب، فقد ذلك إلى اندالع ثورة شعبية أطاحت بشارل الع

 م.1934فؤاد في مصر إلى اإلذعان لإلرادة الشعبية، وإعادته الدستور سنة 

                                                             
الدستور اللبناني،  -الدستوري، المبادئ العامةينظر في ذلك: عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون  -1

 .83، ص1987الدار الجامعية، لبنانن 

 .81، 80المرجع نفسه، ص -2
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وهكذا يتضح لنا أن األمر يعود في النهاية إلى الشعب نفسه، ومدى وعيه وإدراكه 

 1 لحقوقه، وإلى وجود رأي عام مستنير داخله يعمل ضد كل محاوالت المساس بالدستور.

 ب العقد أو االتفاقأسلوثانيا: 

لوك ينشأ الدستور حسب هذا األسلوب عادة بعد الثورات وتأثير الشعوب على الم

ا ن هذالذين يخضعون في النهاية إلرادة الشعب خوفا من فقدان ملكهم بالكامل، فيكو

ه يضع الدستور وليد تعاقد بين الحاكم والشعب، والذي تكون فيه الغلبة للشعب الذي

شعبية دة الوهذا ما يوضح بداية صعود اإلراقيَّدة، بواسطة ممثليه، وتكون سلطة الملك م

لكويت اودستور  ،1830ومن أمثلة ذلك دستور فرنسا لسنة وتراجع سلطة وإرادة الحاكم، 

 .1973البحرين دستور و ،1962

غير أن هذه النظرية التي اشتهرت في القرون الوسطى بأوربا، رغم جاذبيتها، فهي 

إلى حد ضرورة استشارة المحكومين حول الشروط عديمة الجدوى، ألنها ال تذهب 

والقيود التي يمارس الحاكم سلطته في إطارها، إذ إن هذا األخير هو الذي يفرض شروط 

العقد، وعلى المحكومين أن يقبلوا بها كما رسمتها إرادة الحاكم، لهذا فهي ال تعدو أن 

محاولة إدخال الفعالية  تكون وسيلة إلضفاء الشرعية على طاعة المحكومين للحكام، مع

 2 على سلطة هؤالء.

 الفرع الثاني: األساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

بخالف األساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير، فإن األساليب الديمقراطية تقوم 

على أساس اإلرادة الشعبية في نشأة الدساتير، وذلك تجسيدا لمبدأ الديمقراطية القائم على 

ادة الشعبية، حيث ال سلطة مطلقة للحاكم، بل هو يخضع الختيار الشعب في الغالب، السي

ويخضع لقوانين الدولة التي تعبر عن اإلرادة الشعبية، ومنها الدستور الذي يعد القانون 

األساسي واألسمى في الدولة. ونجد لهذا النوع من الدساتير عدة أساليب؛ منها أسلوب 

 سلوب االستفتاء الشعبي على وثيقة الدستور.الجمعية التأسيسية، وأ
                                                             

 .83المرجع نفسه، ص -1

 .197، 196محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص -2
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 الدستور الموضوع من طرف جمعية تأسيسيةأوال: 

رها في دستو بعد استقاللها تحدة األمريكيةماليات الظهرت هذه الطريقة في الو

، 1875، ودستور 1840وكذلك أخذت به فرنسا في دستور ، 1787لسنة  االتحادي

فرد ، حيث ينفي أوربا وغيرها العالمية الثانيةوانتشرت بعد الحرب ، 1946ودستور 

ث ، حيالشعب بوضع الدستور بواسطة هيئة تأسيسية منتخبة من طرفه بطريقة ديمقراطية

 بعد تنوب عنه في ذلك وتجسد إرادته، فيكون بمثابة من وضع الدستور، فيصبح نافذا

ليه ت عشعب للتصويالمصادقة عليه، حتى إنه ربما ال يتطلب األمر أحيانا عرضه على ال

ات، ألصوفي استفتاء شعبي، بل يكتفى فيه بتصويت الجمعية نفسها، مع اشتراط أغلبية ا

 نظرا ألهمية هذه الوثيقة الدستورية.

م، 2011ومن التطبيقات الحديثة لهذا األسلوب ما عرفته التجربة المصرية عام 

ا ر، لكنها إلنشاء الدستوم، حيث تم انتخاب جمعية تأسيسية في كل منهم2014وتونس عام 

 لم تُعّمر طويال..

 أسلوب االستفتاءثانيا: 

يقوم هذا األسلوب على أساس أن يبدي الشعب رأيه حول مشروع الدستور، فال 

بعد أن تُِعدَّه وتضعه جمعية منتخبة  ،نافذا إال بعد موافقته عليه الدستور وال يصبحيصدر 

لذي أنشأه المجلس الوطني للثورة الجزائرية، كما هو الحال بالنسبة للمجلس التأسيسي ا

في دورته  -بصفته مؤسسة برلمانية  -م( 1956أوت  20المنبثق عن مؤتمر الصومام )

، حيث تم االستفتاء عليه من قبل الشعب 1م بعد االستقالل1962جوان  7ماي إلى  27بين 

 م.1963سبتمبر  10م ونال األغلبية، وتم إصداره بتاريخ 1963سبتمبر  8بتاريخ 

                                                             
إلعداد غير أنه لم يُتِم عمله، وعُينت بدله لجنة من المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني  -1

مشروع الدستور، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس المجلس "فرحات عباس"، ولكن رغم ذلك فقد 

م، 1963أوت  28عرض المشروع على المجلس التأسيسي، وحصل على األغلبية المطلوبة بتاريخ 

م ونال األغلبية، وتم 1963سبتمبر  8وبعدها تم االستفتاء على المشروع من قبل الشعب بتاريخ 
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بِع هذا األسلوب في وضع ت  لجنة معينة من الحكومة أو البرلمان، وقد ا قد تضعه أو

 .1في الجزائربتعديالته المختلفة  م1996و 1989 -1976دساتير 

لهذا يصطلح على أن يكون االستفتاء "استفتاء دستوريًّا" متى كانت اللجنة أو الجمعية 

نتخبة من الشعب أو ممن يمثله، ألنه يعبر عن اإلرادة التأسيسية التي تضع الدستور م

الشعبية، أما إن كانت تلك الهيئة معينة من الحكومة، فيسمى االستفتاء حينها "استفتاء 

 2سياسيًّا"، ألنه يعبر عن إرادة ورغبة الحكومة التي عينتها.

 أنواع الدستورالمطلب الثاني: 

يث تتميز به من خصائص، سواء من ح تصنف الدساتير إلى أنواع مختلفة بحسب ما

 التدوين أو الشكل، ومن حيث المضمون، ومن حيث التعديل.

 الفرع األول: الدساتير من حيث التدوين )الشكل(

ون تتخذ الدساتير من حيث شكلها ومظهرها الخارجي شكلين مختلفين، دساتير مد

 )مكتوبة(، ودساتير غير مكتوبة )عرفية(.

 فيةأوال: الدساتير العر

وهي تلك الدساتير غير المدونة، وهي عبارة عن سلوك ناجم عن التقاليد واألعراف 

التي تتعلق بممارسة السلطة وتنظيمها، وتبقى مطبقة عبر الزمن حتى تكتسب قوتها 

، وليس من وضع سلطة تأسيسية، غير أن هذا 3اإللزامية وتصبح بمثابة دستور عرفي

في مقابل الدساتير المدونة التي هي سمة أغلب الدساتير  النوع من الدساتير يعد قليال جدا

 الحديثة.

                                                                                                                                                                                         

. 55، 54يدان، المرجع السابق، صينظر في ذلك: مولود د م.1963سبتمبر  10صداره بتاريخ إ

 .357 -354رابحي أحسن، المرجع السابق، صو

 تعديالت دستورية فقط. -من الناحية اإلجرائية  -مع مالحظة أنه تم اعتبار الدستورين األخيرين  -1

 .84حسني بوديار، المرجع السابق، ص -2

 .102منصور، المرجع السابق، صمولود  -3
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ويُعد الدستور اإلنجليزي أبرز مثال على هذا الدساتير العرفية، وهذا راجع إلى أسباب 

تاريخية، أهمها الصراع الذي كان محتدما في تلك الفترة بين الملك والبرلمان، غير أن 

بتة، وإنما المقصود أنها ليست مجموعة في وثيقة هذا ال يعني أن قواعده غير مدونة ال

 –في واقع األمر  -دستورية واحدة، كما هو الشأن في الدساتير المكتوبة، ولكن أغلبها 

( MAGNA CARTAمدونة في وثائق متفرقة، كالميثاق أو العهد األعظم )الماغنا كارتا / 

 1 م.1911ان لعام م، وقانون البرلم1689م، أو إعالن الحقوق لعام 1215لسنة 

، مما ولعل من أبرز خصائص الدساتير العرفية أنها توصف بالمرونة، لسهولة تعديها

، حيث يمكن البرلمان اإلنجليزي تعديل قواعده يكسبها السرعة في مواكبة التطورات

الدستورية عن طريق التشريعات العادية، ودون حاجة التباع أي إجراء خاص، ألجل هذا 

 2 بالمرونة.فهي تتصف 

بينما هناك من يرى أنها غير مالئمة لألنظمة الديمقراطية التي تقوم على أسس 

مكتوبة وواضحة، أو ألنها تعطي القضاء صالحيات واسعة في اكتشاف األسس 

 3 الدستورية من العادات والقوانين.

لعرفي اتور وفي األخير، ال يفوتنا أن نذكر بما تناولناه سابقا حول الفرق بين الدس

تير لدساوالعرف الدستوري، باعتبار هذا األخير مصدرا للقاعدة الدستورية، سواء في ا

عتمد تر التي ساتي، بينما الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدالعرفية أو الدساتير المكتوبة

 .على العرف الدستوري مصدرا من مصادرها

                                                             
 .156غريبي فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص -1

الدستور اللبناني، المرجع السابق،  –عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون الدستوري، المبادئ العامة  -2

 .135ص

 .87حسني بوديار، المرجع السابق، ص -3
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 ثانيا: الدساتير المدونة

يم م وتنظالحك لتي تم تدوين قواعدها وأحكامها المتعلقة بنظاميقصد بها تلك الدساتير ا

يئة بل هالسلطة في الدولة أو بالحقوق والحريات ضمن وثيقة أو عدة وثائق رسمية من ق

 .حديثتأسيسية مختصة، وهي الميزة التي تميزت بها دساتير معظم الدول في العصر ال

الل خية والسياسية التي سادت وقد ظهرت فكرة التدوين بتأثير من الحركة الفكر

لحكم، (، التي نادت بضرورة تدوين القواعد األساسية لنظام ا18القرن الثامن عشر )

 تمكينا للمواطنين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

إلى جانب ذلك يمكن القول أن من ثمار هذا التدوين أن يمنح الدساتير سموا واحتراما 

 كما إن ذلك يساعد في تثقيف المواطن سياسيا ودستوريا،يناسبها في مقابل بقية القوانين، 

مع كونها ضمانة ضد االستبداد، ألن الحاكم سيتردّد كثيرا قبل الخروج على األحكام 

إضافة إلى كونها من ضرورات الدولة الفدرالية للحفاظ  المقررة في الدستور المكتوب،

عضائها، رغم أن البعض صات الداخلية والخارجية ألعلى وحدتها، وتوضيح االختصا

يعتبر أن التدوين قد يؤدي إلى الجمود، وبالتالي عدم مسايرة التطور إذا لم تعدل في الوقت 

 1المناسب، أو أن يتم وضع أحكام في الدستور ال تخدم مصلحة الدولة.

م أول دستور مكتوب في العصر الحديث، ثم تاله 1776ويعد دستور فرجينيا لسنة 

م، ثم ساد أغلب 1791م، ثم دستور فرنسا لسنة 1787ي األمريكي لسنة الدستور االتحاد

أول دستور  -كما ذكرنا سابقا -م 1861، ويعد دستور تونس لسنة 2دول العالم بعد ذلك

م، 1989م، و1976م، و1962عربي مدون، وللتذكير؛ فإن الدساتير الجزائرية )

 هذا. م( كلها دساتير مدونة منذ االستقالل حتى يومنا1996و

ومن أبرز خصائص الدساتير المدونة أن أغلبها يتميز بصعوبة وتعقيد إجراءات 

 التعديل، ألجل هذا فهي تتصف في أغلبها بالجمود.

                                                             
 .86حسني بوديار، المرجع السابق، ص -1

 .142بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -2
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 الفرع الثاني: الدساتير من حيث التعديل

لى إلنظر تصنف الدساتير من حيث تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة، وذلك با

 ب وإجراءات التعديل المتبعة في ذلك.سهولة أو تعقيد أسالي

 أوال: الدساتير المرنة

ات يطلق وصف "الدساتير المرنة" على تلك الدساتير التي تتميز بسهولة إجراء

مكن يه يتعديلها، فال تكاد تختلف عن أساليب وإجراءات تعديل القوانين العادية، وعل

لك لى ذرفية"، وأبرز مثال عللبرلمان تعديلها، ويغلب هذا الوصف على "الدساتير الع

 "الدستور اإلنجليزي".

ومن أهم خصائص الدساتير المرنة في هذه الحالة أن تتساوى في القوة القانونية مع 

القوانين العادية، مادامت إجراءات التعديل واإللغاء هي نفسها، غير أن ما ينبغي التنبيه 

رفية فقط ، بل قد يكون الدستور مدونا إليه؛ هو أن الدساتير المرنة ال تختص بالدساتير الع

م 1814لكنه يتصف بالمرونة، وذلك لسهولة إجراءات تعديله، ومن أمثلة ذلك ميثاق 

م في فرنسا، أو "القانون األلبرتيني" في إيطاليا قبل 1875والقوانين الدستورية لعام  

 1 م.1946

كر كاد يذيبالمرونة( ال مع مالحظة أن هذا النوع من الدساتير المدونة )التي تتصف 

ا أوجب مهذا واليوم، لما تحظى به الدساتير الحديثة من مكانة سامية على بقية القوانين، 

 ن.وضع قواعد وإجراءات خاصة لتعديلها تختلف عن إجراءات وضع أو تعديل القواني

                                                             
أن هاذين المثالين )الفرنسي واإليطالي( هما متعلقان بالقوانين الدستورية التي  –هنا  –جدير بالذكر  -1

أخذت الطبيعة الدستورية، غير أن إعدادها تم بطريقة إعداد القوانين العادية، لذلك يشير البعض إلى أن 

تى في الدساتير المرنة ال تتشابه مع القوانين في طريقة وإجراءات التعديل فقط ؛ بل هي تتشابه ح

 .102إجراءات اإلعداد. ينظر في ذلك: مولود منصور، المرجع السابق، ص



 رســـاتيالفصل الثاني: النّظرية العامة للدّ   /ستوري/محاضرات في القانون الد  
 

81 
 

 ثانيا: الدساتير الجامدة

ارنة ا، مقادها أو تعديلهوهي تلك الدساتير التي تتميز بتعقيد وتشديد إجراءات إعد

ط لشروابالقوانين العادية في ذلك، سواء من حيث الجهة التي تتولى ذلك، أو من حيث 

مثل ها )الموضوعية )موضوع المبادرة بالتعديل(، واإلجرائية الواجب اتباعها أو توفر

 .عديلنسبة التصويت على التعديل(، أو الجهة المختصة بالموافقة النهائية على الت

جل هذا؛ نجد أن أغلب الدساتير المدونة الحديثة تتصف بالجمود، غير أن منها ما أل

يتميز بالجمود المطلق، وهو ما يعني عدم إمكانية تعديله بأي طريقة كانت، ومنها ما يتميز 

بالجمود النسبي، كأن ينص على منع تعديل بعض القواعد الدستورية سواء بسبب 

ضوعي(، أو منع تعديل الدستور في حاالت معينة موضوعها ألهميته )الحظر المو

م، 1976م، و1963ومن أمثلة ذلك؛ الدساتير الجزائرية لعام  1)الحظر الزمني(،

م، أو 2011م، ودستور المغرب لعام 2022م، ودستور تونس لعام 1996م، و1989و

 م.1958دستور فرنسا لعام 

ستور مرن، وليس كل وبهذا نصل إلى نتيجة مفادها أن كل دستور عرفي فهو د

لتدوين ت بادستور مدون هو دستور جامد، بل هناك دساتير مدونة لكنها مرنة، فالعبرة ليس

 ها.هولتأو بعدمه، إنما العبرة بتعقيد وتشديد إجراءات وضع أو تعديل الدساتير أو س

 الفرع الثالث: الدساتير من حيث المضمون

ثيقا مونها الذي يرتبط ارتباطا ويرتبط مفهوم هذا النوع من الدساتير بحسب مض

ن وانيقبطبيعة نظام الحكم ونمط تسيير وإدارة الدولة، وعليه فقد قسمت إلى دساتير 

 ودساتير برامج.

 أوال: دساتير برامج

وهي تلك الدساتير التي تحمل في مضمونها برنامجا اقتصاديا واجتماعيا إلى جانب 

مبادئ تنظيم السلطات والحريات، وقد انتشر هذا النوع من الدساتير في الدول االشتراكية 

                                                             
 وهذا ما سنعرفه في بحث موضوع تعديل الدساتير الحقا. -1



 رســـاتيالفصل الثاني: النّظرية العامة للدّ   /ستوري/محاضرات في القانون الد  
 

82 
 

، التي تميزت أنظمتها بالشمولية واألحادية الحزبية، فهي تقوم على أساس هيمنة 1سابقا

سيطر ويتحكم جميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية الحزب الحاكم، الذي ي

واالجتماعية وحتى الثقافية في الدولة، وبما أن الدولة كانت تتبنى مبدأ التخطيط المركزي 

الذي يجسد برنامج الحزب الواحد، كانت صياغة الوثيقة الدستورية تتم وفق هذا البرنامج، 

م في 1976م ودستور 1963دستور  لذلك سميت "دساتير برامج"، ومن أمثلة ذلك

 2 الجزائر.

 ثانيا: دساتير قوانين

وهي دساتير تنسب إلى الدول ذات النظام الليبرالي، الذي يتميز بالتعددية السياسية، 

وتقدس مبدأ الحريات الفردية، لذلك فقواعد هذه الدساتير تهتم بتنظيم السلطات في الدولة 

إلى جانب تنظيم حقوق وحريات األفراد، وال عبرة واختصاصاتها والعالقة فيما بينها، 

 3فيها للبرامج الحزبية، ألن هذه البرامج ستتغير بتغير الحزب السياسي الفائز باالنتخابات.

ية م الذي نص على التعدد1989ومن أمثلة دساتير القوانين في الجزائر دستور 

 ة السياسية.أكد على التعدديم الذي 1996الحزبية والتخلي عن النظام االشتراكي، ودستور 

                                                             
وهي الدول التي سارت في فلك االتحاد السوفياتي منذ مطلع القرن العشرين إلى نهاية الثمانينات  -1

يادة موسكو، ومنها من تبنى نظام االشتراكية واحتكار م(، منها من انضوى تحت هذا االتحاد بق1990)

الدولة لوسائل اإلنتاج وفق خصوصياته )كالجزائر وليبيا ومصر وكوبا وغيرها..(، ولم يبق منها اليوم 

إال دولتان هما كوريا الشمالية والصين، مع تكيّف هذه األخيرة مع متغيرات العالم وتبني بعض 

 األساليب الرأسمالية.

ل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة 1976من دستور عام  97/2ث نجد أن المادة حي -2 م نصت "تشّكِ

 االشتراكية والقوة للمجتمع، وهي أداة الثورة االشتراكية في مجاالت القيادة والتخطيط والتنشيط".

العلوم عبد المالك صايش، محاضرات في القانون الدستوري للسنة األولى حقوق، كلية الحقوق و -3

 .55، ص2015، 2014السياسية، جامعة بجاية، الجزائر، 
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 ثاني:المبحث ال

 ونهايتها تعديل الدساتير

ا م، فإن ينهماكما أن الدساتير ترتبط بالدولة الحديثة ارتباطا وثيقا ال يمكن الفصل ب

 د أنيمكن أن يطرأ على الدولة من تغير أو تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي؛ فال ب

انون شيء ما، باعتباره الوثيقة األسمى والقيمس الدستور من ذلك التغير والتطور 

ا مهذا األساسي في الدولة، وذلك مواكبة لألحداث ومسايرة لألوضاع وتغير الواقع، و

ساتير الد يستدعي تعديلها بما يتماشى مع تلك الظروف والمستجدات. وبطبيعة الحال؛ فإن

ووضع  اءهاما يتطلب إنهقد يأتي عليها زمن أو مرحلة فال تصبح صالحة لتأطير الدولة، م

 لي:ما يحدٍّّ لها، ولكل واحد من األسلوبين )التعديل واإلنهاء( إجراءات سنعرفها في

 اتيرتعديل الدسالمطلب األول: 

، بما 1التغيير فيه بالزيادة أو النقصان في بعض قواعده ومواده ؛نعني بتعديل الدستور

ضروري في حياة الدول والدساتير يتناسب مع حاجة الدولة وتطورها، ألن التعديل أمر 

 معا، فالجمود يعطل مصالحها، ويجعلها بعيدة عن التطور ومواكبة األحداث.

مودا جامدة وتجدر اإلشارة إلى أن الحديث عن التعديل هنا إنما يتعلق بالدساتير الج

ديل ي تعأنسبيا، ال الدساتير الجامدة جمودا مطلقا، لنص هذه األخيرة على منع إجراء 

هنا،  لتعديلليست معنية بموضوع ا -أيضا  -ليها، كما يمكن القول أن الدساتير العرفية ع

 وذلك كونها تتبع إجراءات تعديل القوانين نفسها، لسهولتها وعدم تعقيدها.

                                                             
وهو تغيير جزئي لبعض أحكام الدستور، بينما هناك من يذكر نوعا آخر للتعديل، وهو التعديل  -1

من المستحيل أن يتم  إذ، ال تعديال دستوريا دستور جديد بأنه الكلي؛ غير أنه يمكن وصفه في الحقيقة

ره، ألن كثيرا من المواد فيه هي مبادئ دستورية أو قانونية، تتعلق بالدولة أو تعديل الدستور بحذافي

بالسلطات العامة فيها، أو بالحقوق والحريات األساسية للشعب، فال يعقل أن يعدل كل شيء، وإال عد 

 لذلك؛ فإن أغلب التعديالت تكون جزئية. ،للدستور إلغاء  
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لة، الدو ئا عنتعطي انطباعا سيّ  قد كثرة التعديالت الدستوريةإضافة إلى ذلك؛ فإن 

يضر  ، مماتالعب بأسمى وثيقة وقانون في الدولةأنها ت أنها تعاني عدم االستقرار، أوب

م لحكابسمعتها داخليا وخارجيا، وتنعدم معه دولة القانون، وتجعله خاضعا ألهواء ا

 .ومصالحهم ال إلى مصالح الشعوب

 إجراءات التعديل الدستوريالفرع األول: 

مكانتها بين بقية القوانين كما تختلف عملية إعداد وإصدار الدساتير الجادة بالنظر إلى 

وسموها عليها، فإن إجراءات تعديلها تختلف عن تعديل القوانين هي األخرى، سواء من 

حيث الجهة المختصة بالتعديل، حيث إن السلطة التأسيسية األصلية هي من تتولى وضع 

يل الدستور كما أسلفنا، وغالبا ما تكون السلطة التأسيسية الُمنَشأة هي المختصة بتعد

بعدة  تمر عملية تعديل الدساتير، أو من حيث تشديد وتعقيد إجراءاتها، لذلك فإن 1الدستور

 مراحل ، تتبع فيها عدة إجراءات؛ نذكرها فيما يلي:

 أوال: الجهة صاحبة المبادرة بالتعديل

 رية أولجمهوتسند بعض الدساتير حق المبادرة بالتعديل إلى السلطة التنفيذية )رئيس ا

ا تمنح مدرا وقد تشرك معها في ذلك السلطة التشريعية )ممثلة في البرلمان(، ونا الملك(،

حال و الهذه الصالحية للشعب في بعض الديمقراطيات المباشرة أو شبه المباشرة، كما ه

 ية.في بعض المقاطعات في سويسرا أو بعض الواليات في الواليات المتحدة األمريك

 تعديل )مبدأ إقرار التعديل(ثانيا: الجهة المختصة بقبول ال

هناك  ا كانيقصد بهذا اإلجراء القبول المبدئي للتعديل الدستوري، أي الفصل فيما إذ

، من فتيهمحل لتعديل الدستور من عدمه، وقد تسند هذه المهمة إلى البرلمان أو أحد غر

سنة  ورم، ودستور السنة الثالثة، ودست1791هذه الدساتير، الدساتير الفرنسية لسنة 

 م.1946م، ودستور الجمهورية الرابعة لسنة 1785

                                                             
 .149، 148السابق، صعبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع  -1
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وتشترط بعض الدساتير موافقة الشعب على مبدأ التعديل باإلضافة إلى موافقة 

البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم دساتير الواليات في سويسرا والواليات المتحدة 

 .1األمريكية

الغرض، كما هو الحال في الواليات وقد يعهد بها إلى جمعية أو مجلس منتخب لهذا 

 .2المتحدة األمريكية

 ثالثا: الجهة المختصة بالموافقة النهائية على التعديل

تحرص الدساتير الديمقراطية على إسناد الموافقة النهائية على التعديل الدستوري إلى 

صاحب الشعب؛ وذلك عن طريق االستفتاء )إحدى صور الديمقراطية المباشرة( باعتباره 

السيادة ومصدر السلطات، كما قد تسند هذه المهمة إلى البرلمان باعتباره ممثال للشعب 

واإلرادة الشعبية والمعبر عنها، وال شك أن التعبير الشعبي عن الموافقة النهائية على 

التعديل الدستوري أقوى صور الديمقراطية، باعتباره صاحب السلطة ومصدرها، وبالتالي 

لطة التأسيسية األصلية )كما حصل في الجزائر مع التعديل الدستوري فهو صاحب الس

 (، بينما يعتبر البرلمان صاحب سلطة مشتقة )مؤسَّسة2020، و1996، و1989، و1988

من ¾ ، وقد يشترط لموافقة البرلمان أغلبية محددة مثل: تحقيق عدد أصوات 3(أو ُمنَشأة

فتي البرلمان مجتمعتين معا كما هو في أصوات غر¾ كل غرفة من غرفتي البرلمان، أو 

، وهو األسلوب الذي تم من خالله اإلقرار النهائي لتعديالته 1996الدستور الجزائري لعام 

 .2020( ما عدا تعديل عام 2016، 2008، 2002المختلفة )

 الفرع الثاني: محظورات التعديل

راء أي تعديل عليه عرفنا فيما سبق أن جمود الدساتير نوعان، جمود مطلق يمنع إج

وهو نادر جدا، ويكون في ظروف معينة كما في الفترات االنتقالية التي تعرفها بعض 

الدول، بينما حديثنا هو عن الدساتير الجامدة جمودا نسبيا، وهي التي تسمح بتعديلها، لكنها 

                                                             
 .172المرجع نفسه، ص -1

 .180بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص -2

 .173، 87، 86عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع السابق، ص -3
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ر تستثني بعض قواعدها فتمنع تعديلها، وهو ما يصطلح عليه "حظر التعديل". وهذا الحظ

)لمواضيع وقواعد حظر موضوعي )في ظروف معينة(، و حظر زمنيبدوره نوعان: 

 دستورية معينة(، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 أوال: الحظر الموضوعي

تتضمن بعض الدساتير النص على عدم جواز تعديل بعض نصوصها في أي وقت 

قامته، ألذي انظام الحكم من األوقات، أو لفترة معينة، رغبة منها في المحافظة على دعائم 

ألسس ئ وابحيث ال يمكن المساس بها أو إجراء أي تعديل عليها، باعتبارها تمثل المباد

مة ت األالتي تقوم عليها الدولة، مثل طبيعة نظام الحكم )جمهوري أو ملكي(، أو ثواب

 ورموزها )الدين واللغة والعَلم(.

، كطبيعة النظام 2020 لعام من التعديل الدستوري 223وقد نصت عليه المادة 

 1 الجمهوري، واللغة والدين اإلسالمي، والعلم والنشيد الوطني، والحدود الترابية للدولة.

                                                             
( مواضيع للحظر 10على عشرة ) 2020من التعديل الدستوري لعام  223نصت المادة  -1

 لمساس بها؛ هي:الموضوعي التي يُْحَظُر )يُمنَع( تعديلها أو ا

 الطابع الجمهوري للدولة، -1

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، -2

 الطابع االجتماعي للدولة، -3

 اإلسالم باعتباره دين الدولة، -4

 العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، -5

 تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، -6

 اإلنسان والمواطن.الحريات األساسية وحقوق  -7

 سالمة التراب الوطني ووحدته، -8

 ية واألمة،المجيدة والجمهور 1954العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة  -9

( 5)خمس  عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة -10

 سنوات.
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 ثانيا: الحظر ال زمني

ة، معين يهدف هذا النوع من الحظر إلى ضمان سريان أحكام الدستور خالل مدة زمنية

د، ي جديعادة عند قيام نظام سياسحتى تثبت أحكامه قبل السماح بتعديلها. ويحدث ذلك 

ة ف حدبقصد تحقيق االستقرار والثبات لهذا النظام، وللقضاء على معارضيه، أو تخفي

يث ر، حالمعارضة ضده، على األقل خالل هذه الفترة الزمنية المحددة، كما حدث في مص

تقر ست( فترات تشريعية، حتى 03م على منع تعديله مدة ثالث )1971نص دستورها لعام 

 أحكامه وتنتظم شؤون المجتمع والدولة.

 ، كحالة الحرب مثال،فقط محددة أو في حاالت في أوقات كما يمكن أن يكون الحظر

وعلة هذا الحظر ترجع إلى أن إرادة الشعب تكون مكبلة ومثقلة في مثل هذه الظروف، 

رادته، ومناهضة وحريته في ممارسة سيادته تكون مقيدة، وهذا ما قد يأتي بنتائج مخالفة إل

  1 للمصالح العليا للدولة.

حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي  كما قد يقع الحظر حاالت أخرى؛ مثل 

من التعديل  101المادة  ة، وهذا ما حددتهنه في فترة محددة مؤقتمرئاسة الدولة بدال 

 2 .في الجزائر 2020لعام الدستوري 

 : نهاية الدساتيرنيثاالمطلب ال

سية السياإذا كان مبدأ التالؤم بين الدستور والمستجدات والمتطلبات االقتصادية و

 د الواالجتماعية مع تغير الظروف تقتضي تعديل الدساتير، فإن هناك ظروفا أخرى ق

تير ها بدسابدالتفرض مجرد التعديل الجزئي للدساتير، بل تتعداه إلى إلغائها وإنهائها واست

أسلوب تم بأساليب طبيعية )عادية( وفق ما حدد الدستور، كما قد يجديدة، وقد يتم ذلك ب

 عنفي ثوري )انقالب أو ثورة(، لذلك سنبحث هاذين األسلوبين فيما يلي:

                                                             
 .159، المرجع السابق، صعبد الغني بسيوني عبد هللا -1

 ، وقد نصت على حالة الحرب أيضا.2020من التعديل الدستوري لعام  101تنظر المادة  -2
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 الفرع األول: األساليب العادية إلنهاء الدساتير

نص يا ال بخالف ما نصت عليه أغلب الدساتير من إمكانية تعديلها جزئيا، فإن أغلبه

ن عملويها كلية، وذلك ألسباب عديدة ؛ يأتي على رأسها أن واضعي الدستور على إنهائ

 ستورية،على إرساء النظام المنشود، بسن قواعد وأحكام د –من خالل الدستور  -دائما 

هاء ى إنوبالتالي ليس في صالحهم  التنصيص على علة إنهاء الدستور، ألن ذلك يؤدي إل

ستورية الد قد يعنيه ذلك من عدم استقرار المعامالت نظام الحكم المنشود، إضافة إلى ما

 وتذبذبها، مما يعجل في فناء تلك الدولة.

 لدولة ؤقتةم ت الدساتيرلذلك يندر أن تنص الدساتير على طريقة إنهائها، إال إذا كان

مور حديثة االستقالل والبناء، فتصدر دستورا وتحدد مدته، حتى تضمن استقرار األ

 لجديدة.لة ارحلة البناء والتشييد، وتصدر بعد ذلك دستورا مناسبا للمرحواالنتقال إلى م

نهاء في المقابل يرى كثير من الفقهاء أن سكوت المشرع على عدم التنصيص على إ

حال و الالدستور صراحة، بتركه للسلطة التأسيسية األصلية المتمثلة في األمة، هذا ه

 بالنسبة للدساتير الجامدة.

المرنة؛ فإنها عادة ما تكون السلطة التي تملك حق التعديل الجزئي هي أما الدساتير 

التي تملك إلغاء الدستور باتباع إجراءات التعديل الجزئي، وعليه؛ فقد يمارس اإلنهاء 

الكلي بواسطة "جمعية تأسيسية"، أو "نيابية"، أو عن طريق "االستفتاء الدستوري"، و 

 1 ديم.بوضع دستور جديد مخالف للدستور الق

وال يشترط في اإلنهاء الكلي "تساوي اإلجراءات" من حيث اإلنهاء مع أسلوب 

صدور الدستور الذي تم إنهاؤه )الملغى(، بل يمكن إنشاؤه بصورة وأسلوب مغاير، سواء 

 2من حيث جهة اإلصدار أو إجراءات اإلصدار.

                                                             
 .333، ص2فوزي أوصديق، المرجع السابق، ج -1

 .334المرجع نفسه، ص -2
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ثل مليا، كإنهائه ويالحظ بأنه في الدول غير الماركسية قلما نص الدستور على طريقة 

و جزئيا أ( إمكانية تعديله كلي 118م الذي يجيز في مادته )1874دستور "سويسرا" لسنة 

ن يمكن ( على أ8م في مادته الثامنة )1875في أي وقت، وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 

 ة.لمجلسي البرلمان المداولة من أجل اإلنهاء لكلي و لجزئي للقوانين الدستوري

الماركسية؛ فيعتبر إنهاء الدستور أو استبداله أمرا عاديا، فهو ليس مقدسا، أما الدول 

بل هو مجرد ترجمة لمرحلة معينة فقط من التطور وصل إليها المجتمع، لذلك فال غرابة 

سابقا  -أن تكون الصين قد عرفت حتى اآلن العديد من الدساتير، وكذلك االتحاد السوفياتي 

 1 م.1924اتير أولها كان سنة حيث عرف العديد من الدس –

أما الدساتير العرفية فتختلف عن الدساتير المكتوبة في هذا الجانب، بالنظر إلى سهولة 

إصدارها وتعديلها، إذ ال تختلف اإلجراءات في كلتا الحالتين، غير أن مكانة الدستور تبقى 

ن كان ذلك ممكنا ذات شأن لتضمنها مبادئ نظام الحكم وأسس الدولة وتقاليد األمة، فلئ

من الصعوبة بمكان، لما يمثله من  -من الناحية السياسية  -نظريا وقانونيا، فإن ذلك يبقى 

عدم استقرار للدولة ولنظام حكمها، ولما تمثله تقاليد نظام الحكم من مكانة عند الشعب كما 

  2في بريطانيا مثال .

 الفرع الثاني: األساليب غير العادية إلنهاء الدساتير

ظام لى النأو انقالب ع ةغالبا عقب قيام ثرو إنهاء الدساتير بطريقة غير عاديةيتم 

 كما سنرى.الحاكم أو السلطة الحاكمة، 

                                                             
 .97حسني بوديار، المرجع السابق، ص -1

 . ينظر في ذلك:وهذا ما جعل البعض يصف الدساتير المرنة بنوع من الجمود -2

Philippe Ardant ; institutions politiques et droit constitutionnel. LGDJ. 

France ; 2005 ; p.74. 

 .179نقال عن: بوكرا إدريس، المرجع السابق، ص
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 أوال: الثورة الشعبية سبب إلنهاء الدساتير

ها بلعمل ايقصد بالطريق الثوري إلنهاء الدساتير، إسقاطها والقضاء عليها، وإيقاف 

اط ي إسقفوقوع انقالب، وقد لعبت هذه األساليب دورا كبيرا في أعقاب اندالع ثورة أو 

 العديد من الدساتير في دول العالم.

وتعرف الثورة في اللغة على أنها "حركة فجائية أو تغيير فجائي شامل وجذري 

 1للنظام السياسي واالجتماعي في الدولة".

جديدة محل فكرة أخرى، أما من الناحية القانونية، فتعني الثورة إحالل فكرة قانونية 

لتكون أساسا للنظام القانوني في الجماعة البشرية، وتؤدي الثورة نتيجة لذلك إلى قيام نظام 

 2 قانوني جديد، وانقضاء نظام قانوني قديم لم يعد يتالءم مع الجماعة البشرية.

ور ل دستوال شك أن من آثار ونتائج الثورة هو زوال وإنهاء الدستور غالبا، وإحال

داف ق أهجديد محله، يكون عنوانا للمرحلة الجديدة، بحيث يستجيب لتطلعات الشعب ويحق

 الثورة التي قامت ضد النظام الحاكم السابق.

 ثانيا: االنقالب سبب إلنهاء الدساتير

يعّرف االنقالب بأنه "استعمال القوة من قبل فئة مدنية أو عسكرية ضد السلطة 

ول إلى السلطة دون تغيير النظام القانوني القائم، ولكنه الشرعية، ويهدف إلى مجرد الوص

 3 في كثير من األحيان ينتج عنه إلغاء أو تعليق الدستور القديم واستبداله بآخر".

                                                             
 ينظر: -1

Georges Burdeau ;Traité de science politique, Deuxième Edition, T.IV. pp. 

522, et, s.  

 .101عن: عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع السابق، صنقال 

سنة  مصر، مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، اإلسكندرية، -2

 .102. نقال عن: عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع السابق، ص209م، ص1965

 .97حسني بوديار، المرجع السابق، ص -3
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 ثالثا: التفريق بين الثورة واالنقالب

 يفّرق فقه القانون الدستوري بين الثورة واالنقالب على أساس معيارين:

رة، هي ثوفمصدر الحركة؛ فإن كان الشعب هو الذي قام بها  على يعتمد المعيار األول

 مة بغرضلحاكاأما إذا كان القائم بها فئة معينة أو هيئة من الهيئات الحاكمة ضد السلطة 

 .االستيالء على السلطة دون اتباع أحكام الدستور؛ فإن الحركة تعتبر انقالبا

بين الثورة واالنقالب إنما هو ، فيقوم على أن أساس التفرقة أما المعيار الثاني

 1 األهداف التي قامت من أجل تحقيقها.

ا مفعلى أساس أن "الثورة هي حركة شعبية، تطمح إلى التغيير الجذري"، فإذا 

رة، استندت إلى فئة حاكمة معينة أو "عائلة سياسية"، نكون أمام انقالب وليس ثو

لى قالب" عاالن"لثورة السياسية" بمفهوم الفتقارها إلى التأييد الشعبي، وقد يتفق مفهوم "ا

 أساس المصدر السياسي لفاعليه أو محركيه.

وعمليا ال يمكن أن توجد ثورة خالصة أو انقالب دون دعم من فئة الشعب أو جناح 

سياسي لها، وأمام هذا الخلط؛ لجأ العديد من الفقهاء إلى التمييز بين الثورة واالنقالب على 

إذ قد يقوم الشعب بالحركة أو يؤيد القائمين بها،  ،2 ام عليها كل منهماأساس األهداف التي ق

ومع ذلك ال تعتبر ثورة؛ ألنها ال تهدف إال إلى مجرد تغيير شخصية الحاكم أو الحكام، 

كما قد يؤيد الشعب نظاما دكتاتوريا، ولكن هذا التأييد الشعبي ال ينزع عنه صفة 

 3الدكتاتورية.

                                                             
 .102ي بسيوني عبد هللا، المرجع السابق، صعبد الغن -1

 .340، 339، ص2فوزي أوصديق، المرجع السابق، ج -2

، ومولود ديدان، المرجع السابق، 103ينظر: عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع السابق، ص -3

 .46ص
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م، 1789لتي ترتب عنها إلغاء النظام القديم ثورة فرنسا لسنة ومن أمثلة الثورات ا

 1 م ...إلخ.1979م، والثورة اإليرانية سنة 1917وثورة روسيا لسنة 

 الفرع الثالث: آثار إنهاء الدساتير

 ، سواءفيها ال شك أن إلنهاء الدساتير آثارا عميقة على الدولة وعلى النظام السياسي

 أو األساليب غير العادية.كانت باألساليب العادية 

 أوال: بالنسبة للنظام السياسي

 1946تور إن إلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق، مثل إلغاء دس

خر آفي فرنسا، الذي وضع حدا للجمهورية الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران ووضع 

 ، الذي كان له أثر على المستوى السياسي.1979محله سنة 

                                                             
قاط ويمكن إدراج ما سمي "ثورات الربيع العربي" ضمن هذا المجال، حيث نتج عن بعضها إس -1

م الذي أنهي 2013نظام الحكم في الدولة، وإصدار دستور جديد، كما حدث في مصر بإصدار دستور 

م عقب تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، وكذلك في تونس بصدور دستور 2014بصدور دستور سنة 

في عهد قيس سعيد..، مما عده كثير  2020م، والذي تم إنهاؤه بصدور دستور جديد سنة 2014سنة 

 من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية ثورات مضادة.

ا هنا، م( مثاال لموضوعن1954مالحظة مهمة: يورد البعض الثورة الجزائرية )ثورة أول نوفمبر 

لكن الحقيقة م، و1958م، الذي حل محله دستور سنة 1946ويعتبرها سببا في إنهاء دستور فرنسا لسنة 

 من ناحيتين حسب رأينا: أن األمر يختلف عنه

بل  ترف بها،ية معالناحية األولى: هو أن الثورة الشعبية الجزائرية لم تقم ضد نظام حاكم لدولة جزائر

ظام نغيير هي ثورة ضد محتل لدولة ال يعترف بها أصال، والثورة كانت ألجل االستقالل ال ألجل ت

 الحكم والدستور فقط.

ض، ولم م( بسبب الثورة هو دستور فرنسي مح1958الناشئ )دستور الناحية الثانية: أن الدستور 

 ان منيترجم طموحات وآمال الشعب الجزائري والثورة الجزائرية ويحقق حلم االستقالل، وإن ك

 نتائجها االستقالل بعد ذلك.

 تبدة.المس فالواجب هنا التفريق بين الثورة ضد االحتالل، وبين الثورة ضد األنظمة الدكتاتورية
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 ثانيا: بالنسبة إلى الدولة

إن إلغاء الدستور ال يمس وجود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، لكنه قد يؤدي إلى 

تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، وهذا استثناء فقط؛ مثل حالة مصر وسوريا التين 

تبقى الدولة ، أما ما عدا ذلك ف1توحدتا في دولة واحدة هي "الجمهورية العربية المتحدة"

قائمة رغم تغيير النظام السياسي، وهذا ما يبرر التزاماتها بالمعاهدات الدولية المبرمة في 

السابق كما هو الحال مع إيران، وعادة ما يسارع الحكام الجدد إلى إعالن التزاماتهم 

 2بذلك.

 :ثالثالمبحث ال

 التعديل الدستوري في التجربة الجزائرية

وم، تعديالت على دساتيرها الصادرة منذ االستقالل إلى اليعرفت الجزائر عدة 

عديلها ت، وقد اختلفت إجراءات 2020نوفمبر  01وآخرها ما تم االستفتاء عليه بتاريخ 

صر بحسب تطور النظام السياسي والدستوري للدولة الجزائرية، وفيما يلي عرض مخت

 لهذه التعديالت:

 ي الجزائرالمطلب األول: التعديالت الدستورية ف

ن ي، منحاول فيما يلي إعطاء نظرة عن التجربة الجزائرية في مجال التعديل الدستور

 .خالل التعرف على أهم التعديالت التي عرفتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة

 1963الفرع األول: دستور 

 10 بالنسبة ألول دستور تم تعليق العمل به بعد مدة قصيرة من صدوره، صدر في

وجب بسبب إعالن حالة الحرب بم 1963أكتوبر  03، وأوقف العمل به في 1963مبر سبت

 منه، بعد العدوان المغربي على الحدود الغربية للجزائر. 59المادة 

                                                             
 م.1958لكنها لم تدم طويال، وُحلَّ االتحاد سنة  -1

. وللمزيد حول الموضوع ينظر: عبد الغني بسيوني عبد هللا، 99حسني بوديار، المرجع السابق، ص -2

 .118 -107المرجع السابق، ص
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 1976الفرع الثاني: دستور 

واخر ، والثانية في أ1979، فقد تم تعديله مرتين، األولى سنة 1976أما دستور 

1988 ، 

 1989ر الفرع الثالث: دستو

ن لشاذلي با، فقد تم تعليقه تقريبا بعد استقالة رئيس الجمهورية 1989أما عن دستور 

 .1992جديد، وإيقاف المسار االنتخابي في جانفي 

 1996الفرع الرابع: دستور 

ثانيتها و، 2002 عام؛ فقد مسته عدة تعديالت، أولها 1996أما الدستور الحالي لسنة 

ما ك 2020 عامالتعديل الدستوري األخير ل رابعها، و2016 عام، وثالثتها 2008 عام

 ذكرنا سابقا.

ل ستقالنذ االوعليه؛ يمكن القول أن كثرة التعديالت الدستورية التي عرفتها الجزائر م

ل لوصواحتى اليوم على قصر مدتها، تدل على أزمة دستورية الزالت الجزائر تسعى إلى 

 ر، وهذاستمرابما يحقق لها االستقرار واالزدهار واالإلى دستور تستقر عليه لفترة أطول، 

قانون ة الال يتأتى إال بتحقيق المبادئ التي قامت عليها ثورتها المجيدة، وتحقيق دول

يّرات التغووالعدالة االجتماعية، مع ضرورة مراعاة والتكيّف مع المستجدات والتطّورات 

 الحاصلة في عالم اليوم.

 التعديل الدستوري في الدستور الجزائري المطلب الثاني: إجراءات

 حاديةهد األلم تختلف الدساتير الجزائرية كثيرا في هذا الصدد، حيث كان التفوق في ع

بيا ألمر نساغير الحزبية )الحزب الواحد( للسلطة التنفيذية في حق المبادرة بالتعديل، وإن ت

موافقة رئيس الحق، لكن قيده ب البرلمان هذا 1996في عهد التعددية الحزبية، فمنح دستور 

 الجمهورية.

ديل وسنعرض فيما يلي لمراحل تعديل الدستور في الجزائر وفق ما نص عليه التع

 :2020الدستوري األخير لعام 
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 مرحلة اقتراح التعديلالفرع األول: 

من  219نصت المادّة حق رئيس الجمهورية في اقتراح تعديل الدستور، حيث  -

يل على: "لرئيس الجمهوريّة حّق المبادرة بالتّعد 2020التعديل الدستوري 

 الدّستوري".

مكن يعلى: "  222نصت المادة حق البرلمان في المبادرة بتعديل الدستور، حيث  -

قتراح أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا با)¾( ثالثة أرباع 

 على االستفتاء تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي يمكنه عرضه

 الّشعبي".

 مرحلة إقرار التعديلالفرع الثاني: 

 ان:لها حالتأما عن إقرار مبدإ التعديل؛ فهي مرحلة ثانية، تعقب االقتراح، و

لى ريره إتتم عن طريق تصويت البرلمان بالموافقة أو الرفض، ثم تم الحالة األولى:

 الشعب عبر االستفتاء في حال موافقة البرلمان عليه.

ي؛ لدستورعن طريق استشارة المجلس ا يتم إقرار التعديل الدستوري الحالة الثانية:

ون يه دفإن لم يجد فيه أي مساس بالمبادئ الدستورية يمرر إلى البرلمان للتصويت عل

 عرضه على االستفتاء.

 مرحلة إصدار التعديلالفرع الثالث: 

الدستور الجزائري وهي آخر مرحلة من مراحل التعديل الدستوري، حيث خول 

ص منصورئيس الجمهورية بإصدار التعديل الدستوري الذي يتم قبوله حسب اإلجراءات ال

 219 عليها سابقا في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذا، وذلك حسب ما تضمنته المواد

 من الدستور. 222و 220و

هورية م في الجريدة الرسمية للجم2020وقد صدر التعديل الدستوري األخير لسنة 

، بموجب 2020ديسمبر  30، بتاريخ 82الجزائرية الديمقراطية الشعبية في عددها 

 .442 -20مرسوم رئاسي 
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 ة:ـــخالص

 ة وشرححليليبهذه الكيفية فإن القانون الدستوري لم يعد منحصرا في مجرد الدراسة الت

تي م الوالنظأحكام القواعد الدستورية، بل تجاوزه إلى دراسة وفهم المؤسسات برمتها 

به ما تتطلية وتوجد فيها. الشيء الذي جعلهم يتقيّدون أيضا بمختلف مناهج العلوم االجتماع

 فسه،نالحياة السوسيولوجية من تطورات، لكي يستطيع أن يواكبها ويخدمها في الوقت 

لمجتمع دف اوأن ال يكون جامدا أمام التطورات والتحوالت الداخلية والخارجية التي تسته

 ولي.الد
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