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 الرابعةالمحاضرة 

 في

في القانون الدستوريالنظرية العامة مادة 

 الثانيالسداسي 

 -ه –فوج 

ةـــــدولــــــال

 ضرورة التعرض األمر منا يتطلب جوانبه، مختلف من ودراسته الدولة بموضوعلمناقشة

 من يعتبر الذي موضوع الدولة عن واضحة صورةللقارء  تعطيقد  التي النقط من لمجموعة

 فإن كلذل الخصوص، الدستوري على والقانون عامة بصفة العام القانون فروع مواضيع أهم

 إلى إضافة الدولة دقيق لمصطلح مفهوم تحديد خالل من أوال سيتم الموضوع لهذا تناولنا

 التي األركان ألهم على التطرق زيادة التاريخ، عبر منها مرت التي التطورات استعراض

 .وقيام الدولة لتشكل عنها غنى وال الزمة عناصر مجموعها في تعتبر

 عن مجموعة مميزة ومؤسسة كيانا منها تجعل التي ولةالد خصائص سنتناول لذلك وإضافة

 التي تستمد واألسس واألصول الدول أشكال سنتناول كما .المشابهة المؤسسات من كبيرة

 سلطان الدولة لحدود األخير في وسنتطرق بمقتضاها، الحكم وتمارس سلطانها الدولة منها

 خالل من ستتم الدولة لموضوع ادراستن فإن سبق ما على وبناء، تمارسها التي والوظائف

:اآلتية الفصول

وخصائصها. أركانها وتحديد الدولة تعريف :األول الفصل

نشأتها. وأصل الدولة شكل :الثاني الفصل 

 وخصائصها. أركانها وتحديد الدولة تعريف :األول الفصل

 راجع باألساس وذلك التعقيد غاية في هو وإنما السهل، أو الهين األمرب ليس الدولة تعريف إن

 فقد من ذلك الرغم على ولكن لها، خاللها من ينظر التي والمنطلقات األفكار ختالفإ إلى

 وجدت مجموعة كما الدولة، بمصطلح المقصود تحدد التي التعاريف من مجموعة وجدت
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 من الخصائص بمجموعة متسمة تجعلها والتي ةالدول خاللها من تتشكل التي العناصر من

 هذا ذلك سنتناول كل ولتحديد والمؤسسات، التجمعات من غيرها عن تميزها التي والسمات

  :التاليين المبحثين خالل من الفصل

 .وأركانها الدولة تعريف :األول المبحث

 .الدولة خصائص :الثاني المبحث

 .وأركانها الدولة تعريف :األول المبحث

 ليس باألمر يفهتعر فإن وتداوال، شيوعا األكثر المصطلحات من يعد الدولة مفهوم كان إذا

 ولكن ،) األول المطلب (الدولة لمفهوم والمقاربات التعاريف من مجموعة توجد حيث السهل،

 القانون فإن فقهاء الدولة، لمصطلح ومانع جامع واحد تعريف وجود عدم من الرغم على

 يطلق ما العناصر هي وهذه الدولة، تكون التي السوسيولوجية العناصر من مجموعة حددوا

 .) الثاني المطلب (الدولة بأركان عليه

 الدولة. تعريف :األول المطلب

 نسمع نقرأ أو ما فكثيرا واستعماال رواجا المصطلحات أكثر من الدولة ومفهوم مصطلح يعد

 كثير بهزال يشو ما تعريفه فإن وتداوله شيوعه كثرة من الرغم على ولكن ،عنه نتحدث أو

 ومرجع تعريف محدد، على يستقروا ولم للدولة ريفهمتع في اختلفوا فالفقهاء ،الغموض من

 معينة، الدولة كجماعة صفة إيضاح في إليها يستندون التي المعايير في اختالفهم إلى ذلك

 التعريفات كثرت االختالف فقد لذلك منطقية وكنتيجة ،للدولة القانونية األفكار في واختالفهم

 .الدولة لمصطلح أعطيت التي

 من التفرقة أساس على يقوم دام ما دولة يعتبر سياسي مجتمع كل أن روني الفقهاء فبعض

 بين شخصية التفرقة بظهور إال توجد ال الدولة أن آخرون ويرى ،المحكومينو الحكام بين

 .1حكامها أشخاص وبين مستقل كوجود الدولة

 في العامة السلطات أو الحكومة بمعنى أحيانا تستخدم الدولة كلمة كون إلى اإلشارة وتجدر

 ذلك، من بمعنى أضيق الدولة كلمة وتستخدم .الدولة تنظمه معينا أمرا إن مثال فيقال الدولة،

                                                           
  . 11 ص ،  1999القاهرة العربية، النهضة دار الدستوري، والقانون السياسة النظم :جعفر قاسم أنس محمد -1 

 . 27  ص ، 2000  باإلسكندرية، المعارف منشأة ،الدستوري والقانون السياسية النظم :الحلو راغب ماجد -2 
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 إن المثال على سبيل فيقال الالمركزية، بالسلطات عالقتها في المركزية السلطة بها فيراد

 . 2للدولة اإلدارية للوصاية يخضع المرفقي أو المحلي الشخص

 ثالث معان أو معنيين الشائعة اللغة في أخذت دولة كلمة أن هوريو أندريه األستاذ ويرى

 3بينهما. التمييز يستحسن

  ركيزة العموم وجه على لها منظمة، مجموعة دولة كلمة تعني الواسع المعنى ففي -1

 .األمة هي اجتماعية

 امعلى الحك العامة، السلطات على السياسي المجتمع هذا في الدولة تدل أضيق وبمعنى-2

 .المحكومين إلى بالنسبة

 الذي المركزي العنصر على السلطات العامة داخل تدل دولة كلمة أيضا أضيق معنى وفي-3

 .العامة والمنشآت كالمحافظات والبلديات اإلقليمية العمومية المجموعات يقابل

 لىع الدولة وذلك لمصطلح أعطيت التي التعاريف من مجموعة إيراد يمكن ذلك إلى وإضافة

 : اآلتي الشكل

 الفكر اهتدى الذي المعنوي الكيان ذلك هي الدولة أن إلى بوطالب الهادي عبد األستاذ يذهب

 الحكم يبقى ال حتى الحكم، اختصاصات به وينيط إليه لينقل وخلقه تصوره إلى السياسي

 ة،العمومي السلطة تملك التي المؤسسة هي فالدولة وعليه يزاولونه، الذين بشخص مرتبطا

 4. الحكم يمارسون من فوق فهي وبالتالي

 نظاما وتتبع معينة، أرض على مستقرة بشرية مجموعة بأنها هوريو أندريه األستاذ عرفهاو

 مزودة سلطة إلى ويستند العام الصالح تحقيق إلى يهدف معينا وقانونيا وسياسيا اجتماعيا

 .اإلكراه بصالحيات

 معينا، إقليما يملكون األفراد من ومستقلة دائمة وعةمجم بأنها بيردو جورج األستاذ عرفهاو

 وحقوقه بحريته التمتع منهم واحد ولكل جملة، ألفرادها تكفل أن قصد منظمة سلطة وتقيم

 إقليما الدوام وجه على يقطن الناس من كبير مجموع "هي الدولة بأن الفقه بعض ويرى5

                                                           
 

 سعد، الحسن وعبد حداد وشفيق مقلد علي ترجمة األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون :هوريو أندريه  - 3
 96 : ص ، 1977 الثانية، الطبعة بيروت،- والتوزيع، للنشر األهلية

 . 58ص البيضاء الدار الكتاب، دار األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري ونالقان في المرجع :بوطالب الهادي عبد -4 
    132.ص -  2000 باإلسكندرية، المعارف منشأة الدستوري، والقانون السياسية النظم:شيحا العزيز عبد ابراهيم -5 
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 الشخص" ذلك أيضا وهي "السياسي لواالستقال والنظام المعنوية بالشخصية ويتمتع معينا،

 لهذا يكون بحيث ومحكومين، حكاما معين، إقليم على مستقر شعب إلى يرمز الذي المعنوي

 6.''سيادة ذات سياسية سلطة الشخص

 إقليم في المستقرين) الشعب (األفراد من مجموعة يعني الدولة مصطلح بأن نرى ونحن

 .نظمةم سياسية لسلطة والخاضعين معين جغرافي

 اتفاق أو اختالف مدى من الرغم على يمكننا السابقة والتعاريف التعريف هذا خالل ومن

 الحديث- يمكن ال بدونها والتي الدولة، لوجود الالزمة األركان من مجموعة استنتاج التعاريف

 المكونة السوسيولوجية بالعناصر عليه يطلق ما هي األركان هذه .ما دولة وجود عن إطالقا

 .الموالي المطلب في سنتناولها والتي ولةللد

 الدولة أركان :الثاني المطلب

 تدخل التي السوسيولوجية العناصر من مجموعة استنتاج يمكننا السابقة، التعاريف خالل من

 .السياسية والسلطة واإلقليم الشعب هي األركان أو العناصر وهذه الدولة، تكوين في

 .الشعب : األول الفرع

 جماعة وجود دون ما دولة قيام عن الحديث بتاتا يمكن ال أنه للنقاش، القابل غير يالبديه من

 سكان أو شعب بدون دولة وجود عقال يتصور فال إقليمها، حدود داخل تستقر) ناس (بشرية

 .االستقرار وجه على فيها يعيشون

 اإلقليم بهذا تربطهم والذين معين إقليم فوق المستقرين األفراد من مجموعة بالشعب ويقصد

 المولودين األفراد مجموع الشعب ضمن يندرج التحديد وبهذا .الجنسية هي قانونية رابطة

 .الجنسية على الحاصلين األجانب أو اإلقليم، ذلك فوق

 أو الدين أو كاللغة العناصر بعض في الوحدة تجمعه أن الدولة شعب في بالضروري وليس

 كالهند متعددة بلغات شعوبها تتحدث كثيرة دوال فثمة ية،القوم أو المشترك التاريخ أو العنصر

 ولبنان كمصر مختلفة بديانات شعبها أفراد يدين أخرى دول وتوجد والسودان وكندا وسويسرا

 تنتمي ال أخرى دول توجد أنه كما وروسيا األمريكية المتحدة والواليات والهند والسودان

                                                           
6  -George Burdeau, Science Politique, Tome II, p : 33. 
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 األمريكية المتحدة كالواليات مشترك تاريخ أي اشعبه بين يجمع وال واحد عنصري ألصل

 7وروسيا

 فليس الدولة، وقيام لتكوين) الشعب (الناس من معينا عددا يشترط ال أنه إلى اإلشارة وتجدر

 بعض في األمر هو كما صغيرا العدد هذا يكون فقد السكان، من أقصى حد أو أدنى حد هناك

 هو كما كبيرا يكون وقد ،مثال عمان وسلطنة لبحرينوا الفاتيكان ودولة موناكو كإمارة الدول

 ...وروسيا األمريكية المتحدة والواليات والهند الصين في األمر

 عدد بأن نرى فإننا الدولة، لقيام الناس من معينة نسبة اشتراط عدم من الرغم على أنه إال

 قوة نقطة لها نسبةبال يشكل قد الدولة سكان عدد وكثرة، معقوال يكون أن يجب الشعب أفراد

ما ك االقتصادي النمو مع يبتواز يتم الديمغرافي النمو كان إذا خاصة الدولي الصعيد على

 استيراد إلى بحاجة تكون فإنها قليال الدولة سكان عدد كان إذا أما، حاليا الصين في األمر هو

 بية.األجن لألطماع معرضة تكون كما األساسية، المواد من والعديد العاملة اليد

 األفراد من مجموعة يعني الشعب اصطالح كان فإذا األمة، مفهوم عنيختلف  الشعب مفهومو

 روابط عن النظر بغض معين سياسي لنظام ويخضعون معينا إقليما مستقرة بصفة تقطن

 على يستقرون الناس من مجموعة وجود يفيد األمة اصطالح فإن .واألصل والعقيدة اللغة

 من واحدة مقومات على وتستند مشتركة وغايات وأهداف بمصالح ويرتبطون معينة أرض

 . 8التاريخ أو الدين أو اللغة أو األصل حيث

 ال فإنه الدولة، قيام بهدف وذلك معينة سياسية لسلطة الخضوع الشعب في يشترط كان وإذا

 هاعن ينشأ أن دون تقوم قد بأنه يعني مما معينة، سياسية لسلطة الخضوع األمة في يشترط

 .تحكمها عليا سياسية سلطة وجود لعدم نتيجة دولة

 األفراد مجموع فيعني األول فأما سياسي، ومدلول اجتماعي مدلول مدلوالن، أيضا وللشعب

 المدلول أما ،المواطنون عليهم ويطلق جنسيتها، يحملون والذين معينة أرض على المستقرين

 االنتخاب في كالحق (والسياسية المدنية قهمبحقو المتمتعين األفراد مجموع به فيقصد السياسي

                                                           
 المجلة منشورات ، 1998،األولى الطبعة السياسية واألنظمة العامة النظرية لدراسة مدخل: الدستوري القانون :ظريف محمد-7 

 . 45 : ص السياسي، لعلم االجتماع المغربية
 . 134.ص س، م :شيحا العزيز عبد إبراهيم - 8
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 الدساتير في عليها المنصوص الشروط فيهم توفرت متى ممارستها لهم حق ي والذين) مثال

 .الدولة إطار في بها المعمول والقوانين

 أن سبق وكما فالشعب الدولة، سكان مفهوم عن يختلف الشعب مفهوم أن إلى أيضا ونشير

 الحقوق من بمجموعة إطارها في ويتمتع الجنسية، رابطة الدولةب تجمعه ذلك إلى أشرنا

 الدولة إقليم على المقيمين األفراد مجموع فيعني الدولة سكان مفهوم أما والسياسية، المدنية

 والوالء الجنسية رابطة بالدولة تربطهم ال الذين األجانب من أو الشعب، من أكانوا سواء

 .اإلقامة بلد قوانين حسب المنظمة اإلقامة رابطة فقط ةبالدول تربطهم وإنما واالنتماء،

 اإلقليم : الثاني الفرع

 على الدولة سكان عليه يقيم الذي والمائي والجوي األرضي المجال مجموع اإلقليم يعتبر

 ينعدم وبدونه الدولة لقيام الزم وشرط ركن وهو لسيادتها، ويخضع واالستقرار، الدوام وجه

 .وجودها

 شأن في الحال هو كما مؤقتة بصفة عليه اإلقامة تكون كأن أصال، الركن هذا وفريت لم فإذا

 هذه ففي نهائية، بصفة أخرى دولة احتلته ولكن موجودا اإلقليم كان إذا أو الرحل، القبائل

 فقدت إذا أما .األساسية أركانها أحد النعدام دولة بصدد نكون وال الركن هذا ينعدم الحاالت

 احتالل بعد الخارج في الحكومة أقامت لو كما طارئة ولظروف مؤقتة بصفة اإقليمه الدولة

 ما قائمة تظل الحالة هذه في فالدولة اختصاصاتها، مباشرة في واستمرت العدو من إقليمها

 . 9قائما زال ما السياسي تنظيمها دام

 الحجم بيرك اإلقليم هذا يكون فقد معينة، مساحة توفر بضرورة مشروط غير اإلقليم وركن

 الدول جميع أن حيث الدولي موقعه في يؤثر ال وحجمه صغيرا، أو متوسطا يكون قد كما

 دولة فلكل .إقليمها حجم أو سكانها عدد عن النظر بغض الدولي المستوى على متساوية تعد

 الذي التمييز باستثناء األخرى األعضاء الدول ككل واحد صوت المتحدة األمم في عضو

 الدولي األمن مجلس داخل الفيتو بحق تتمتع والتي "العظمى الدول" من موعةمج بها تحظى

 . 10الدول من غيرها دون

                                                           
 ،  1980البيضاء، الدار المغربية، دار النشر المغربي، لدستوريا والقانون السياسية النظم في الوجيز :كامل الحليم عبد نبيلة -9 

  110 . ص
 . 47. ص س، م :الحلو راغب اجدم -10 
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 أفراد فوقها يستقر التي الجغرافية الرقعة أو األرضي المجال الدولة إقليم مفهوم ويتجاوز

 يالذ الجوي المجال وكذلك اإلقليمي بالبحر يسمى ما أو البحري المجال أيضا ليشمل الشعب،

 إقليم :عناصر ثالثة من يتكون الدولة إقليم فإن ثم ومن .اإلقليمي والبحر األرض من كال يعلو

 .جوي وإقليم مائي وإقليم أرضي،

 .األرضي اإلقليم :أوال

 صناعية أو واألنهار، والبحار كالجبال طبيعية حدود تحدها األرض، من معينة مساحة هو

 جغرافيا إليها الرجوع يسهل منضبطة ولكنها وهمية وأ الشائكة، واألسالك المبنية كاألسوار

  .العرض وخطوط الطول كخطوط

 هذين ألمانيا احتلت حين الثانية العالمية الحرب أثناء وفرنسا النرويج في حدث ما ذلك مثال 1

 استعادته حتى إقليمها خارج اختصاصاتها - لمباشرة انجلترا إلى حكوماتهما فانتقلت البلدين،

 :وهي خمسة عددها الدولي األمن مجلس داخل الفيتو بحق تتمتع التي الدولألمانيا  ةهزيم بعد

 .الشعبية والصين بريطانيا، فرنسا، روسيا، األمريكية، المتحدة الواليات

 وقد العالم، دول أغلب في الحال هو كما وموحدا متصال ما لدولة األرضي اإلقليم يكون وقد

 عبارة هي التي اليابان في الشأن هو كما بحار أجزاءه بين تفصل ومجزئا، منفصال يكون

 .مثال البحر بينها يفصل التي الجزر من عدد من يتكون أرخبيل عن

 .المائي اإلقليم: ثانيا

 المالصقة البحار من آخر وجزء الدولة حدود داخل توجد التي واألنهار البحار عن عبارة هو

 شواطئ مباشرة تالصق البحر من مساحة يشمل وهو اإلقليمي، بالبحر يسمى الدولة لحدود

 . الدولية لالتفاقيات وفقا الدولة لسيادة اإلقليمي البحر ويخضع الدولة،

 .الفعل مستوى على وكذلك الفقهاء، بين عديدة خالفات اإلقليمي البحر تحديد مسألة أثارت وقد

 الشأن وكذلك اإلقليمي، البحر لمساحة معين تحديد على أيضا يستقر لم الدولي العرف أن كما

 الصادر الدولي القانون لجنة مشروع تبناه ما هو هذا التحديد وعدم .الدولي للقانون بالنسبة

 . 11ميال  12اإلقليمية المياه مساحة تتجاوز أال على بالنص اكتفى والذي  1956سنة

 الجوي اإلقليم : ثالثا

                                                           
   . 18ص ،  1998األولى الطبعة الدستوري، القانون :الصروخ مليكة -11 



8 
 

 أن وللدولة، للدولة والمائي األرضي يناإلقليم تعلو التي الهوائية الجوية الطبقات مجموع هو

 مرور بحق التقيد شريطة ولكن،  12معين بارتفاع التقيد دون كاملة سلطات عليه تمارس

 ، 1919 لسنة الدولي الطيران معاهدة عليه نصت لما طبقا الجوي فضائها في الطائرات

 . 1944 دجنبر في إبرامها تم والتي محلها حلت التي شيكاغو ومعاهدة

 .السياسية السلطة :الثالث فرعال

 .الدولة لقيام الالزمة السوسيولوجية والعناصر األركان أحد السياسية السلطة عنصر يعد

 (جغرافية بقعة فوق تقيم و تستقر) شعب (بشرية مجموعة تواجد يكفي ال األخيرة هذه فلقيام

 المجموعة هذه خلدا العالقات تنظيم أمر تتولى سياسية سلطة وجود من البد بل ،)إقليم

 .أخرى أقاليم في المتواجدة البشرية المجموعات بباقي وعالقتها إقليمها، فوق البشرية

 البعض أن لدرجة سياسي، تنظيم كل في األساسية الركيزة السياسية السلطة عنصر ويعتبر

 لنظام الخضوع عنصر بأن ويرى ،القهر لسلطة تنظيمإنها  ويقول بالسلطة، الدولة يعرف

 ألن الدولة، لوجود الالزمة العناصر من غيره على يتفوق يكاد سياسية لسلطة أو سيسيا

 .قيادتها تتولى سلطة وجود دون تسير أن يمكن ال الدولة

 المجتمعات عن الحديث بمفهومها للدولة مميز أهم أيضا السياسية السلطة عنصر ويعد

 جغرافية مواقع عدة في تستقر شريةب مجموعات تتواجد كانت األخيرة هذه إطار ففي القديمة،

 الغاب بقانون تعمل وكانت ما، لسلطة تخضع وال القانون يحكمها ال منظمة غير كانت ولكنها

 .لألقوى البقاء يجعل الذي

 الجماعي الوجود ولكفالة البشرية، المجموعة لتنظيم أساسيا يعد السياسية السلطة فعنصر لذا

 ألن األفراد، وحرية السياسية السلطة وجود بين تعارض أدنى يوجد وال.13 عليه والمحافظة

 الحرية ممارسة في تجاوز يحدث ال حتى منظم، مجتمع ظل في إال بحق تمارس ال الحرية

 .لحرياتهم المجتمع أفراد باقي ممارسة دون يحول

 فراداأل لسلوك المنظم القانون بوضع تقوم ألنها المجتمع لتنظيم الزمة السياسية السلطة أن كما

 أحكامه، على خروج أو عليه اعتداء أي من وحمايته لتنفيذه تسعى كما المجتمع، داخل

                                                           
    1959العربي، الفكر دار السياسية، والنظم العامة الدستورية المبادئ :ليلة كامل حمدم -12 
  .61 ص س، م :جعفر قاسم أنس مدحم -13 
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 السلطة فكرتي بين قائم فالتالزم تم ومن وقانونية، مادية إمكانيات من لديها ما مستخدمة

 14منها السمات من بمجموعة الحديثة الدولة في السياسية السلطة وتتسم، والقانون

 السلطة استقاللية يفيد السيادة وعنصر ،"سيدة" سلطة هي السياسية السلطة : السيادي الطابع -

 .والتشريع للقرار حداألو المصدر وأنها خارجية، أو داخلية كانت سواء أخرى سلطة أية عن

 وحدة فقط تفيد ال "المركزة" وهذه مركزية، سلطة هي السياسية السلطة : المركزي الطابع -

 .المشروع العنف وسائل احتكار كذلك فيدت بل السياسي، األداء

 الشرعية مبدأ احترام- على تتأسس "قانونية" سلطة هي السياسية السلطة :القانوني الطابع

 عن والصادرة إرادتها بمحض عليها تصادق التي تلك أو تصدرها التي القواعد تحترم حيث

 .الدولية المنظمات

 بوجود يتميز والذي ما، لدولة السياسي النظام وأ التنظيم هي السياسية فالسلطة عامة وبصفة

 واإلدارة والتشريع، القضاء وظائف مثل لألفراد تركها يمكن ال هامة بوظائف تضطلع سلط

 إلى إضافة الدولة، إقليم فوق المقيمين واألجانب المواطنين وحماية والدفاع واألمن والتنفيذ

 أشخاص مع أو أخرى دول مع سواء الخارجية بالشؤون عالقة له ما كل ممارسة تولي

 .الدولية المنظمات مثل آخرين دوليين

 واإلقليم الشعب (الذكر السابقة السوسيولوجية والعناصر األركان واجتمعت اكتملت فإذا

 .الذات قائمة دولة أمام نكون ،) السياسية والسلطة

 وهو رابعا شرطا ولةالد لقيام يشترطون العام الدولي القانون فقهاء أن إلى نشير ذلك ومع

 عضويتها وقبول الجديدة، بالدولة القائمة الدول اعتراف بمعنى الدولي، باالعتراف المتعلق

 الشرط، هذا من الرغم على ولكن .معها الدبلوماسية البعثات وتبادل الدولية، المنظمات في

 أن بمعنى ،"المنشئ" االعتراف وليس  "المقرر" االعتراف هو باالعتراف هنا المقصود إن

 .جديدة دولة قيام هو واقع أمر بإقرار يكتفي وإنما الدولة ينشئ ال الحالة هذه في االعتراف

 األساسية العناصر تبقى ولهذا، ما مشكل أي الدولي االعتراف مسألة تطرح ال ما وغالبا

 فيةجغرا بقعة فوق دائمة بصفة وتقيم تستقر بشرية مجموعة وجود هي الدولة لقيام والالزمة

 .منظمة سياسية لسلطة وتخضع معينة

                                                           
 .94ص  س، م ،ظريف محمد -14 
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 .الدولة خصائص :الثاني المبحث

 عنصر وخاصة الدولة لقيام الالزمة السابقة السوسيولوجية والعناصر األركان اجتماع يعد

 الكيانات من مجموعة عن الدولة تمييز عليه بناء يتم أساس أهم المنظمة السياسية السلطة

 التي السلط كل عن وتتميز خاصة ذاتية لها للدولة السياسية فالسلطة .األخرى والجماعات

 كل عن مستقلة وهي لنفسها، إال تخضع ال أنها بمعنى "سيدة" سلطة وهي الجماعات، بها تتمتع

 صبغة الدولة على يضفي هذا السيادة وعنصر ،خارجية أو داخلية كانت سواء األخرى السلط

 .النتائج من مجموعة عنها تترتب ةقانوني شخصية ذا كيانا منها ويجعل خاصة

 .السيادة :األول المطلب

 السيادة، عنصر هو لها، والمشابهة المماثلة والتجمعات التنظيمات مختلف عن الدولة يميز ما أهم إن

 داخليا هيبتها فرض على وقادرة قوية متماسكة، مؤسسة الدولة من تجعل التي هي األخيرة وهذه

 بسيادة الدولة تمتع أن إال،  15والنظرية القانونية الوجهتين من األقل ىعل الخارجية عالقاتها وفي

 أمرا أصبحت الدول سيادة لكون نظر، فيها مسألة أصبح الخارجي المستوى على وخاصة مطلقة

 مجموعة في يعترف ال الذي العولمة نظام ظل في خاصة الجديدة الدولية المتغيرات بحكم نسبيا

 عن يقال أن يمكن ما كل من الرغم على ولكن، للدول الجغرافية حدودبال واألمور القضايا من

 :وهي النتائج من مجموعة عنها وتترتب الدولة، خصائص أهم أحد تشكل فإنها الدولة، سيادة مفهوم

 أخرى سلطة أية من تستمدها ال متأصلة سلطة تحتضن التي الوحيدة المؤسسة هي الدولة أن -

 .بها تلتحق أو تسبقها

 الدولة داخل ال أخرى سلطة أية عليها تسمو ال عليا سيادة السلطة، تلك في المتمثلة السيادة هذه نأ -

 .خارجها وال

 بما القانوني تنظيمها الوطني ترابها طول على تقيم و تحدد التي هي السيادة تلك مالكة الدولة أن -

 السيادة مقتضيات غير ؤثراتبم ذلك في تتأثر أن دون مادية، وقواعد معنوية مبادئ من يحتويه

 .الوطنية

 .والقانوني السياسي التنظيم ذلك من تتولد التي السلطات جميع ومصدر منطلق هي الدولة أن -

 .نفوذها ومشموالت اختصاصاتها بتحديد تنفرد الدولة أن -

                                                           
 مطبعة .6441 األولى الطبعة األساسية، المفاهيم األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون :مالكي امحمد -15 

 . 59 مراكش، ص تينمل،
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 من ميةالعمو القوة فتحتكر بها، تستأثر التي السيادة مظاهر تحتكر سبق لما وكنتيجة الدولة أن -

 .من رموز السيادة ذلك غير إلى العملة وضرب وشرطة، جيش

 وهذا المطلب سنناقشه في فرعين:

 للسيادة. داخليال مظهرالفرع االول: ال

 للسيادة. خارجيال الفرع الثاني: المظهر

 .للسيادة الداخلي المظهر :األول الفرع

 وهيئات، أفراد من إقليمها قفو المتواجدين كل على هيمنة عليا كسلطة للدولة أن به يقصد

 الضوابط وضع في الصالحية كامل للدولة وأن اإلرادات، من غيرها على تعلو إرادتها وأن

 والقوانين الضوابط تلك جعل وفي إطاره، في العالقات وتؤطر المجتمع تنظم التي والقوانين

 الجبر وسائل استعمال طريق عن أو بالرضا سواء المحكومين جميع قبل من محترمة

 كل احتكار وفي العمومية، والثروات األمالك في التصرف في الحق أيضا وللدولة واإلكراه،

 الجهاز على المباشر واإلشراف العملة، وسك القوانين، وضع من األخرى السيادة مظاهر

 والنظام األمن على الحفاظ مهمة وتولي والخارجي الداخلي الدفاع مهام واحتكار القضائي،

 .العام

 سلطتها وسمو لعلو نظرا والمنفردة، المستقلة إلرادتها إال ذلك كل في الدولة تخضع الو

 .لها موازية أو منها أعلى سلطة وجود ولعدم

 للسيادة الخارجي المظهر : الثاني الفرع

 موقفها، وتحديد الخارجية عالقاتها تنظيم في المطلق واستقاللها الدولة حرية في ويتجلى

 الذي الدول، بين المساواة مبدأ على ثانيا واستنادا ذاتها، السيادة خاصية على أوال بناء وذلك

 . 16المعاصرة الدولية العالقات في قارا عنصرا أصبح

 وعدم الدول، من لغيرها خضوعها وعدم الدولة استقالل أيضا الخارجية الدولة سيادة وتعني

 الدول من غيرها مع سواء تعهداتو التزامات من إرادتها بمحض به التزمت ما بغير إلزامها

 .الدولية المنظمات مع أو

                                                           
 . 63 -ص س، م مالكي، محمدا -  16
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 مستقلة الدولة كانت إذا تامة فهي ، 17ناقصة تكون وقد تامة تكون قد للدولة الخارجية والسيادة

 السيادة وتكون .السيادة الكاملة بالدول يسمى ما وهذا أخرى لدولة خاضعة وغير تاما استقالال

 نتيجة اآلخر، بعضها وفقدت الخارجية سيادتها مظاهر ببعض الدولة احتفظت ما إذا ناقصة

 أو االنتداب تحت الواقعة والدول المحمية الدول مثل أخرى لدولة تبعية لعالقة خضوعها

 .السيادة الناقصة بالدول عليه يطلق ما وهذا الوصاية،

 استقالل تعني بأنها للسيادة والخارجي الداخلي المظهرين على بناء القول يمكن عامة، وبصفة

 تسمو بحيث الداخل في سلطتها وعلو الدول، من لغيرها خضوعها وعدم الخارجي الدولة

 .وجماعات أفراد من إقليمها فوق المتواجدين كل على إرادتها

 .المعنوية الشخصية : الثاني المطلب

 نىوبمع االلتزامات، وتحمل الحقوق ممارسة على قدرتها للدولة المعنوية بالشخصية يقصد

 لألشخاص بالنسبة الحال هو كما قانونية آثار تنتج بأعمال والقيام للتصرف إمكانيتها آخر

 أقر وقد. 18والجمعيات الشركات أو كاألفراد بالمجتمع المتواجدين االعتباريين أو الطبيعيين

 الحقوق اكتساب في الحق لها تخول معنوية قانونية شخصية للدولة بأن القانون فقهاء أغلبية

 عن مستقل )معنوي كشخص(  الدولة وجود بأن يعني اإلقرار وهذا االلتزامات، تحملو

 داخل السلطة يمارسون الذين هم األفراد كون رغم ،)األفراد( الطبيعيين األشخاص وجود

 .باسمها يحكمون و الدولة

 تأكيدال إلى يهدف الطبيعيين األشخاص عن وباستقاللها للدولة المعنوية بالشخصية واالعتراف

 رئيس فموت الطبيعيين، األشخاص تغيير أو اختفاء رغم الدولة استمرارية خاصية على

 على يؤثر ال الحكومات تغير أن كما وزوالها، الدولة موت يعني ال مثال تغييره أو الدولة

 .الدولة وتبقى تمر الحكومات بأن يقال لهذا واستمراريتها الدولة وجود

 ونتائج آثار عدة عنه تترتب المعنوية بالشخصية للدولة اإلقرارو االعتراف فإن عامة وبصفة

 يلي: فيما أهمها نوجز

                                                           
 . 146  ص س، م :شيحا العزيز عبد ابراهيم -  17

 المغربية المجلة منشورات ،2004 األولى الطبعة الدستوري، للقانون العامة النظرية من عناصر اإلدريسي، السالمي احمد - 18

 48  ص ،54 العدد جامعية، وأعمال مؤلفات سلسلة المحلية والتنمية، لإلدارة
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 يزاولون األخيرين هؤالء وأن الحكام أشخاص عن متمايزة قانونية وحدة هي الدولة أن -

 .الجماعة ولصالح الجماعة باسم أي الدولة عن نيابة السلطة

 نفاذ تعطيل الحكام أشخاص تغيير أو فيها حكمال نظام أو الدولة شكل تغيير على يترتب ال -

 أو إلغاؤها يتم أن إلى قائما بها العمل يبقى وإنما التغيير، قبل الدولة أصدرتها التي القوانين

 .ضمني بطريق وإما صريح بطريق إما تعديلها

 مساس أي بها الحكام أشخاص أو فيها الحكم نظام أو الدولة شكل تغيير على يترتب ال -

 دامت ما قائمة تظل وإنما الدولة بها ارتبطت التي االلتزامات أو باالتفاقات أو عاهداتبالم

 .باقية الدولة

 بحقوق مساس أي الحكام أشخاص أو فيها الحكم نظام أو الدولة شكل تغيير على يترتب ال -

 .قائمة الدولة بقيت طالما قائمة الحقوق هذه تظل وإنما الدولة

 .نشأتها وأصل دولةال الثاني: شكل الفصل

 ويعتمد مركبة، وأخرى بسيطة موحدة دولة شكلين، إلى الدولة الدستوري القانون فقهاء يقسم

 الفقهاء كان إذا ولكن .الدولة في السياسية السلطة وتركيب وصف على التقسيم هذا في

 سسواأل الدولة نشأة أصل يخص فيما يختلفون فإنهم للدولة، فقط شكلين وجود على يجمعون

 إعطاء منها كل تحاول عدة نظريات وجدت ولهذا النشأة، هذه في عليها تستند التي الفلسفية

 السلط كل على سلطتها وعلو بالسيادة الدولة لتمتع تبرير وتقديم الدولة، وجود لكيفية تفسير

 ، وهذا ما سنحاول عرضه من خالل مبحثين:األخرى

 .الدولة شكل :األول المبحث

 أصل الدولة ونشأتها. المبحث الثاني:

 .الدولة شكل :األول المبحث

 فمن .قانوني ومنظور سياسي منظور :منظورين من إليه ننظر أن يمكن الدولة لشكل بالنسبة

 ،ملكي (السياسية المؤسسات وشكل فيها الحكم شكل حيث من الدول تختلف السياسية الناحية

 النظام حيث (، ومنمختلف ي،رئاس ،نيابي (السلط بين العالقات حيث ومن) جمهوري

 (.مختلف نظام ذات اشتراكية، ليبرالية، دولة (للدولة االجتماعي االقتصادي
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 العام القانون فقهاء دأب للدول قانونية وأشكال اختالفات عدة فهناك القانونية الناحية من أما

 هو دالصد هذا في أكثر نحن يهمنا وما، 19مركبة وأخرى بسيطة دول إلى تقسيمها على

 :المواليين المطلبين في والمركبة البسيطة الدولة شكلي سنتناول لذلك للدولة، القانوني المنظور

 .البسيطة أو الموحدة الدولة :األول المطلب

 . االتحادية أو المركبة الدولة :الثاني المطلب

 .البسيطة أو الموحدة الدولة :األول المطلب

 والسياسي، الدستوري بنيانها ازدواجية وعدم ووحدة ببساطة البسيطة أو الموحدة الدولة تتميز

 يكون الداخلي المستوى فعلى .والخارجي الداخلي الصعيدين على موحدة كوحدة تظهر فهي

 تشريعية سلطة لها تكون كما الدولة، إقليم مجموع على يطبق واحد دستور الموحدة للدولة

 .واحدة قضائية وسلطة واحدة، )حكومة( تنفيذية وسلطة واحدة، )برلمان(

 الدولية ونهاشؤ إدارة تتولى واحدة هيئة البسيطة للدولة يكون الخارجي المستوى وعلى

 وحدة مبدأ يحكمها دولة كل على البسيطة الدولة ومعنى مفهوم وينسحب .الخارج في وتمثيلها

 .السيادة

 والمجموعات الدولة بين والسيادة السلطة النقسام إمكانية كل يلغي للدولة البسيط فالشكل

 الدولة تكون أن يمكنو، 20مركبة أو اتحادية دولة أمام الحالة هذه في سنكون وإال لها، المكونة

 أن يمكن كما اشتراكية أيضا تكون أن ويمكن ملكية، تكون أن يمكن كما جمهورية البسيطة

 :البسيطة الدول أمثلة ومن ...نيابية تكون أن يمكن كما رئاسية تكون أن ويمكن ليبرالية، تكون

 .فرنسا مصر، الجزائر، المغرب،

 أخذ من يمنع ال موحدة، أو بسيطة ما دولة عتبارال السلطة مصادر وحدة على التشديد أن إال

 نموها لدرجة ومطابقا ألوضاعها، مالئما تراه الذي اإلداري نظيم بالت الموحدة الدولة

 لهيئة البسيطة الدولة سكان خضوع فرغم، السياسي وعيها وتطور واالجتماعي االقتصادي

                                                           
   39ص الرباط، القلم، دار مطبعة 2002 يناير ألولى،ا الطبعة السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون مطيع، لمختارا -19  

20 -Jacques CADART, Institutions politiques et droit Constitutionnel, T2, 2ème éd 1 
LGDJ, Paris, 1979, p : 57. 
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 بإمكانها كما ، 21المركزية أو كزيةمر إما تكون أن )الدولةبإمكانها(  أن إال واحدة، حاكمة

 .الجهوية نظام على تعتمد أن

 "اإلدارية المركزية" ومبدأ الموحدة الدولة :األول الفرع

 اإلدارية المركزية وتعني التجزئة، وعدم التوحيد والواسع العام مفهومها في المركزية تعني

Centralisation Administrative السلطة رجال دي في اإلدارية السلطات تركيز 

 أو العاصمة في وظائفهم يمارسون هؤالء كان سواء تابعيهم يد وفي العاصمة في المركزية

 نظام تعتمد التي البسيطة فالدولة، للوزير الرئاسية للسلطة جميعا خضوعهم مع األقاليم، في

 داريةاإل القرارات بل فحسب، السياسية القرارات ال فيها تكون التي هي اإلدارية المركزية

 التي ولوحدها هي الدولة بأن يتضح التحليل هذا من وانطالق22 ،واحد مركز من نابعة كذلك

 سلطتها ممارسة بإمكانية وبالتالي المعنوية بالشخصية تتمتع

 واألفراد الهيئات كل على قرارات من وتتخذه قوانين من تعتمده لما وفقا وصالحياتها

 .إقليمها فوق المتواجدة

 التركيز وعدم اإلداري التركيز :صورتين إحدى العملي التطبيق في اإلدارية زيةالمرك وتتخذ

 .اإلداري

 في تهاياوعموم جزئياتها في كلها اإلدارية السلطة تركيز به يقصد اإلداري فالتركيز

 تصريف في خاصة سلطة أية األقاليم في المركزية اإلدارة لممثلي يكون ال بحيث العاصمة،

 من الصورة هذه أن إال شيء كل في وزارتهم إلى الرجوع منهم تضييق وهذا األمور،

 منها أسباب لعدة راجع وذلك الراهن الوقت في التطبيق منعدمة أصبحت اإلدارية المركزية

 يسمح ال مما الوزراء التزامات تكاثر على زيادة سكانها، عدد وتزايد الدولة، إقليم شساعة

 وكثرة عامة بصفة الدولة متطلبات تزايد إلى إضافة هذا بأنفسهم، األمور كل بتولي لهم

 .عليها المطروحة والمهام القضايا

 في أو العاصمة في الوزارة موظفي بعض تخويل على أساسا فيقوم اإلداري التركيز عدم أما

 بعض في نهائيا البث حق أعضائها الحكومة تعين لجان شكل في أو فردية بصفة األقاليم

                                                           
21  -Bernard chantebout: Droit constitutionnel et Sciences Politique, Armand Colin 6° 
éd- 1985, p : 64. 

 الدار للنشر، توبقال دار ،  1986األولى، الطبعة األول، الجزء السياسية، والمؤسسات الدستوري القانون المصدق، قيةر -22  
 . 59 ص البيضاء،
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 إلى تحتاج ال التي المسائل في السيما المختص، الوزير إلى لرجوعل حاجة دون األمور

 آلية على اإلداري التركيز عدم مبدأ تطبيق في االعتماد ويتم .23إنجازها في خاص مجهود

 .نون القا بمقتضى محددة وقواعد ضوابط وفق يتم الذي االختصاص في التفويض

 "اإلدارية ةالالمركزي" ومبدأ الموحدة الدولة : الثاني الفرع

 أو مصلحية هيئات أيدي بين اإلدارية الوظيفة من جزء ترك ،االدارية بالالمركزية يقصد

 المركزية للسلطات اإلدارية الوصاية تحت لتباشرها المعنوية بالشخصية متمتعة إقليمية

 هيئات وبين العاصمة، في المركزية الحكومة بين اإلدارية الوظائف توزيع أيضا بها ويقصد

 إلشراف وظيفتها ممارسة في المحلية الهيئات هذه وتخضع ،والمصلحية المحلية جماعاتال

 .24المركزية الحكومة ورقابة

 من مزيد تحقيق إلى ترمي التي الحديثة االتجاهات اإلدارية الالمركزية نظام ويواكب

 لتحم وفي اإلدارية الشؤون تصريف في الفعالة لمساهمتها وذلك للشعوب، الديمقراطية

 .بحاجياتهم تفي التي المشروعات إدارة في الكاملة المسؤولية

 عدة تنفيذ تتولى التي القانونية المعنوية األشخاص تعدد اإلدارية الالمركزية نظام عن وينتج

 .المركزية السلطة وصاية تحت تمارس وصالحيات اختصاصات عدة ولها مهام

 اإلقليمية، أو المحلية الالمركزية اوهم أساسيتين صورتين اإلدارية الالمركزية وتتخذ

 أو محليا أو وطنيا أكان سواء عام مرفق بمنح تتحقق :المرفقية أو المصلحية والالمركزية

 السلطات طرف من الوصاية أو للرقابة خضوعه شريطة المعنوية الشخصية جهويا،

 .أنواعها بمختلف العمومية المؤسسات على خاصة بصفة هذا وينطبق المختصة،

 السهر بهدف المعنوية الشخصية الدولة أقاليم من إقليم بمنح فتتحقق :اإلقليمية الالمركزية أما 

 .ورقابتها الحكومة إشراف تحت المحلية المصالح تحقيق على

 لكونه العالم دول جل في معتمدا أصبح اإلدارية الالمركزية أسلوب أن إلى اإلشارة وتجدر

 شؤونه إدارة في المواطن إشراك على وثانيا المواطن، من اإلدارة تقريب على أوال يعتمد

                                                           
  84 .البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة ،  1992الثانية الطبعة مقارنة، دراسة اإلداري، القانون :الصروخ ليكةم -23  
  . 84ص س، من. :اإلداري القانون :الصروخ يكةلم -24  
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 الحق دولة حولها ورحتتم التي للديمقراطية تدعيم هذا كل وفي ،25االنتخاب آلية طريق عن

 .والقانون

 المسار لهذا وتدعيما الالمركزية، بنظام العمل اختارت التي الدول بين من المغرب ويعتبر

 "أن على ،2011دستور من األول الفصل من األخيرة الفقرة في الدستوري المشرع نص فقد

 المشرع نص كما''، تقدمةمال الجهوية على يقوم المركزي، تنظيم للمملكة الترابي التنظيم

 وعلى الحر، التدبير مبادئ على والترابي الجهوي التنظيم يرتكز " أن على الدستوري

 من والرفع شؤونهم، بيرتد في المعنيين السكان مشاركة ويؤمن والتضامن، التعاون

  "والمستدامة المندمجة البشرية التنمية في مساهمتهم

 "الجهوية نظام"و الموحدة الدولة : الثالث الفرع

 الليبرالية الدول في ظهوره يرتبط حديث مفهوم القانوني، االصطالح في Région الجهة

 على العصرية الدساتير في إليها يشار لذلك الالمركزية، روافده وأحد الديمقراطي بالعمل

 وباالستقاللين المعنوية بالشخصية تتمتع المركزية ترابية وحدة أي "محلية جماعة" أنها

 .26والمالي اإلداري

 وإسبانيا، ألمانيا مثل الدول من كبيرة مجموعة في ملحوظا تقدما الجهوي النظام عرف وقد

 السياسي، االستقالل من بنوع دارياإل االستقالل إلى إضافة الدول هذه في الجهات تتمتع حيث

 المحلية، وقضاياها الجهة أمور تهم عديدة بصالحيات تتمتع منتخبة مؤسسات لتواجد وذلك

 .جهوية وقضائية وتنفيذية تشريعية سلطات على تتوفر الدول من مجموعة في الجهات إن بل

 دستورية ةمؤسس مستوى إلى بها والرقي بالجهة النهوض في الفضل يرجع المغرب وفي

 الفصل في نص حين المحلية الجماعات خانة إلى الجهة أضاف الذي 1992 سنة دستور إلى

 والجماعات واألقاليم والعماالت الجهات هي بالمملكة المحلية الجماعات" أن على منه 94

 على التأكيد وتم "بقانون إال أخرى محلية جماعة أي إحداث يمكن وال والقروية، الحضرية

 .منه 100 الفصل في وخاصة 1996 دستور تضىبمق ذلك

                                                           
 مواضيع سلسلة والتنمية، المحلية لإلدارة المغربية المجلة منشورات األول، الجزء المغربي، اإلداري القانون :األعرج حمدم -25 

 . 71 ص ، 2011 سنة  74  العدد الساعة،
 وأعمال مؤلفات سلسلة والتنمية، المحلية لإلدارة المغربية المجلة منشورات بالمغرب، الالمركزية اإلدارة :المتوكل الله بدع -26 

 .49ص ، 1999. 12العدد جامعية،
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 مهمة األخرى المحلية الجماعات اختصاصات مراعاة مع المغرب في بالجهة أنيطت وقد

 اقتضى إن ونبتعا الجهوية للجماعة والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية في المساهمة

 جهوي مجلس الجماعة ؤونش تدبير ويتولى األخرى، المحلية والجماعات الدولة مع الحال

 . 27العمل به الجاري للتشريع وفقا ديمقراطية بطريقة ينتخب

 على انكبت للجهوية، استشارية لجنة عين السادس محمد الملك أن إلى اإلشارة وتجدر

 الخصوص هذا وفي متطور نظام واقتراح بالمغرب، الجهوية نظام في الخلل مكامن تشخيص

  عليها تقوم التي األساسية المرتكزات حدد كما المتقدمة لجهويةا نظام تطبيق إلى الملك دعا

 مكانة الجهة بوأ الذي 2011 دستور مستوى على المتقدمة الجهوية نظام تكريس تم وقد

 143 الفصل من الثانية الفقرة تؤكده ما وهذا بالمغرب، الترابية الجماعات ضمن الصدارة

 الصدارة مكانة مجلسها، رئيس إشراف تحت جهة،ال تتبوأ" أن على نصت والتي الدستور، من

 وال الجهوية، التنمية برامج وتتبع إعداد عمليات في األخرى، الترابية للجماعات بالنسبة

 الجماعات لهذه الذاتية االختصاصات احترام نطاق في التراب، إلعداد الجهوية تصاميم

 رؤساء والعمال الوالة ساعدي" أن على 145 الفصل من الثالثة الفقرة نصت كما الترابي

 والبرامج المخططات فيذنت على الجهوية، المجالس رؤساء وخاصة الترابية، الجماعات

 ."التنموية

 .االتحادية أو المركبة الدولة :الثاني المطلب

 االتحاد هذا أن إال أكثر، أو دولتين اتحاد البسيط مفهومها في االتحادية أو المركبة الدولة تعني

 كل احتفاظ مع أكثر أو دولتين وتحالف اتحاد عن ناتجا يكون فقد ،الحاالت حسب يختلف قد

 عليه يطلق ما هو النوع وهذا والخارجي، الداخلي المستويين على كاملة بسيادتها دولة

 كل تخلي مع واحدة دولة إطار في أكثر أو دولتين اتحاد عن ناتجا يكون وقد بالكونفدرالية،

 الدولة" تعبير عليه يطلق ما وهذا الخارجية، سيادتها عن االتحاد من النوع لهذا المكونة الدول

 "االتحادية أو الفيدرالية

                                                           
  .22، ص فاس الجامعيين، مكتبة المغربية، بالمملكة اإلداري التنظيم :األعرج حمدم -27  
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 أو المركبة الدولة أشكال من الشكلين هذين على الدولي المجتمع استقرار وقبل أنه غير

 المجتمع أن إلى اإلشارة تجدر( والفيدرالية االتحادية والدول الدول، )كونفدرالية االتحادية

واالتحاد  الشخصي االتحاد منها الدول بين لالتحاد سابقة أخرى أشكال عرف الدولي

 الدولي الواقع مستوى على وجود أي لهما يعد ولم انقرضا الشكلين هذين أن غير،  28التعاهدي

 :وهما أساسيين شكلين هي االتحادية أو المركبة للدولة الحديثة فاألشكال لهذا المعاصر،

 .نفدراليةوكع األول: االتحاد التعاهدي او الالفر

 .الفدرالية أو االتحادية الدول الفرع الثاني:

 ) الدول كونفدرالية (الكونفدرالي أو التعاهدي االتحاد :األول الفرع

 تتم معاهدة بمقتضى االتحاد هذا ويتم أكثر، أو دولتين التحاد نتيجة نفدراليةالدول الكو تقوم

 .االتحاد دول كل قبل من اإلجماعب عليها المصادقة

 الدولية وشخصيتها بكيانها إطاره في دولة كل تحتفظ لالتحاد، المؤسسة المعاهدة وبمقتضى

 انتقاص دون سيادتها بكامل الدول تحتفظ التعاهدي االتحاد ففي ،الداخلية بسيادتها تحتفظ كما

 .والخارجي الداخلي المستويين على

 بها تلتزم التي المشتركة األهداف مجموع على الكونفدرالي حاداالت معاهدة في النص ويتم

 التنسيق أو بها، واألمن السالم وحفظ الدول، هذه استقالل عن المشترك كالدفاع االتحاد، دول

 فيما بينها فيما والتنسيق والتشاور والثقافية، واالجتماعية االقتصادية المجاالت في والتعاون

 .ارجيةالخ والمصالح الشؤون يخص

 تظل منها دولة كل أن الداخلية بسيادتها االتحاد في الداخلة الدول احتفاظ على ويترتب

 غيرها تسود التي الحكم نظم عن طبيعته في يختلف قد الذي السياسي حكمها بنظام محتفظة

 دولة كل رعايا احتفاظ االستقالل هذا على يترتب كما ،االتحاد في األعضاء الدول من

 األخرى للدول بالنسبة األجانب قبيل من دولة كل رعايا يعتبر ثم ومن لخاصة،ا بجنسيتهم

 . 29االتحاد في الداخلة

                                                           
سياسية على ضوء دستور المملكة د محمد يحيا: المغرب الدستوري، النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات ال -28 

 611. م س ص 2166المغربية لسنة 
 .671ص  س، م شيحا، العزيز عبد براهيما -29  
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 الحروب فإن والخارجية، الداخلية بسيادتها الكونفدرالي االتحاد دول الحتفاظ أيضا وكنتيجة

 في إال أخرى دولة أية أو االتحاد تلزم ال أخرى دولة ضد االتحاد دول إحدى تعلنها التي

 في األعضاء الدول بين تنشب التي الحروب أن كما التأسيس، معاهدة عليه تنص ما نطاق

 .دولية حرب هي وإنما أهلية حربا تعد ال االتحاد،

 احتفاظ مع واحد، عرش ورئاسة حكم تحت أكثر أو دولتين اتحاد الشخصي، باالتحاد يقصد 1

 االتحاد، أنواع أضعف االتحادات من - لنوعا هذا ويعد والخارجية، الداخلية بسيادتها دولة كل

 الفعلي االتحاد أما  1737 و 1714 بين ما وهانوفر إنجلترا بين جمع الذي االتحاد أمثلته ومن

 واحدة، خارجية شؤون وهيئة واحد دولة رئيس حكم تحت أكثر أو دولتين بين االتحاد فيعني

 عن مستقل بشكل الداخلية شؤونها بتدبير االتحاد لهذا المكونة الدولة كل احتفاظ شريطة لكن

 و 1815 بين ما والنرويج السويد اتحاد االتحاد، من النوع هذا أمثلة ومن األخرى، الدول

1905 . 

 تتعدى أال ويجب لالتحاد، المنشئة المعاهدة بنصوص مقيدة االتحاد سلطات وتعد

 عدا ما النقصان، أو بالزيادة سواء المعاهدة تلك بمقتضى عليها المنصوص االختصاصات

 هذا تعديالت، ال كل على األعضاء الدول موافقة شريطة المعاهدة مقتضيات تعديل حالة في

 في أيضا وبحقها المعاهدة، يمس تعديل كل على االعتراض في بحقها الدول احتفاظ مع طبعا

 فوق ومةحك وال دولة يشكل ال األخير هذا لكون بالنظر االتحاد عن االنفصال أو االنسحاب

 .لواءه تحت المنضوية الدول حكومات

 داخلة دولة لكل يكون إذ االتحاد، من النوع لهذا المميزة العالمات من االنفصال حق ويعد

 الحق هذا على نص سواء مالئما، أو مناسبا ذلك رأت متى عنه االنفصال في مطلقا حقا فيه

 . 30عليه ينص لم أو االتحاد صك أو معاهدة في

 االتحاد دول حق من فإن االتحاد، عن انفصالها عن اإلعالن االتحاد دول حق من كان وإذا

 الواجبات مخالفة على العمل حقه في ثبت عضو كل بفصل يقضي اإلجماع ب قرار إصدار

 .االتحاد معاهدة في عليها المنصوص والشروط

                                                           
   . 171ص س، م شيحا، العزيز عبد براهيما-30  
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 بمقتضى أسست التي العربية، الدول جامعة نذكر ،الكونفدرالي أو التعاهدي االتحاد أمثلة ومن

 دول لكل الميثاق هذا ويحتفظ العربية، الدول من مجموعة بين 1945 سنة الموقع الميثاق

 على أيضا وينص .خارجي وال الداخلي المستويين على كاملة وسيادتها باستقالليتها الجامعة

 .العربية األمة خير فيه لما المشترك والعمل التعاون مجاالت من مجموعة

 انتهائه فإن معاهدة، بمقتضى ويقوم ينشأ التعاهدي االتحاد كان إذا أنه إلى نشير يراألخ وفي

 في األعضاء الدول نفصل ت فقد .االنضمام أو االنفصال طريق عن إما يتم أن يمكن أيضا

 عام قام الذي األلماني االتحاد ذلك ومثال االتحاد بذلك وينتهي البعض بعضها عن االتحاد

 األعضاء الدول تنضم وقد 1866 عام والنمسا بروسيا بين الصراع بقيام ىانته والذي 1815

 ذلك على وكمثال الفدرالي، كاالتحاد ومتانة قوة أكثر آخر اتحاد في التعاهدي االتحاد في

 سنة مركزي فدرالي اتحاد إلى وتحول 1815 سنة قام الذي السويسري التعاهدي االتحاد

1848.  

 .االتحادية أو لفيدراليةا الدولة :الثاني الفرع

 على وتقدما فعالية وأكثرها االتحادات، أنواع أنضج من الفيدرالي أو المركزي االتحاد يعتبر

، والثقافي البشري االندماج مستوى على عمقا وأقواها والسياسية، االقتصادية النتائج صعيد

 المشترك والتاريخ نوالدي كاللغة متينة صالت تربطها الدول، من مجموعة بانصهار ويتحقق

 . الموحدة والبشرية االقتصادية والمصالح

 الداخلية بسيادتها تحتفظ ولكنها الخارجية، سيادتها األعضاء الدول تفقد االتحاد لهذا وكنتيجة

 دستورها المركزي االتحاد في األعضاء الدول من دولة لكل فيكون .شؤونها معظم في

 لدولة يكون الوقت نفس وفي وقضائها، وحكومتها يابيةالن ومجالسها بها، الخاصة وقوانينها

 وحدها لها ويكون وقضائية، وتنفيذية تشريعية وسلطات بها خاص دستور المركزي االتحاد

 . 31األجنبية الدول مع السياسي التمثيل تبادل وحق لالتحاد الخارجية الشؤون تولي حق

 دولة" الفقهاء بعض ذلك إلى ذهب اكم الفيدرالي أو المركزي االتحاد اعتبار يمكن ولهذا

 مع وبالمقارنة 32،"الداخلي الصعيد على موحدة دولة الخارجي المستوى على موحدة

                                                           
 .661ص  البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة 2004 األولى الطبعة الحديث، الدستوري القانون القاسمي، لمصطفىا -31  

32  -Demalberg C : Contribution à la théorie Générale de l’Etat, T1, 2éd, Sirey, Paris, 1920, 
p : 119. 
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 متانة أكثر الفيدرالي االتحاد يبقى المركبة، الدولة أنواع من أيضا هي التي الدول كنفدرالية

 المميزات من مجموعةب األخرى االتحادات أنواع من غيره عن يتميز فهو ولذلك وعمقا، وقوة

 .33والخصائص

 وتبنته ،1787 عام في األمريكي االتحاد قيام بعد) الفيدرالي االتحاد (النموذج هذا انتشر وقد

 الدول أمثلة ومن، جغرافية أو تاريخية أو سياسية باب ألس العالم أنحاء مختلف في دول عدة

 والهند وسويسرا وفنزويال زيلوالبرا وكندا األمريكية المتحدة الواليات نذكر االتحادية

 .المتحدة العربية واإلمارات ونيجريا وماليزيا

 .الفيدرالية الدولة نشأة :األولى الفقرة

 طريق عن إما يكون وتكوينه قيامه فإن دستور، أساس على يتم الفيدرالي االتحاد كان إذا

 .واالنقسام االنفصال طريق عن وإما واالنضمام التجمع

 .نمماماال طريقة :أوال

 دولة إطار في دول عدة وتجمع النضمام نتيجة االتحادية الدولة تنشأ الطريقة هذه بمقتضى

 أو دول عدة اندماج خالل من الطريقة لهذه طبقا تتكون الفيدرالية فالدولة تم ومن واحدة،

 دها،جهو لتكت هو االتحاد على الباعث يكون ما وغالبا اتحادية، دول بينها فيها مكونة واليات

 ضمن لها مجاورة ضعيفة واليات بتوحيد قوية، والية قيام أو خارجي، خطر مواجهة أو

 قوية روابط إلى للكنفدرالية الضعيفة الروابط تطوير إلى الحاجة تكون وقد اتحادية، دولة

 .فيدرالية دولة ضمن

 .االنفصال طريقة :ثانيا

 من متعددة ألجزاء ومتعمد مقصود سيمتق نتيجة الفيدرالي االتحاد ينشأ الطريقة هذه وفق 

 الروابط استمرار في رغبتها على األجزاء هذه تحافظ حيث وموحدة، بسيطة كانت سابقة دولة

 الدولة تتحول الطريقة هذه فبمقتضى ولهذا .المركزي االتحاد هو آخر، بشكل ولكن بينها فيما

 السوفياتي االتحاد ذلك على مثالوك اتحادية، دولة إلى واالنقسام االنفصال طريق عن الموحدة

 .حاليا وروسيا سابقا

                                                           
 دار مطبعة ، -  2004األولى الطبعة والمبادئ، العامة النظرية الدستوري، القانون في محاضرات :الغنامي محمد السالم عبد -33 

 . 26 :ص الرباط، القلم،
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 .الفيدرالية الدولة عليها تقوم التي المبادئ :الثانية الفقرة

 الدول تبرمها معاهدة أساس على تقوم التي) الكونفدرالي االتحاد (الدول الكونفدرالية خالف

 في تشارك مكتوب توردس أساس على يقوم الفيدرالي االتحاد فإن عليها، وتصادق األعضاء

 من بنوع الفيدرالية الدولة وتتميز، لالتحاد المكونة الواليات او الدويالت كل واعتماده سنه

 والدويالت الواليات إرضاء ضرورة بين توفق لكونها وذلك وتسييرها تنظيمها في التعقيد

 تمارسها يالت الداخلية والسلط الصالحيات من مجموعة بمنحها وذلك إطارها في المنضوية

 جهة ومن جهة، من هذا األخرى، الواليات باقي وعن المركزي االتحاد عن مستقلة بصفة

 للقيام واألجهزة والوسائل السلط من بمجموعة المركزي االتحاد تمتيع ضرورة أخرى

 المساس دون والدفاعي واالقتصادي، والدبلوماسي، الدولي المستوى على بوظائفه

 االنسجام ولضمان، الفيدرالي االتحاد لمكونات المخولة خليةالدا والسلط بالصالحيات

 مبدأ :هما اثنين مبدأين أساس على الفيدرالية الدولة تقوم االتحاد، مكونات بين والتوافق

 .المشاركة ومبدأ الذاتي االستقالل

 .الذاتي االستقالل مبدأ :أوال

 مجموع على يضفي حيث فيدرالية،ال النظم في أساسيا أ مبد الذاتي، االستقالل مبدأ يعتبر

 .الموحدة الدولة في والجهات األقاليم نظام عن ويميزها الدولي، الطابع أعضائها

 الدستورية اختصاصاتها االتحاد في منخرطة دولة كل تمارس بأن المبدأ هذا ويقضي

 على ءابنا سلطاتهم يمارسون فالحكام الفيدرالية، الدولة من تدخل دون والقضائية واإلدارية

 .بذاتها الدويلة شعب من تفويض

 إمكانية أيضا، الفيدرالية الدولة إطار في الواليات به تتمتع الذي الذاتي االستقالل مظاهر ومن

 من مجموعة الدساتير هذه تتضمن أن ويمكن بها، خاصة دساتير وضع في الواليات

 المبادئ مع رضيتعا مقتضى أي تتضمن أال هو األساس ولكن المتعارضة، المقتضيات

 .االتحادي الدستور في عليها المنصوص

 بها، خاصة وقضائية وتشريعية تنفيذية سلطات بتواجد تتمتع فالواليات ذلك على وزيادة

 من عليه منصوص هو ما إال يحدها وال تامة، بحرية وصالحياتها اختصاصاتها تمارس

 .االتحادي الدستور في واردة ونصوص مبادئ
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 أو جهة من الواليات وسلطات الفيدرالية السلطات بين يحدث ختصاصاال في خالف وكل

 أعلى وهي العليا الدستورية المحكمة فيه تبت ثانية، جهة من بينها فيما الواليات سلطات بين

 الفيدرالي الدستور مقتضيات احترام على السهر أيضا وتتولى فيدرالية، قضائية هيئة

 وذلك يننالقوا دستورية على الرقابة لمهمة توليها لىإ إضافة الواليات، دساتير ومقتضيات

 دستورية محكمة تواجد على زيادة هذا الفيدرالي، الدستور مقتضيات مع تطابقها مدى بمراعاة

 برلمانات تقرها التي القوانين تطابق مدى في النظر أيضا تتولى والية كل صعيد على

 .الفيدرالي الدستور أحكام ومع دساتيرها أحكام مع الواليات

 الفيدرالي، االتحاد عن الواليات استقالل مظاهر من كبيرة مجموعة تواجد من الرغم وعلى

 لمقتضيات طبقا وعاملة إطاره، في داخلة تبقى وإنما عنه، انفصالها يعني ال ذلك أن إال

 يجسدها اآلليات من مجموعة خالل من ذلك ويتم ودوامه، استقراره على ومحافظة دستوره،

 .وتدبيرها تسييرها في الفيدرالية الدولة مكونات كل مشاركة يضمن الذي المشاركة مبدأ

 .المشاركة مبدأ : ثانيا

 فهو شؤونه، وإدارة تسيير في المساهمة الفيدرالي االتحاد مكونات لكل يحق المبدأ، لهذا طبقا

 دولة" وكأنها تبدو االتحادية الدولة يجعل ما وهذا لإلتحاد، المكونة الواليات كل تعاون يضمن

 تطبيق يظهرو "34الداخلي المستوى على أيضا موحدة ودولة الخارجي، المستوى على موحدة

 .والتنفيذي التشريعي المستويين على الفيدرالي االتحاد داخل المشاركة مبدأ

 مجلس مجلسين، من تتكون الفيدرالية االتحاد برلمانات أن نجد التشريعي، المستوى فعلى

 الكثافة ذات للواليات أكبر تمثيال ويمنح االتحادية الدولة سكان عدد أساس على ينتخب

 الواليات لكل متساويا تمثيال يضمن ثان ومجلس ،لها إرضاء هذا وفي المرتفعة، السكانية

 ."الصغيرة" للواليات إرضاء هذا وفي سكانها عدد عن النظر بغض

 شكل باختالف تختلف التنفيذية، لطةالس في الواليات فمشاركة التنفيذي، المستوى وعلى

 المتحدة الواليات في هو كما رئاسيا النظام هذا كان فإذا الفيدرالية، للدولة السياسي النظام

 الشعب مجموع قبل من الفيدرالية الدولة رئيس انتخاب صبغة تأخذ المشاركة فإن األمريكية،

                                                           
 .39. ص س، م صابر، حماد -34 
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 فإن التحاديةا ألمانيا في الحال هو اكم برلمانيا الفيدرالي النظام كان إذا أما، لها المكون

 .أغلبيته وتمثل البرلمان عن تنبثق التنفيذية السلطة

 السلطة فإن سويسرا في الشأن هو كما الجمعية بنظام تأخذ االتحادية الدولة كانت إذا وأما

 على عمله ويقتصر المقاطعات، أو الواليات كل يمثل تنفيذي، اتحادي مجلس يتوالها التنفيذية

  35الفيدرالي البرلمان مقررات نفيذت

 اختصاصات تنظيم االتحادي الدستور يتولى والواليات، االتحاد بين اختالف لكل وتفاديا

 الدولة وتقوية لدعم قوة عامل األمر هذا ويعد بالواليات، عالقاته طبيعة وتحديد االتحاد،

 .الفيدرالية

 .الواليات وسلطات االتحادية السلطة بين االختصاصات توزيع طرق :الثالثة الفقرة

 توزيع مشكلة تقوم الفيدرالية، الدولة في العامة السلطات الزدواجية منطقية كنتيجة

 في االتحادية الدول دساتير مختلف اتجهت المسألة هذه ولحل السلطات، هذه بين االختصاص

 بين داخلهات ومنع االختصاصات لتوزيع التالية الطرق إحدى اعتماد إلى المعاصر العالم

 .الوالية وسلطات االتحادية السلطات

 الحصر سبيل على االتحادي الدستور يحدد الطريقة هذه بمقتضى :األولى الطريقة

 للواليات التابعة السلطات اختصاص في تدخل التي وتلك المركزية السلطات اختصاصات

 المركزية تالسلطا من كل الختصاصات الحصري التحديد أن الطريقة هذه على ويعاب

 الدستور، وتدقيق تفصيل درجة بلغت مهما وتاما شامال يكون أن يمكن ال الواليات وسلطات

 الظروف وتغير الزمن مرور مع جديدة أخرى واختصاصات أمور ظهور إمكانية على زيادة

 ظهور إلى يؤدي قد الذي األمر سلفا، بها المختصة الجهة حدد قد الدستور يكون أن دون

 .الواليات سلطات أم االتحادية السلطة أهي المختصة الجهة حول تنازع

 عداها ما ويترك االتحادية، الدولة سلطات حصريا الدستور يحدد بموجبها : الثانية الطريقة

 ضيقا المركزية السلطات اختصاص يكون الحالة هذه وفي ،الواليات سلطات الختصاص

 تختص بحيث وشامال، عاما يكون ذيال الواليات سلطات اختصاص خالف على واستثنائيا

 األخرى واألمور المسائل كل في الدستور، في عليه منصوص هو ما إلى إضافة األخيرة هذه

                                                           
35 -Demalberg C, op.cit, p : 119. 
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 وقضايا وظائف من يستجد ما كل في اختصاصها إلى إضافة الدستور في الواردة غير

 .مستقبال

 كالواليات التقليدية يةالفيدرال الدول أغلبية في واستعماال شيوعا األكثر هي الطريقة وهذه

 ...وسويسرا وألمانيا األمريكية المتحدة

 سلطات اختصاص من تجعل الدول هذه في االتحادية الدساتير كانت إذا أنه يالحظ أنه غير

 العملي الواقع فإن االستثناء، هو االتحاد سلطات واختصاص القاعدة، أو األصل هو الواليات

 السلطات اختصاص توسيع في فشيئا شيئا الدول هذه أخذت فقد عكسي، اتجاه في سار قد

 . 36الواليات سلطات اختصاص حساب على المركزية

 ومجاالت اختصاصات تحديد بموجبها يتم الثانية، الطريقة عكس على هي :الثالثة الطريقة

 غير فتبقى المركزية السلطات اختصاصات أما الحصر، سبيل على الواليات سلطات تدخل

 فيه، وارد غير هو وما الدستور، في عليه منصوص هو ما كل ممارسة بذلك ىلتتول محددة،

 .المستجدة والمسائل األمور كل في االختصاص ممارسة أيضا ولتتولى

 يشكل عاما اختصاصا المركزية االتحادية السلطات اختصاص يكون الطريقة هذه وبمقتضى

 .ودا ومحد ائيااستثن اختصاصا فيعد الواليات سلطات اختصاص أما األصل،

 المركزية السلطات بين االختصاص توزيع في الطريقة هذه اعتمدت التي الدساتير أمثلة ومن

 .وفنزويال والهند كندا، دستور نذكر الواليات وسلطات الفيدرالية

 .الدولة نشأة أصل : الثاني المبحث

 أساسها وتحديد ينها،وتكو الدولة نشأة في البحث حاولت التي النظريات واختلفت تعددت لقد

 التيوقراطية النظريات نذكر النظريات هذه بين ومن سلطاتها، منه تستمد الذي األصل أو

 النظرية الى جانب النظريات األخرى منها األسرة تطور نظرية، واالجتماعي العقد نظرياتو

  الماركسية  لنظريةا ، و)خلدون ابن الرحمن عبد الكبير االجتماع عالم إلى نسبة ( الخلدونية

 .)الدستوري األساس نظرية(  القانونية النظرية ، و)التاريخية الحتمية نظرية عليه يطلق ما أو(

 .)االجتماعية المؤسسة(  السوسيولوجية النظرية -

                                                           
  . 187ص س، م شيحا، العزيز عبد إبراهيم -36  
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 حول المذاهب اختالف وإلى وفلسفية، تاريخية اعتبارات إلى النظريات هذه تعدد ويرجع

 وقاعدتها مصدرها في الفقهاء بحث التي الدولة أن إلى يرجع كما، وأشكاله الحكم سلطات

 العلمي، التحليل أمام صالحيتها تفقد النظريات بعض جعل مما نشوئها، في تطورا عرفت

 .37أخرى لنظريات المجال فتفسح

 حاولوا من بين التفكير مدارس اختالف إلى الدولة نشأة حول االختالف يعود أخرى جهة ومن

 اختالف وإلى لها، قانونية قاعدة عن البحث حاولوا ومن للدولة، اجتماعي أمنش عن البحث

 هذه النظريات: من نوعين على سنركز، وكذلك السياسية األهداف

 .التيوقراطية النظريات األول:المطلب 

 .االجتماعي العقد نظرياتالثاني: المطلب 

 .التيوقراطية النظريات : األول المطلب

 يمارس قوي لحكم ماسة حاجة في الناس كون إلى المطلق، الفردي لحكما أنصار يذهب

 مراجعة بإمكانها أخرى سلطة فوقه توجد وال معارضة، ودون قيود أية دون صالحياته

 تستمد الدولة وأن للسلطة، الحقيقي المالك هو الله أن أعلنوا ذلك ولتحقيق إلغائها، أو قراراته

 الحكم أنصار إرجاع من الرغم على أنه غير، المجتمع أعضاء من وليس الله من سلطاتها

 يتعلق فيما يختلفون فإنه ذلك، على باإلجماع واتفاقهم إالهي أساس إلى الدولة أصل الفردي

 .نظريات ثالثة بين اإلطار هذا في نميز أن يمكن وعموما، الحكام اختيار بطريقة

 للحاكم اإللهية الطبيعة نظرية :األول الفرع

 سلطاته يستمد ال إالها، الحاكم اعتبار إلى تذهب وهي اإلله، / الحاكم بنظرية ضاأي تسمى

 يصدر ما يعارض أن أو الرقابة، عليه يمارس أن كان ألي يمكن وال أحد، من وصالحياته

 صاحبها وتعرض لإلله، معارضة هي للحاكم معارضة كل أن اعتبار على قرارات، من عنه

 .وأخروي دنيوي لعقاب

                                                           
    . 74ص س، م :بوطالب الهادي بدع -37  
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 فرعون الملك كان مثال، الفرعونية مصر عهد ففي عملية، تطبيقات النظرية هذه فتعر وقد

 كان حيث والصين، القديمة الهند من كل في أيضا النظرية هذه طبقت كما إالها، نفسه يعتبر

 .سلطتهم فوق سلطة وال آلهة أنفسهم يعتبرون واألباطرة الملوك

 واستفرادهم الحكام لطغيان تؤسس استبدادية ةنظري النظرية، هذه تعد علمية، نظر وجهة ومن

 .ومقدسا منزها اإلله الحاكم كون من انطالقا للمسؤولية تحمل أو محاسبة كل عن بعيدا بالسلطة

 المباشر اإللهي الحق نظرية : الثاني الفرع

 خليفة وإنما إالها يعتبر ال الحاكم أن ومفادها اإللهي، التفويض نظرية أيضا، عليها يطلق

 تزكية إلى ذلك في يحتاج وال الله، من مباشرة وصالحياته سلطاته مختلف ويستمد له،ال

 .موافقته أو الشعب

 مقاومة أو له معارضة كل لكون الحاكم، تصرفات بمعارضة النظرية هذه إطار في يسمح وال

 له وفوض واصطفاه، اختاره الذي لله ومقاومة معارضة بمثابة تعتبر وأعماله لتصرفاته

 .باسمه الحكم سلطة ومنحه له، خليفة باعتباره اتهسلط

 وطغيان لالستبداد تؤسس كونها عن األخرى هي تخرج ال النظرية فهذه األساس، هذا وعلى

 .الشعب مصدره يكون إصالح كل ولمقاومة الحكام،

 .المباشر غير اإللهي الحق نظرية : الثالث الفرع

 حيث من ال الشكل، حيث من سابقاتها عن وتختلف اإللهية، العناية بنظرية أيضا تسمى

 بإيعاز ولكن الشعب، طرف من اختياره يتم الحاكم بأن تقول النظرية هذه أن حيث المضمون،

 معين الحاكم حاكم ختيارا إلى عباده إرادة يوجه الذي هو النظرية لهذه طبقا فالله .الله من

 الحكام واستبداد طغيان مةبمقاو أيضا تسمح ال فهي مضمونها، حيث ومن ، غيره دون

 بمثابة تعتبر لهم معارضة أو مقاومة فكل وبالتالي اإللهية، لإلرادة بقا ط يختارون لكونهم

 .لله ومعارضة مقاومة

 عملية في للشعب إلقصائها ديمقراطية غير نظريات كلها التيوقراطية فالنظريات وعموما،

 وقد، الشعب مصلحة عن وابتعادهم خروجهم حالة في وعزلهم ومراقبتهم حكامه، اختيار

 ،القديمة الهند عهد وفي ،الفرعونية مصر عهد في عملية تطبيقات النظريات هذه عرفت

 .بها الثورات حدوث قبل األوربية الدول في حتى التطبيقات بعض عرفت كما
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 نشأة أصل ترجع التي األخرى النظريات من مجموعة ظهرت النظريات، هذه مقابل وفي

 العقدنظريات  النظريات، هذه أهم ومن، غيبية قوة أية عن بعيدا ذاته اإلنسان لىإ الدولة

 اختالفها رغم والمحكومين، الحكام بين اجتماعي عقد إلى الدولة أصل ترجع التي االجتماعي،

 .عنه المترتبة النتائج وفي العقد هذا إبرام طريقة في

 االجتماعي العقد نظريات : الثاني المطلب

 الدولة سلطات مصدر أن أي للدولة، التعاقدي األصل على االجتماعي العقد نظريات ترتكز

 يقوم أساسه على بناء والذي والمحكومين، الحاكمين بين يبرم الذي العقد وإنما الله هو ليس

 ومتابعة المعارضة، بحق الشعب احتفاظ مع لكن وصالحياتهم، سلطاتهم بممارسة الحكام

 مفكر من والمتابعة المعارضة هذه درجة اختالف رغم العقد، ببنود همإخالل حالة في الحكام

 رواد كتابات خالل من جليا يظهر ما وهذا أيضا العقد إبرام طريقة اختالف ورغم آلخر،

 .روسو جاك وجون لوك، وجون وبز،ه توماس :االجتماعي العقد نظريات

  1679 - 1588  هوبزتوماس  عند االجتماعي العقد نظرية : األول الفرع

 تتميز كانت أنها على يصورها التي الطبيعة، حالة من نظريته في هوبز توماس ينطلق

 يقول تم ومن ،الشر إلى اإلنسان ونزوع ميل أهمها اعتبارات لعدة الدائمة والحرب بالفوضى

 الجميع، ضد الجميع بحرب تتميز كانت "الطبيعة حالة مرحلة" المرحلة هذه بأن هوبز

 "لألقوى والبقاء الغاب قانون" وبسيادة

 هوبز توماس وظف واألمن، السلم وسيادة الحرب، حالة وإلنهاء الحالة، هذه من وللخروج

 والعنف الحرب إنهاء على القادرة القوية السلطة أو الدولة إلى للرمز ،"الليفياتان" فكرة

 ومن،  38والقهر راهاإلك وقدرات الضبط وسائل من تمتلك لما وذلك واالستقرار، األمن ونشر

 مطلقة بسلطات تتمتع الطاعة على مبنية قوية دولة إقامة إلى هوبز توماس دعوة نستنتج ذلك

 منظم مجتمع إطار في الحياة إلى الطبيعية الحالة من االنتقال تحقيق بهدف وذلك مقيدة وغير

 .ومستقر

                                                           
 12، ص س م :مالكي امحمد -38  
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 عن المجتمع أفراد كل بهبموج يتنازل اجتماعيا عقدا يقترح ،هوبز لتصور وفقا الدولة ولبناء

 حالة عن بدال الطمأنينة وسيادة السالم، تحقيق لهم سيضمن الذي الحاكم لفائدة حقوقهم جميع

 .فيها يعيشون كانوا التي والفوضى الحرب

 جانب من عقدا كونه عليه يعاب انه إال الدولة، سلطة أساس هوبز حسب العقد هذا ويعتبر

 يحق ال الحاكم استبداد أو طغيان درجة بلغت ومهما فيه، طرفا يعد ال والحاكم واحد،

 بمحض له تنازلوا قد داموا ما المطلقة ته سلط في ينازعونه أن وال يعارضوه، أن للمحكومين

 ضده يثورا أن حقهم من يبق لم وبالتالي والصالحيات السلط كل عن العقد بموجب إرادتهم

 .بحقوقهم يطالبوه أن أو

   1704 - 1632   لوك جون عند االجتماعي العقد نظرية : الثاني الفرع

 وينطلق ،وتقدما جرأة وأكثرهم االجتماعي، العقد نظريات مفكري أبرز من لوك جون يعد

 وعلى أنه إال ،الطبيعة حالة من سلطتها، وأصل الدولة نشوء لظاهرة تفسيره في اآلخر هو

 بسيادة تتميز عادية حالة كانت الطبيعة حالة كون إلى يذهب فلوك هوبز، توماس خالف

 هذه على الحفاظ دافع أن غير، والسعادة األمن وبسيادة المجتمع، أفراد بين والتعايش التآلف

 تحقيق وراء كان الحرية، وسيادة الخاصة الملكية حماية هدف على زيادة والمكتسبات الحقوق

 . المنظم والسياسي المدني المجتمع حالة إلى الطبيعة حالة من االنتقال

 معرضة تبقى وحرياتهم األفراد حقوق كون إلى لالنتقال، تبريره في لوك جون ويذهب

 دعائم لثالثة الطبيعة حالة األخيرة هذه وافتقاد لغياب نظرا الطبيعة حالة ظل في لالنتهاك

 كمعيار عام اتفاق بموجب ومقبول ومعروف ومحدد قائم قانون غياب" : وهي أساسية وركائز

 حكم تنفيذ أجل من إكراهية وقوة تطبيقه، أجل من متحيز وغير كفء اضوق والشر، للخير

 "..39 األصول حسب القاضي

 مكتسبات حماية أجل ومن الملكية، في الحق رأسها وعلى والحقوق الحريات حماية أجل فمن

 الهدف الحاكم، مع اجتماعي عقد إبرام إلى لوك حسب المجتمع أفراد ذهب الطبيعة، حالة

 .أفضل حياة قيقتح هو منه

                                                           
 بيروت، والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة اصيال،ص عرب محمد ترجمة السياسي، الفكر تاريخ شوفالييه، جاك ونج -39 

 .141ص  ،1985- لبنان،
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 .أخرى جهة من والحاكم جهة من المحكومين بين وتراض باتفاق يبرم العقد فإن لوك وبحسب

 نظر في األمر هو كما وحرياتهم حقوقهم كل عن المحكومين يتنازل ال العقد هذا وبمقتضى

 للمحكومين يحق االجتماعي العقد هذا بموجب أنه كما .منها جزء عن فقط وإنما ،هوبز

 خروج أو انحراف كل وضد الحاكم، قبل من السلطة استعمال في شطط كل ضد وفالوق

 .الحاكم طرف من بها االلتزام عدم أو العقد، مقتضيات عن

 .وتجاوزها العقد حدود تعدى متى الحاكم معارضة في بالحق المجتمع ألفراد لوك يقر ولذلك

 طغيان لمقاومة كآلية "رضةالمعا" مفهوم لطرح السباقين من لوك يعد األساس هذا وعلى

 لوك، طرف من المقترح االجتماعي للعقد طبقا الحكام سلطة أن اعتبار على الحكام، واستبداد

 .والحاكم المحكومين بين المبرم العقد في عليه اتفق بما مقيدة هي وإنما مطلقة، سلطة ليست

   1778 - 1712  روسوجان جاك  عند االجتماعي العقد نظرية : الثالث الفرع

 أصيلة وكتاباته أعماله وتعتبر االجتماعي، العقد نظرية رواد ثالث روسو جاك جان يعد

 الدولة نشأة ألصل تفسيره في روسو وينطلق .كبيرة بدقة وتتميز شمولية، طبيعة وذات

 عادية حالة رأيه بحسب كانت التي الطبيعة، حالة من سلطاتها منه تستمد الذي واألساس

 اإلنسان يكون أن استبعد فروسو ذلك من الرغم على ولكن، ستقاللاال و الحرية فيها تسود

 لم براءة- حالة في اإلنسان أي هو بل ومسالم، طيب بأنه القول تجنب كما بالفطرة، شريرا

 بين وصراعات نتائج من ذلك عن ترتب ما مع ، 40الخاصة الملكية توسيع بسبب طويال تدم

 هذه على للقضاء وسيلة عن البحث إلى األغنياء بطبقة دفع الذي األمر المجتمع، طبقات

 على للمحافظة بينهم يبرم العقد قاعدته مجتمع إقامة أجل من الفقراء فاستمالوا الوضعية،

 جميع على فرد كل يتنازل العقد هذا وبمقتضى والغزوات، الحروب على والقضاء أموالهم

 .لألفراد اعةالجم تقررها مدنية وحريات حقوق على الحصول مقابل حقوقه

 إلى الطبيعة حالة من االنتقال أساس يعد الذي االجتماعي فالعقد ،لوك جون خالف وعلى

 وإنما والمحكومين، الحاكم أي طرفين بين يبرم لم المنظم والسياسي المدني المجتمع حالة

 اءأعض وباعتبارهم جهة، من مستقلين أفرادا باعتبارهم بينهم فيما األفراد قبل من فقط أبرم

 .أخرى جهة من العام الجماعي الشخص يشكلون ومتضامنين متحدين

                                                           
  . 43ص س، م:مالكي محمدا -40  
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 كلية، حقوقهم عن المجتمع أفراد يتنازل ،روسوجان جاك  حسب االجتماعي، العقد وبمقتضى

 على الجماعة، لصالح السلطة تقررها أخرى وحريات بحقوق يتمتعون ذلك مقابل في ولكن

 حق لها وخولت أنشأتها التي الجماعة إرادة من وسلطتها وجودها تستمد الدولة أن اعتبار

 :منها هامة سياسية نتائج التصور هذا عن ويترتب باسمها، السلطة ممارسة

 .السياسية السلطة مصدر هو الشعب أن-1

 إنهم بل للحكام، شخصيا حقا تكون أن يمكن وال وحده، للشعب حق هي السيادة أن-2

 .فقط السيادة مظاهر يمارسون

 .تعاقدي جهاز إال هي ما الدولة أن-3

 الشعب حق من ويبقى العامة، باإلرادة مقيدة سلطة ،روسو لتصور وفقا الدولة سلطة وتبقى

 باسم السلطة نويمارس داموا ما الحكام على الرقابة يمارس أن للسيادة الحقيقي المالك وهو

 .ولصالحها الجماعة

 لألفراد يكون ثم ومن خداما، وسرو تعبير حد على أو المجموع، عن وكالء إال هم ما فالحكام

 من حقا ومسوا بسلطاتهم، االستبداد األخيرين لهؤالء عن ما إذا الحكام هؤالء عزل حق

 . 41منها نيال أو عليها اعتداء تصرفاتهم تضمنت أو األفراد، حقوق

 التفاوت من الرغم على ديمقراطية نظريات تعد االجتماعي، العقد فنظريات عامة، وبصفة

 بقصد الطبيعة لحالة مختلفة تصورات من تنطلق خيالية، افتراضية نظريات وهي ، بينها فيما

 األشخاص سلطة بدل المؤسسات سلطة على يعتمد الذي المنظم المدني المجتمع إلى االنتقال

 تصرفاتهم مسؤولية يتحملون وال الله، من شرعيتهم يستمدون أو آلهة أنفسهم يعتبرون الذين

 .التيوقراطية النظريات ذلك إلى تذهب كما شعبال أمام

 الفكر بناء إعادة في لها الموجهة االنتقادات من الرغم على النظريات هذه ساهمت وقد

 األساس لكونه بالنظر   (الجماعة/الفرد(  لإلنسان االعتبار إعادة وفي األوروبي، السياسي

 حقوقه وحماية خدمته أجل من وجدت الذي والهدف وسلطتها، شرعيتها الدولة منه تستمد الذي

 .وحرياته

                                                           
   204.ص س، م شيحا العزيز عبد براهيما -41 
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 أيضا الفضل يرجع فإليها السلطة، مفهوم تحديد في النظريات لهذه يرجع الفضل كان وإذا

 الخاصة واإلرادة العامة اإلرادة وبين جهة، من والحكام الشعب بين العالقة طبيعة تحديد في

 صاحب وهو للسيادة لحقيقيا المالك هو الشعب اعتبرت النظريات فهذه .ثانية جهة من

 .الخاصة اإلرادة على ومقدمة سابقة العامة واإلرادة الشعب، عن وكالء فهم الحكام أما السلطة،

 شهدتها التي التغيرات وبفعل التاريخية، واألحداث الظروف من مجموعة وبفعل أنه، غير

 تراجعا عرفت االجتماعي العقد نظريات فإن عشر، التاسع القرن خالل األوربية الدول

 قانوني منحى ذات جديدة نظريات لصالح اإليديولوجية وظيفتها نسبيا فقدت كما ملموسا،

 .واجتماعي


