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 محاور مادة القانون الدستوري

 السداسي الثاني

 األستاذ الحنودي          

 comeBoik.موقع  اوروز

 

            العناصر المكونة للدولة:  الفرع الثاني 

إذا كانت الدولة، كما سبقت اإلشارة، هي مجموعة من األفراد يستقرون بشكل دائم فوق        

إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم؛ وهو ما يعني أن الدولة ال تستقيم إال 

بتوافر ثالثة عناصر أساسية، هي العنصر البشري أي الشعب، والعنصر الجغرافي أي اإلقليم، 

 العنصر التنظيمي أي الحكومة.و

لكن ما ينبغي إثارة االنتباه إليه في بداية األمر؛ هو أن تجانس الدول من حيث ضرورة      

وجود هذه العناصر الثالثة، ال يفيد بأي حال من األحوال أنها متجانسة فيما بينها على صعيد كل 

ين بين الدول من حيث العنصر عنصر من العناصر المشار إليها. فالواقع يبرز أن هناك تبا

البشري، إذ أن بعض الدول يصل عدد أفراد شعوبها إلى مئات الماليين، كالصين والهند، أو 

عشرات الماليين، كفرنسا والمغرب، بينما عدد أفراد بعض الشعوب قد ال يتجاوز عشرات 

وجيبوتي وجمهورية اآلالف أو مئات اآلالف من المواطنين كما هو الشأن بالنسبة للبحرين وقطر 

 سان مارينو.

ونفس التفاوت نجده بين الدول من حيث العنصر الجغرافي، حيث أن مساحة أقاليم بعض      

الدول قد تصل إلى عشرات الماليين من الكيلومترات المربعة، كروسيا االتحادية، والواليات 

تعدى عشرات الكيلومترات المتحدة األمريكية، بينما مساحة أقاليم بعض الدول األخرى قد ال ت

 المربعة كما هو الشأن بالنسبة للدول التي توصف بأنها مجهريه بالنظر إلى صغر مساحاتها.
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، وشساعة مساحة اإلقليم أو صغر ومن البديهي أن ضخامة أو قلة عدد أفراد الشعب    

ن وجود المساحة، هي كلها أمور تؤثر بالضرورة في البنية الحكومية ألية دولة، وتكشف ع

 تفاوت بين الدول من حيث العنصر الحكومي.

 la populationأوال : العنصر البشري: الشعب     

يعتبر عنصر السكان أو الشعب من المقومات األساسية لقيام الدولة. ففوق إقليم الدولة يعيش     

السكان، أي جماعة اجتماعية، أو مجموعة من األشخاص الطبيعيين الذين يشكلون وحدة جماعية 

متميزة عن الجماعات األخرى. كما أنه بمجرد ما يتقاسم األفراد المكونون للشعب، الرغبة في 

لعيش المشترك فوق إقليم معين، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة والدفاع عن قيم مشتركة، يشكلون ا

 بذلك شعبا، مكون من مواطنين لهم حقوق وواجبات يتمتعون بها على قدم المساواة.

وإذا كان قيام الدولة ال يمكن تصوره بدون تواجد جماعة بشرية تتوافق على العيش المشترك     

في حدود إقليم هذه الدولة، فإنه ال يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا وثابتا، فمن بشكل مستقل 

البديهي أن يختلف عدد أفراده من دولة إلى أخرى، وللظروف الخاصة بكل دولة من جغرافية 

 واقتصادية واجتماعية، دورها على هذا المستوى.

لى أساس المقدرة العسكرية. فكثرة بيد أن الدولة الحديثة ال تزال تنظر لمسألة حجم السكان ع 

عدد أفراد الدولة كثيرا ما يكون عامال في زيادة قوتها ونماء إنتاجها وثروتها وبسط سلطانها 

وقوتها، كما أن الجماعة السياسية في العصر الحديث، إن ضعف وقل عدد سكانها إلى حد كبير 

ذات العدد الكبير، رغم توافر عناصرها  فإنها ال تمثل الثقل السياسي، الذي يمكن أن تمثله الدولة

 القانونية. 

و الغالب أن يسود بين أفراد الشعب االنسجام المعنوي القائم على الجنس واللغة والدين، أو     

 غيرها من العوامل، ولكن هذا ليس شرطا أساسيا. 

ي ارتباط يمكن القول أن الشعب ظاهرة طبيعية وسياسية وقانونية؛ ويظهر الجانب الطبيعي ف

أفراده، باإلقامة بإقليم الدولة بصفة دائمة ومستقرة، أما الظاهرة السياسية فتتمثل في خضوع 
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هؤالء األفراد لنظام سياسي معين، في حين أن الظاهرة القانونية تتمثل في رابطة الجنسية التي 

 تتميز عادة بالدوام وتفيد الوالء إلى دولة محددة.

المفهوم القانوني لمصطلح الشعب القائم على أساس الجنسية المخولة لهذا فمن أجل تحديد      

لحقوق المواطنة في العصر الحديث، يبقى من األهمية بمكان تمييزه عن غيره من المصطلحات 

 التي لها عالقة مباشرة بمصطلح الشعب. 

 الشعب وسكان الدولة  -1 

موعة من األفراد تقطن بصفة مستقرة إذا كان الشعب كما سبق أن اشرنا،هو عبارة عن مج      

إقليما معينا، ويخضعون لنظام سياسي محدد وتربطهم رابطة قانونية هي الجنسية، فإن لفظ 

السكان يتسع ليشمل كل من يقيم على أرض الدولة سواء كان مواطنا أو أجنبيا، أي سواء كان 

ث ، من جهة عن ما يمكن أن يحمل جنسيتها أو ال يحملها. وهذه المسألة هي التي تجعلنا نتحد

 نسميه بالشعب االجتماعي والشعب السياسي ، وبين المواطنين واألجانب من جهة أخرى.

 الشعب االجتماعي والشعب السياسي -أ 

إن الحديث عن الشعب في إطار المجتمعات السياسية المعاصرة، يقتضي ضرورة التمييز       

 بين مدلوله االجتماعي ومدلوله السياسي.

فبالمعنى االجتماعي، يقصد بالشعب مجموع األفراد المتمتعين بجنسية الدولة سواء كانوا     

مقيمين على إقليمها أم خارجه، وهؤالء يطلق عليهم تعبير مواطني الدولة أو رعاياها.  ووفقا 

ا لهذا التعبير يتضمن المدلول االجتماعي للشعب كل فرد يتمتع بجنسيتها، ذكورا وإناثا، كبار

وصغارا، راشدين وغير راشدين، متمتعين بحقوقهم السياسية أم فاقدين لها، مقيمين على إقليمها 

 أم خارجه، والشعب بهذا المدلول هو الذي يشكل الركن األول من أركان وجود الدولة .

أما الشعب بمعناه السياسي، فيراد به، مجموع األفراد المتمتعين بجنسية الدولة ويتمتعون      

نفس الوقت بحق ممارسة الحقوق السياسية، وعلى األخص حق االنتخاب. وعلى هذا األساس ب

يبقى الشعب بمدلوله االجتماعي، أوسع نطاقا من الشعب بمفهومه السياسي الذي يستبعد فئات 

متعددة من أفراد الشعب، بحكم مركزهم القانوني، سواء تعلق األمر بالناحية الذاتية كفاقدي 



4 
 

و الناحية الجنائية كمرتكبي بعض الجرائم، أو طبيعة المهنة التي يزاولونها كالعسكريين األهلية، أ

أو الجيش في بعض الدول. وبذلك يتطابق مدلول الشعب السياسي مع جمهور الناخبين أي الهيئة 

 الناخبة.

وإذا كان الغالب أن المدلول السياسي للشعب أضيق مدى من المدلول االجتماعي؛ إال أن     

المدلولين قد يتقاربان بشكل كبير؛ وذلك بالنظر إلى طبيعة النظام الدستوري السائد في مجتمع من 

المجتمعات. حيث أن نطاق الشعب السياسي يختلف ضيقا واتساعا تبعا لمدى التمتع بالحقوق 

سياسية، وتبعا لنظام االقتراع المأخوذ به في الدولة، إذ تبلغ دائرة الشعب السياسي أقصى اتساع ال

لها، بحيث تقترب من الشعب بالمدلول االجتماعي، عند األخذ بمبدأ االقتراع العام الذي ال يقيد 

قتراع، حق االنتخاب إال بشروط تنظيمية تتعلق بالجنسية أو السن أو االعتبار وتخفيض سن اال

بينما تضيق هذه الدائرة بشكل كبير عند تطبيق مبدأ االقتراع المقيد، الذي يشترط باإلضافة إلى 

الشروط التنظيمية السابقة ضرورة توافر قسط محدد من المال أو درجة معينة من التعليم أو 

، إضافة إلى االنتماء إلى طبقة من الطبقات المعينة حتى يحق للفرد أن يتمتع بالحقوق السياسية

 رفع سن االقتراع. 

وقد أخذ النظام الدستوري في الدولة المغربية بمبدأ االقتراع العام إلى أبعد مداه، حتى أضحى     

( من الدستور على أن  30مدلول الشعب السياسي قريبا من مدلوله االجتماعي. ينص )الفصل  

تخابات شرط بلوغ سن الرشد "لكل مواطن ومواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح لالن

( من القانون المنظم 3القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية". كما تنص ) المادة 

لالنتخابات على أن: "الناخبون هم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر ثمان عشرة سنة 

غير الموجودين في إحدى شمسية كاملة على األقل والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية و

 حاالت فقدان األهلية االنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون". 

 التمييز بين أفراد الشعب واألجانب        -ب

إذا كان الشعب كحقيقة اجتماعية يراد به مجموع األفراد القاطنين على إقليم الدولة        

سياسية يعني مجموع األفراد الذين لهم حق التمتع والمتمتعين بجنسيتها، وإذا كان الشعب كحقيقة 

بالحقوق السياسية أي الناخبين، فإنه يقصد بسكان الدولة مجموع األفراد المقيمين على إقليم الدولة 
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سواء أكانوا من شعبها، االجتماعي أو السياسي، أو من األجانب الذين ال تربطهم بالدولة رابطة 

يتها، وإنما تربطهم بالدولة فقط رابطة إقامة أو توطن حسب الوالء حيث ال ينتسبون إلى جنس

 األحوال.

ونظرا ألهمية الجنسية، باعتبارها تفيد الوالء لدولة معينة، و تمكن األفراد من حقوق     

ينص على أن" لكل فرد حق التمتع  15المواطنة، فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته 

ولى( وبأنه "ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في بجنسية ما" )الفقرة األ

 تغييرها".) الفقرة الثانية(

والواقع أن بعض األشخاص قد ال تكون لهم جنسية معينة فيسمون عديمي الجنسية، أو على    

العكس من ذلك قد يحصلون على جنسيتين أو أكثر في نفس الوقت، ويرجع ذلك إلى أن كل دولة 

حق تحديد شروط الحصول على جنسيتها أو فقدانها بواسطة تشريعها الوطني. وعلى هذا  لها

تبقى رابطة الجنسية هي معيار للتفرقة بين المواطنين واألجانب، سواء على الصعيد الداخلي أو 

 الدولي.

ا ، يتمتع مجموع األفراد الذين تربطهم بالدول رابطة المواطنة كونهفعلى الصعيد الداخلي    

يحملون جنسيتها، وذلك عكس األجانب، مبدئيا بالحقوق المقررة في القانون الوطني للدولة مثل 

حق التصويت والترشيح لالنتخابات وتولي الوظائف العامة، وحرية االستقرار والتنقل في اإلقليم 

تجندهم الوطني. كما أنهم يتحملون في سبيل دولتهم أعباء وواجبات ال يتحملها األجانب، ومنها 

في القوات الالزمة للدفاع عنها، وتلبيتهم لكل نداء توجهه إليهم، أو أي إجراء تتخذه للمحافظة 

 على كيانها وسالمتها ورفاهيتها

، فتكمن أهمية الجنسية في تنصيب الدولة نفسها مدافعة عن مواطنيها أما على الصعيد الدولي   

نونية دولية. و في مثل هذه الحالة تستطيع حينما يكونون ضحية لضرر ناتج عن خرق قاعدة قا

الدولة إذا ما عجز رعاياها عن الحصول عن تعويض من سلطات الدولة الملتزمة بالمسؤولية أن 

تتدخل لحمايتهم دبلوماسيا وللمطالبة بحقوقهم، وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من الحماية 

 بالحماية الدبلوماسية. 
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متفق حوله، أن الدولة ال تحمي إال األشخاص الذين يحملون  وفحوى ما سبق، وكما هو   

 ال يتمتعون بالحماية الدبلوماسية.جنسيتها، ويفيد هذا كذلك أن عديمي الجنسية 

ونشير إلى أن الفقه والقضاء الدوليين قد استقرا، على أن الدولة ال تستطيع اللجوء إلى ممارسة    

 ن آخرين إلى جانب شرط الجنسية وهما:       الحماية الدبلوماسية إال بتوافر شرطي

 :شرط األيدي النظيفة -*

حتى تلجأ الدولة إلى ممارسة الحماية الدبلوماسية تجاه أحد مواطنيها، يشترط أال يكون قد      

صدر من الشخص المضار ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وأن يكون سلوك الشخص الذي 

  غبار عليه. حمل جنسيتها سلوكا سليما ال

 :شرط استنفاذ طرق التظلم الداخلية -*  

لكي تمارس الدولة حقها في حماية رعاياها وفي تبني مطالباتها أن يكونوا قد استنفذوا كافة        

وسائل التقاضي الداخلية. ويترتب على ذلك أن األجنبي الذي يطالب بحق من الحقوق عليه أن 

 حماية دولته.  يلجأ إلىلدولة التي يقيم فيها قبل أن يلجأ أوال  إلى سلطات ومحاكم ا

والجدير باإلشارة هنا، إلى أنه إذا كانت ساكنة الدولة تتكون من وطنيين وأجانب، فإن    

القانون المطبق على كل منهما ليس هو نفسه. فإذا كان المواطنون يخضعون بشكل كلي 

لسلطة الدولة التي يحملون جنسيتها، مع احترام الدولة اللتزاماتها الدولية، خاصة ما يتعلق 

اإلنسان، فإن األجانب يحضون بحماية خاصة من القانون الدولي وذلك من خالل منها بحقوق 

وجود حد متفق عليه يخص األجانب، زيادة عن العالقات الخاصة التي تربطهم مع الدولة 

 التي يحمل جنسيتها، من خالل تحريك الحماية الدبلوماسية كما سبق اإلشارة إلى ذلك.

ن بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنين، وأنهم صحيح أن األجانب ال يتمتعو     

محرومون من االستفادة من الحقوق المرتبطة بالمواطنة، إال أنه مع ذلك نجد أن هناك اليوم 

تيارا قويا يدعو إلى مساواة المواطنين باألجانب، وذلك رغم استمرار المقاومة على هذا 

 المستوى.
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إلنسان، زيادة عن العديد من المعاهدات الدولية الثنائية لقد أكد اإلعالن العالمي لحقوق ا     

( من اإلعالن 6والجماعية وجوب تمتع األجانب بالشخصية القانونية. حيث تنص )المادة 

العالمي لحقوق اإلنسان على أن " لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف له بشخصيته 

ة القانونية في القيام بجميع األعمال القانونية القانونية".ومؤدى ذلك االعتراف لألجنبي باألهلي

كتملك األموال المنقولة أو العقارية. كما أن كل دولة تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية 

األجانب المقيمين فوق أراضيها من االعتداء عليهم، ووضع القواعد الكفيلة بالمحافظة على 

صلحة العامة وبشرط تعويضه تعويضا حقوقهم، وليس لها نزع ملكية أحد األجانب إال للم

عادال، كما أن األجنبي له أن يتمتع بالحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية اإلنسانية مثل 

حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل، وذلك في نطاق قواعد النظام 

 العام في الدول واللجوء إلى القضاء بصفته مدعيا أو مدعى عليه

إن من بين الظواهر التي قربت المسافة بين ما يتمتع به المواطنون من حقوق وحريات      

مع تلك المعترف بها لألجانب، تنامي تيارات الهجرة الدولية التي جعلت ماليين العمال 

األجانب يبحثون عن العمل في أقاليم الدول األجنبية، وما يرتبط بذلك من مشاكل جد معقدة؛ 

مر في هذه الحالة ال يقتصر على الحماية الدولية ولكن يتعلق أيضا بمركزهم حيث أن األ

القانوني وخاصة ما يتعلق بتطبيق قانون الشغل وقانون الضمان االجتماعي. ومن األهمية 

بمكان االعتراف بأنه في هذا الميدان كان للمنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية 

 ينفي أهمية المعاهدات الثنائية وكذلك القرارات االنفرادية المتخذة دور هام جدا. ولكن ذلك ال

من لدن الدول والرامية إلى تقليص حرية إقامة العمال األجانب في إقليمها الوطني، السيما 

 حينما تكون دولة اإلقامة تعاني مشاكل كبيرة في مجال الشغل.

ولي التي تسعى إلى تقريب المركز كما أن من بين اإلجراءات السائدة في العمل الد     

القانوني لألجانب من مركز المواطنين وتجسيده على أرض الواقع، ما نالحظه من اتفاقيات 

اإلقامة أو التوطين التي تمنح لألجانب بواسطة شرط المعاملة الوطنية نظاما قانونيا مطابقا 

عاية الذي يمنح لألجانب للنظام المطبق على المواطنين، أو بواسطة شرط الدولة األكثر ر
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نفس االمتيازات لرعايا الدول التي أبرمت معها دولة اإلقامة اتفاقية بشأن هذه االمتيازات. 

 ومع ذلك فإنه توجد اختالفات هامة بين المركز القانوني لكل من المواطنين واألجانب

، خالل ونشير في األخير إلى أن المركز القانوني لألجانب قد عرف تطورات مهمة    

 العقود األخيرة. ويمكن إجمال هذه التطورات في مسألتين أساسيتين:

؛ تتعلق بالوضعيات الخاصة التي تقرب األجانب من نفس وضعية  المسألة األولى

المواطنين. وهذا نالحظه في بعض اإلتحادات الدولية المعاصرة، وذلك كما هو الشأن بالنسبة 

قانونية جديدة. حيث نسجل،  في إطار الدول األعضاء  لإلتحاد األوروبي الذي أوجد وضعية

في االتحاد األوروبي، ظهور نوع جديد من الساكنة: وهي األجانب المنحدرين من المجموعة 

األوروبية، الذين ال يتمتعون بجنسية الدولة، ولكنهم يتمتعون بالمواطنة األوروبية، وهو ما 

األوروبي، المرتبط بحمل جنسية إحدى يمنحهم وضعية خاصة. وهذا يعني أن المواطن 

الدول األعضاء في اإلتحاد، ال تكتسي طابعا رمزيا فقط؛ وإنما تحمل في مضمونها جملة من 

الحقوق الذي يأتي على رأسها عدم التمييز بينهم وبين المواطنين. فحسب محكمة العدل 

ح المركز األساسي لإلتحاد األوروبي، إن مركز مواطن اإلتحاد األوروبي، هو مدعو ليصب

 لمواطني الدول األعضاء 

: تمتع األجانب ببعض الحقوق السياسية. حيث أنه بمجرد المصادقة النهائية المسألة الثانية 

على االتفاقية المنشأة لإلتحاد األوربي، والذي نتج عنه بروز ما يعرف بالمواطنة األوروبية، 

ستجد العديد من الدول نفسها أمام ضرورة تعديل المكملة لمواطنة الدولة المتمتع بجنسيتها، 

دساتيرها، ومنها فرنسا، وذلك لتمكين مواطني الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي من 

المشاركة في االنتخابات المحلية التي تجري في الدول األعضاء التي يقيمون فيها، وذلك 

 بالرغم من عدم حملهم جنسية الدولة.

كذلك إلى أن مسألة مشاركة األجانب، الذين ال ينحدرون من المجموعة  وينبغي اإلشارة    

األوروبية، في االنتخابات الوطنية هي موضع نقاش منذ وقت طويل ، وإن لم يتم الحسم فيه 

بشكل نهائي في مجتمعاتنا الراهنة؛ فإنه مع ذلك نجد أن هناك بعض الدول التي سمحت به. 

ن الدستور المغربي الحالي، ينص على أن: " ويمكن م 30فالفقرة الرابعة من الفصل 
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لألجانب المقيمين في المغرب، المشاركة في االنتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا 

 التفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". 

 الشعب واألمة    -2

أركان الدولة، هو  إذا كان الشعب كما سبق أن اشرنا، كظاهرة سياسية ، وكركن من    

عبارة عن مجموعة من األفراد تقطن بصفة مستقرة إقليما معينا، ويخضعون لنظام سياسي 

معين، ويتمتعون بجنسية الدولة التي تمنح لهم مركزا قانونيا يميزهم عن األجانب؛ فإن هذا ال 

م المعنوي قيام االنسجام التام بينهم. فقد يسود بين أفراد الشعب االنسجا ةيعني بالضرور

. 1المبني على الجنس والتقاليد والدين واللغة واألماني ووحدة التاريخ فيكونون أمة واحدة

وعليه،  فإن من بين التعاريف العامة التي تعطى لألمة وهي أنها عبارة عن "تجمع بشري 

حيث يرتبط أفراده بعضهم ببعض بروابط مادية وروحية في آن معا، ويعتبرون أنفسهم 

 مختلفين عن األفراد الذين يكونون التجمعات الوطنية األخرى.  كأفراد 

لفت قد اخت وراتإال أنه نظرا لتعقد وتعدد العناصر التي بتأثيرها تتكون األمة، فإن التص     

 ماعةوتعارضت فيما بينها خاصة حينما حاولت تحديد الخصائص التي ينبغي أن تكتسيها ج

ناها ل معة. وعليه، فإذا كانت األمة كفكرة لم يتفق حوإنسانية ما حتى يمكن اعتبارها أم

 لقرنا، فإن محاولة تحديد خصائصها المميزة قد أدت إلى نشوء أدبيات، خاصة في عالجمي

. التاسع عشر، كل واحدة تعطي أهمية لخصائص معينة تعتبرها جوهرية في وجود األمة

عض ب، يركز على  صور األولالتوفي هذا اإلطار يمكن أن نميز بين تصورين رئيسيين: 

طي ، يعوالتصور الثانيالعناصر الموضوعية كالعرق، وهذا هو المدلول األلماني لألمة؛ 

لفرنسي نى ااألسبقية للعنصر الذاتي اإلرادي، كحرية اإلرادة في العيش المشترك، و هو المع

 لمفهوم األمة.

 ألطروحة الموضوعية: المدلول األلماني لألمة  ا -أ

                                                            
 156عبد الواحد الناصر : م س : ص :  - 1
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" و "ترشك   Fichteيتأسس التصور األلماني، الذي وضع أسسه كل من " فخته       

Treischke في القرن التاسع عشر، على نوع من الحتمية. فاألمة بناء على هذا التصور "

هي حصيلة أو نتاج ضروري لعناصر موضوعية، مثل: الجغرافيا، اللغة، الدين، 

خاص العرق. وهذا ما يفسر حسب المدلول األلماني  اإليديولوجية والثقافة، وكذلك وبشكل

لنظرية األمة وجود تسلسل بين مختلف األعراق البشرية، وعلى رأس هذه السلسلة يوجد 

العرق اآلري الخالص "الجرماني". فالعرق اآلري الخالص الذي احتفظ على نقائه هو العرق 

ه األطروحة إلى حدودها القصوى عندما األلماني الذي يشكل األمة األلمانية. وقد تم الدفع بهذ

تم اعتمادها من قبل "هتلر" كمنطلق أليديولوجيته النازية، التي جعلت من العنصر العرقي 

األلماني ونقائه، المتجسد في العرق اآلري، مصدرا لسياسته العنصرية والتوسعية. وبهذا 

األمة -المدلول روح الشعبتضم األمة األلمانية جميع الطوائف الجرمانية، ويهيمن في هذا 

الذي يشكل المنبع الحي لألصالة األلمانية المتأتية من االلتقاء السعيد للعرق واألرض 

"، وهذه الروح هي التي  FÜHRERوالتاريخ، وهذه الروح يجسدها زعيم أو قائد األمة "

ألن الشعب من دفعت بالنازية إلى المطالبة بأحقية ألمانيا في إقليمي "األلزاس" و "اللورين" 

أصول جرمانية وينتمي إلى نفس المجموعة البشرية المختارة التي ترتكز على الدم واللغة 

 . 3؛ أي األمة العرق2واألرض

 ألمة الاقيام للمفهوم األمة القائم على العرق كمحور  االستلهاموفي كل األحوال إن هذا     

 بسيط هو أن جميع المجموعاتيقوم على أي أساس علمي، وال يمكن القبول به، لسبب 

ط حتى يسق القومية هي نتيجة اختالط وامتزاج الشعوب فيما بينها، وهو ما جعل هذا المدلول

 داال فياعت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتوجه الفكر األلماني نحو مدلول أكثر

 تكوين األمم.

 ألطروحة الذاتية:المدلول الفرنسي لألمة ا -ب   

ينبني التصور الفرنسي لألمة الذي وضع أسسه مجموعة من الباحثين، "فوستل دي      

" على أن األمة هي نتاج لعوامل معقدة Renan" و "رينان Fustel de Coulangesكولنج 
                                                            

 27عصام الدبس : م س : ص :  - 2
3Jean Jicquel / Jean Éric Jicquel: OP: P : 57 -  
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وتنشأ تحت تأثير عناصر مختلفة. فزيادة عن العنصر اإلثني يجب إضافة البعد اإلرادي 

" إن األمة Maurice Hauriouك. فحسب "موريس هوريو المعبر عن إرادة العيش المشتر

" هي اإلرادة في Ernest .Renan، أو حسب "إرنست رينان  mentalitéهي عقلية 

 .vivre collectif –C'est un vouloir "4العيش المشترك " 

ل في كما هو الحا –إن األطروحة الفرنسية ترفض فكرة وجود العوامل الحاسمة         

حسية امل الفال شك أنه ال يمكننا إغفال العو –األلماني المرتكز على عنصر العرق  المدلول

ك مشترمن عرق ولغة ودين، ولكن يجب أن ال نغفل العناصر والعوامل الروحية والتراث ال

ي هلمدلول ذا امن الذكريات، واتحاد الحاجات واآلمال "المصالح الفكرية والمادية"، فاألمة به

 ي العيش المشترك. إرادة راهنة ف

إن تداخل العناصر الموضوعية والذاتية، والذكريات المرتبطة باألحداث التاريخية،       

سواء كانت حروبا، أو لحظات للمعانات والفرح، أو سنوات االزدهار والنجاحات والقيم 

. كما أن اإلحساس باألبوة الروحية، حتى وإن لم نمتلك 5المشتركة، هي ما يشكل روح األمة

نفس القناعات أو نفس المستوى الفكري، فإن هذا ال يمنع من التصرف بشكل مماثل عندما 

نكون أمام نفس األحداث، وهو ما يوحي بأن األمة هي بمثابة عائلة على حد قول "جاك 

 . J. Chirac "6شراك 

على اإلرادة في العيش المشترك،  يغلب و يثمن في األمة فكرة هذا التصور لألمة القائم      

الجماعة السياسية بمعناها الصرف، الذين تربطهم رابطة قانونية هي المواطنة وذلك بعيدا 

عن تمييز قائم على أساس األصل، اللغة، التقاليد، الدين أو المعتقدات. وبهذا المنظور، تعمل 

.  ولعل هذا 7ة مفتوحة تجاه األقليات التي تعيش فوق ترابهاالدولة على تبني أو اعتماد سياس

تنتمي، استنادا إلى  1870هو الذي يفسر أن "األلزاس واللورين"، التي ضمتهما ألمانيا في  

إرادة ساكنتها، إلى األمة الفرنسية رغم انتمائها جزئيا إلى الثقافة الجرمانية. وعليه فإن 

عنصرا قويا للهوية الوطنية، فإن هذا ال يعني طبعا أن  اإلحساس المشترك، إذا كان يعتبر
                                                            

4Philippe Ardant / Bertrand Mathieu: OP : P : 23 -  
5ric Gicquel : OPO : P : 57E –JeanGjicquel/ Jean  -  

6MO : P : 57 -  
7édition 2011. Page :148 eL.G.D.J Lextenso éditions.10Sociologie Politique.   Philippe Braud: -  
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العناصر الموضوعية ال تؤدي أي دور. وهذا ألنه إذا كان صحيح أنه ليس هناك أمة بدون 

إرادة في العيش المشترك، فإن ما هو مؤكد هو أن هذه اإلرادة ترتكز دائما على لغة أو ثقافة 

. لذا يمكن أن نشير 8مشترك جزءا من هذه الثقافةمشتركة. وأنه على العموم يشكل التاريخ ال

أن اللغة والتاريخ بكل ما يحمله من حمولة، هما أقوى العوامل في صنع األمة " فتاريخ األمة 

هو صانع ضميرها، ولغتها هي صانعة فكرها. فإذا اجتمع لجماعة معينة وحدة الضمير 

 .9ووحدة الفكر كانت هذه الجماعة أمة واحدة

من عناصر قوة كيان الدولة، ليس فقط مجرد وجود الشعب على إقليمها، بل هو  ولعل     

وما يترتب عليه ، وتدعوها إلى الرغبة المشتركة في العيش، قوة الروابط التي تشد الجماعة

، يؤلف بينها ويوحدها ضد غيرها كلما تدخل الغير في من شعور بالتضامن داخل المجموعة

أخرى المساس بكيانها. ومثل هذا العامل ال يمكن أن تخلو منه شؤونها أو حاول بصفة أو ب

يجعلنا نقول، أن األمة  هذا. وكل 10أمة، لذلك يعتبر العنصر األساسي، وغيره عناصر مكملة

تتجاوز األشخاص الذين تتألف منهم في الحاضر فقط، بل تربط بين األجيال الماضية وأجيال 

 صنحو المستقبل. أي أن األمة ال تعني مجموع األشخا المستقبل؛ مما يفيد أنها موجهة أساسا

األحياء )الشعب( وإنما تعني األحياء واألموات، األجيال الماضية والحاضرة واألجيال 

المقبلة. وعلى هذا األساس، يمكن أن نقول بنوع من االختزال، أن الشعب هو مفهوم 

 ي.سوسيولوجي، وأن األمة مفهوم سياسي، والدولة مفهوم قانون

* و أكثر إنسانية، ألن لها جذور  11وفي األخير، نؤكد على أن األمة هي حقيقة روحية     

في فكرة الوطن، أرض اآلباء. فاإلنسان يدفع حياته من أجل الوطن، من أجل المغرب أرض 

. ولكن كل هذا ال يمنع من القول بأن األمة كانت وراء نشأة 12أجدادنا، وليس من أجل الدولة

القومية المتعالية والمتنافسة خالل القرنين األخيرين، والتي تجعل من األمة القيمة الحركات 

 العليا، وذلك إلى درجة أصبحت فيه الحركات القومية أكثر قوة اليوم من أي وقت مضى.
                                                            

8Jean Paul Jacqué : OP : P : 7 -  
 21نعمان أحمد الخطيب : الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري. م س : ص :  - 9

تاريخ للطبعة . ص :  عبد الهادي بوطالب: المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. الجزء األول.  دار الكتاب الدار البيضاء. بدون - 10

60 
11une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, dans le présent. " -*

L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est  le consentement actuel, le désir de 

vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivi" (Ernest Renan).         
12Philippe Ardant / Bertrand Mathieu. OP : P : 24 -  
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 األمة والدولة    – 3 

دولة ب الكقاعدة عامة، يمكن القول على أن المقومات المكونة لألمة قد تتحقق في شع     

 مة قدع األم. بيد أن ربط الشعب فيكون أمة واحدة، فيتطابق الشعب مع األمة في هذه الحالة

ق له الح يكون ، يتم اعتباره بمثابة وحدة وطنية، ينبغي أنيؤدي إلى القول على أن كل شعب

واقعا  سألةفي الدولة وعلى أنه ال يمكن أن توجد دول متعددة الوطنيات. وإذا كانت هذه الم

بعيدا  ألمرابالنسبة لبعض دول العالم، خاصة بعد تحقيق وحدتها؛  فإنه في الواقع يبقى هذا 

بين  الزمعن الحقيقة وال يحمل طابع اإلطالقية. و لعل هذا ما يجعلنا نتساءل عن مدى الت

 ة؟األم-األمة والدولة؟ وعن أزمة دولة

 ين األمة والدولة بالتالزم  -أ

الفكر السياسي الغربي، أن األمة هي نتيجة لعملية تطور تاريخي يعتبر أغلبية رجال    

طويل اكتملت عناصرها قبل نشوء الدولة؛ وعلى أن هذه األخيرة ظهرت بعد ذلك من أجل 

مركزة األمة سياسيا وقانونيا. بمعنى أن الدولة تنشأ في نهاية مسلسل تكوين األمة المكتملة 

 14األمة -. وبالتالي فاألمة ليست شيئا آخر سوى دولة13العناصر لتقوم الدولة باحتواء األمة

وبالنظر إلى التجربة الغربية، نالحظ أن تكوين األمة، كانت في غالبية البلدان األوروبية،     

" هي تجسيد أو Vedel  حسب العميد "فيديلفالدولة . 15سباقة على عملية تأسيس الدولة

واألمة اإليطالية، كانت واقعا سوسيولوجيا قائما قبل . فاألمة األلمانية، 16تنظيم قانوني لألمة"

أن تأخذ كل منهما شكل الدولة. فإيطاليا، )الدولة( ليست سوى تعبير جغرافي بسيط عن األمة 

 . Metternich"17اإليطالية. "مترنج 

إن هذا التصور القائم على أسبقية األمة على الدولة، حيث أن مجموعة من الناس تكتسي      

خاصة بها قبل تحولها إلى دولة، يضعنا أمام مسألة أساسية وهي : هل من الممكن  شخصية

ومن الالزم أن ترتبط كل أمة بدولة محددة؟ وأن لكل دولة الحق في أن تصبح دولة؟ يجيب 
                                                            

 60عبد الهادي بوطالب : م س : ص :  - 13
14tirage: avril 2008. Page: 421 eédition; 2 eDominique Colas: Sociologie Politique .Quadrige PUF. 2 -  

15Éric Jicquel: OP : P : 58Jean Jicquel / Jean  -  
16Pauline TÜRK : OP : P : 25 -  

17Jean Jicquel / jean Éric Jicquel : OP : P : 58 -  
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القانون الدولي على هذه األسئلة باإليجاب وذلك من خالل مبدأ القوميات من جهة، ومبدأ 

 خرى.تقرير المصير من جهة أ

  بدأ القومياتم -1-أ 

،  18إن التأكيد على الترابط بين الدولة وفكرة األمة، وذلك بالرغم من عدم الخلط بينهما       

يرتبط بشكل قوي بمبدأ القوميات. إن هذا المبدأ الذي يؤكد على أن كل أمة ينبغي أن تأخذ 

يث ركزت هذه الثورة ؛ ح1789شكل الدولة سينتشر بشكل قوي بعد الثورة الفرنسية سنة 

على مبدأ السيادة لألمة، وعلى اعتبار أن جميع ما تتمتع به الدولة من حقوق وسلطات 

واختصاصات إنما هو راجع لألمة صاحبة السيادة، وهي نظرية شقت طريقها خارج فرنسا 

شر . وبالتالي تحوله خالل القرن التاسع ع19فيما نقلته الثورة الفرنسية إلى الخارج من مبادئ

 كمنطلق أساسي في خلق العديد من الدول األوروبية، وفي نمو حركة استقاللية الشعوب.

بمعنى آخر، إن االعتراف بحقوق القوميات أو حقوق األمة، سيأخذ بعده اإليديولوجي،      

على مستوى القانون الداخلي، من خالل التأكيد على فكرة أن أصل السلطة يكمن في األمة؛ 

. أما على الصعيد الدولي، فستؤدي إلى التأكيد على أن أول 20رية سيادة األمةأي القول بنظ

حق لألمة هو أن تتجسد من الناحية السياسية والقانونية في كيان لها بشكل تام. وهو ما يؤدي 

 .     21إلى القول، أن كل أمة من حقها تشكيل دولة خاصة بها

بشدة من خالل " التحالف المقدس" والذي سينتج ولقد كان هذا المبدأ، الذي سيتم مواجهته     

. 1848عنه تجميده خالل النصف األول من القرن التاسع عشر؛ سيولد من جديد بعد ثورة 

كما أنه انطالقا من هذه اللحظة التاريخية سيتجه هذا المبدأ نحو الصعود وسيتقوى من خالل 

دأ القوميات، وذلك تحت تأثير رئيس تطبيقه الواسع في أوربا بعد اتفاقية فرساي. كما أن مب

"، وذلك من منطلق فكرة حق الشعوب في  Wilsonالواليات المتحدة األمريكية" ويلسن 

                                                            
18Pauline TÜRK : OP : P : 25 -  
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الهنغارية" أثناء -"النمساوية ةتقرير مصيرها، سيصبح عامال قائدا لتقسيم اإلمبراطوري

 الحرب العالمية األولى.

 ي تقرير مصيرهاحق الشعوب ف -2-أ 

ارتباطا مع حركة مناهضة االستعمار التي انطلقت عشية الحرب العالمية الثانية ،        

سيشكل االعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك من خالل اعتباره من مقاصد 

من ميثاق األمم المتحدة، في فقرتها  22األمم المتحدة، كما تنص على ذلك المادة األولى*

من نفس الميثاق في فقرتها األولى، منطلقا حقيقيا للقطع مع  23*55دة الثانية ، وكذلك الما

 مرحلة االستعمار المباشر، و إلى نشوء العديد من الدول الجديدة.

ي دود التالح بالرغم من أهمية هذا المبدأ، فإن إعماله على أرض الواقع ارتبط باحترام      

 حم بينالتالورسمها المستعمر. وبالتالي فإن إنهاء االستعمار ولد دوال يغيب فيها االنسجام 

 شعوبها؛ مما كان مصدرا لصراعات دراماتيكية، ولنمو حركات انفصالية . 

المجلس األعلى في كندا، إن مبدأ تقرير المصير ال يعمل به إال في  وحسب ما يوضحه     

ظروف استثنائية ترتبط إما باالستعمار أو حاالت االضطهاد والقمع. وبالتالي فإن اعتماد هذا 

المبدأ لالنفصال في منطقة "الكبيك" من جانب واحد، غير مبرر وال أساس له  في إطار 

اركة منصفة في السلطة السياسية، وتتابع التنمية االقتصادية، الدولة الفدرالية التي تضمن مش

االجتماعية  و الثقافية للدويالت المشكلة للفدرالية. وبالتالي فإن تنظيم استفتاء لتقرير المصير 

 .24لدولة في إطار الدولة الفدرالية تقتضي إلزامية التفاوض بين األطراف المكونة لها

                                                            
حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة  -1تنص المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة على أن مقاصد األمم المتحدة هي:  -* 22

الوسائل ذرع بم، وتتل بالسلالتدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم و ألزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخال

قات الودية بين األمم على إنماء العال -2السلمية، وفقا لمبادئ والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها. 

ة خرى المالئمبير األتخاذ التدا، وكذلك امنها تقرير مصيرهاأساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل 

ترام على تعزيز احوون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية تحقيق التعا -3لتعزيز السلم العام. 

والنساء.  بين الرجال  تفريقس أو اللغة أو الدين والللناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجن ةحقوق اإلنسان والحريات األساسي

 عل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال األمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. ج -4
دية بين األمم من ميثاق األمم المتحدة على أنه" رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سليمة و 55تنص المادة  -* 23

تحقيق  -لى : ألمتحدة عا، تعمل األمم لكل منها تقرير مصيرهامؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون 

يسير ت –ماعي؛ ب جتاالقتصادي واال←      ←مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم 

ي العالم فأن يشيع  – عليم؛ جالحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والت

لحقوق امراعاة تلك ونساء، ل والاحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجا

 والحريات فعال."

 Jean Paul Jacqué : OP : P: 8 - 24 
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ان لظاهرتي التشبث بالقوميات في آواخر القرن التاسع وبداية وعلى هذا األساس، لقد ك     

القرن العشرين والكفاح ضد االستعمار إلثبات ذوات األمم من خالل إعمال مبدأ تقرير 

المصير، أثرهما على تقوية الترابط بين مفهوم األمة و الدولة في آن واحد مما أدى إلى 

تصور الثوري الفرنسي، الذي يعبر في جزء . كما أن عاملي ال25إبرازهما في تطابق كامل

منه عن رفض الفالسفة والساسة الفرنسيون لنظام االستبداد المنقرض الذي تجاهل وجود 

األمة واختصر الدولة في أشخاص الحاكمين، والتصور القومي العالمي جعال المنظمة الدولية 

األمم، بدال من عصبة  األولى التي نشأت إثر الحرب العالمية األولى، تحمل اسم عصبة

الدول، والمنظمة العالمية الثانية الناشئة عن الحرب العالمية الثانية، اسم منظمة األمم 

 . 26المتحدة، عوضا عن منظمة الدول المتحدة

مال بعد هذه النتيجة، يبقى من الضروري طرح تساؤل أساسي وهو : هل فعال أن إع     

 لدولة؟مة و اين األالدولة الواحدة وبالتالي حتمية الترابط بالمبدأين السابقين يؤديان إلى وجود 

 ألمةا -أزمة دولة -ب 

تأخذ معاصرة، وإن عدم الترابط بين الدولة واألمة ظاهرة قائمة في المجتمعات الدولية ال    

 عدة تمظهرات منها:

 لمشكلةاألمة غير ا -1-ب

مة قبل بروز الدولة، نجد كقاعد على عكس مسار التجربة الغربية التي عرفت تكون األ    

عامة، أن الدولة في غالبية البلدان النامية قد سبقت نشوء األمة. حيث أن العديد منها )أي 

الدول( قد تم رسمها بشكل اعتباطي من قبل المستعمر، اعتمادا على واقع سوسيولوجي يشكل  

ج فيما بينها. إنها نوع فسيفساء مركبة من إثنيات موضوعة جنبا إلى جنب، بدون أي اندما

. فالتنافر 27" الدولة المفتاح André Hauriouمن الدول التي أطلق عليها"أندري هوريو 

الحاصل في المجتمع، من الزاوية اللغوية، الدينية، الثقافية أو االقتصادية، يفرض واقعا يتميز 

للتشنج بالنسبة لهذا  بغياب التصالح على مستوى وحدة الدولة. كما أن غياب الوالء يمثل سببا
                                                            

 62عبد الهادي بوطالب: م س : ص :  - 25
 62عبد الهادي بوطالب : م س : ص :  - 26

27Jean Gicquel / Jean Éric Gicquel : OP : P : 59 -  



17 
 

الدولة. و يتجلى هذا التشنج العاكس لغياب الوالء للدولة األمة  -، أي الوالء لألمة28األخير

،  لعل األخطر منها؛ هو استخدام العنف بمختلف وسائله مثل الحرب 29على مستويات عدة*

مليات النظامية والحرب األهلية وحرب العصابات ووسائل اإلرهاب والتطهير العرقي وع

 .   30االغتيال واالختطاف

والجدير باإلشارة إلى أن سبق الدولة لألمة ال ترتبط فقط بالدولة النامية، وإنما عرفتها      

. ذلك أن دولة الواليات األمريكية ةبعض الدول المتقدمة ، خاصة الواليات المتحدة األمريكي

الدستور األمريكي المعلن في ذلك قد سبقت ميالد األمة األمريكية. ف 1787التي أعلنت سنة 

التاريخ ارتبط بتحالف ثالثة عشرة والية متباينة من حيث الجنس واللغة والديانات، والتي 

قدمت من مناطق مختلفة ؛ وكان إقرار ذلك الدستور هو في نفس الوقت إعالن عن ميالد 

ر الواليات المتحدة )عرف دستو دولة الواليات المتحدة التي أخذت على عاتقها توحيد األمة.

سنة.  18المتعلق بتخفيض سن االنتخاب إلى  1971تعديال؛ آخرها كان سنة  26األمريكية 

المتعلق بتحديد  1951من بين أهم التعديالت التي عرفها هذا الدستور ذاك الذي حدث سنة 

انتخاب منصب الرئيس في واليتين فقط، أي أنه ينص على أنه ال يجوز انتخاب أي شخص 

منصب الرئاسة ألكثر من مرتين اثنتين...(. )يتألف دستور الواليات المتحدة األمريكية من ل

سبعة مواد. تنص المادة السابعة منه على أنه : يكفي تصديق تسع واليات العتماد هذا 

والية  12الدستور بين الواليات التي تقره. وقد تم اقراره في بداية األمر أو صادقت عليه 

بشاير، ماساشوسيتس، كونتيكيت، نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا، ديالوير، وهي: نيوهام
                                                            

28OP : P : 59 -  
الدولة الواحدة، يفترض وجود جماعة عرقية من جهة وقيام حركة عرقية من جهة أخرى. ويقصد إن صراع القوميات على المستوى  -* 29

قافة، ويكون لدين أو الثالغة أو بالجماعة العرقية، تلك الجماعة التي تتميز عن باقي أفراد الشعب في الدولة من حيث الجنس أو الساللة، أو من حيث ال

 ، ولكن أغلبو دينيوأاعين إلى الحفاظ عليها. ولذلك فالجماعات العرقية هي جماعات ساللية أو لغوية أفرادها مدركين لتمايزهم وذاتيتهم وس

 غوية. ويقصدينية ولدالجماعات العرقية ال تقتصر على مفهوم واحد من هذه المقومات، فقد تكون ساللية وعرقية ولغوية أو ساللية ودينية أو 

أو الحصول  نفصال،الجتماعية المنظمة التي تنشأ في إطار جماعة عرقية غير مسيطرة، بهدف تحقيق االالسياسية ا تبالحركات العرقية الحركا

ن مفي العديد  ة تشتركعلى الحكم الذاتي، أو تحقيق المساواة في الحقوق مع الجماعات العرقية األخرى داخل الدولة الواحدة. الحركات العرقي

حادية. والسمة روسيا االت متحدة أوالمتعددة العرقيات سواء كانت متخلفة كإثيوبيا والهند أو متقدمة كالمملكة الالسمات. فهي أوال ظاهرة ترتبط بالدول 

ين في هند والمسلمخ في الالثانية للحركات العرقية هي أنها غالبا ما تكون حركات انفصالية مثل التاميل سيريالنك، والباسك في إسبانيا، والسي

ت عرقية. اعية وتصفياذابح جمطرة الهندية. والسمة الثالثة هي أن الحركات العرقية غالبا ما تلجأ إلى العنف الذي يأخذ شكل مكاشمير الخاضعة للسي

يان ثير من األحية في كوالسمة الرابعة تتمثل في أن الحركات العرقية رغم أنها صراعات داخلية في األصل فإنها مع ذلك تتحول إلى صراعات دول

هاية عرقية بعد ناعات الأن بالنسبة لقبرص في الصراع بين تركيا واليونان أو كشمير بين الهند وباكستان. ويمكنت إرجاع تكاثر الصركما هو الش

لسياسي اقمع والقهر وجود الوالحرب الباردة إلى خمسة أسباب: أولها انعدام المساواة وانتهاكات حقوق اإلنسان. وثانيها انعدام الشرعية السياسية 

ساند لذي يذكي وياألجنبي اواالستبداد والديكتاتورية. وثالثها هو الشعور بالتمايز عن باقي أفراد الشعب وبالهوية الخاصة. ورابعها هو التدخل 

 لعرقيةالحركات االحركات العرقية في بعض الدول. وخامسها هو انهيار الهياكل األمنية للحرب الباردة حيث تم في هذه الفترة كبح جماح 

 وما فوق.  77والصراعات  العرقية. أنظر عبد الواحد الناصر للمزيد : م س : ص : 
الزمن.  عبد الواحد الناصر: المشكالت السياسية الدولية. مشكالت التقاطع بين السياسة الدولية والقانون الدولي والتدبير الدبلوماسي. منشورات - 30

 81. ص : 2009مطبعة النجاح الجديد. يناير 
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ماريالند، فرجينيا ) كان مندوبها الرئيس جورج واشنطن ـ( ، نورث كارولينا، ساوث 

 كارولينا، جورجيا(

إذا كانت الواليات المتحدة األمريكية تقدم لنا نموذجا للدولة التي يتكون شعبها من عدة       

؛ فإن هناك من 31أجناس نتيجة الهجرة المستمرة إليها منذ اكتشاف األمريكيتين إلى يومنا هذا

 الباحثين من يرى أن التعمق في دراسة هذا المثال يضعنا أمام حقيقة أنه قبل قيام الدولة

األمريكية كانت هناك رابطة مشتركة بين سكان الواليات التي انتقلت في ظل الدستور هي 

الرغبة المشتركة لتلك الواليات في العيش المشترك في ظل الدستور األمريكي الذي ولد 

مقترنا بقدسيته عند سكان جميع الواليات، وما تزال هذه القدسية بما يتبعها من والء رابطة 

 -بهذا االعتبار -سكان الذين يقسمون على ذلك الوالء ويدينون به. فال يمكنعظمى بين ال

القول بأن وجود الدولة األمريكية قد سبق وجود األمة األمريكية، إذ أن عنصر األمة قد توفر 

التي ترى أن العنصر الهام  32أوال في البداية من تلك الرغبة المشتركة طبقا للنظرية الفرنسية

 ة هو تلك اإلرادة في العيش المشترك.في تكوين األم

غير انه إذا كان صحيح أن هذه الرغبة في العيش المشترك قد توفر كعنصر يمكن فهم     

من خالله أسس تشكل األمة؛ فإن المالحظ هو أن هذه الرغبة في العيش المشترك لم تكن 

مقصية ومستثناة  شاملة لكل السكان المشكلين للشعب األمريكي، حيث ظلت نسبة مهمة منهم

من هذه اإلرادة في العيش المشترك؛ وأقصد بذلك الشعب األمريكي ذو األصول اإلفريقية 

الذي ظل يعاني من التمييز العنصري واإلقصاء من الحياة العامة لسنوات عديدة، والتي ال 

ين تزال بعض مظاهر هذا التمييز قائمة إلى يومنا هذا. كما يمكن اعتبار الحرب البينية ب

شمال الواليات المتحدة وجنوبها، والتي كادت أن تعصف بوحدة الدولة األمريكية، من بين 

تجليات غياب أمة أمريكية بالمعنى المشار إليه سابقا.. إذ أن نسبة هامة من الشعب األمريكي 

ال يزال ينظر بنوع من الدونية للمنحدرين من األصول اإلفريقية؛ بحيث يمكن القول أنه حتى 

انتخاب براك أوباما رئيسا ينتمي إلى هذا العنصر المشكل للشعب األمريكي؛ فإنه مع ذلك  مع

لم يتمكن من اجتثاث تلك الرؤية بشكل كلي، ولعل أبرز دليل على ذلك سلسلة عمليات القتل 

                                                            
. 1978طعيمة الجرف : نظرية الدولة والمبادئ العامة لألنظمة السياسية ونظم الحكم. دراسة مقارنة. الطبعة األولى دار النهضة العربية سنة  - 31

 75ص : 
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التي يتعرض لها اإلنسان ذو األصول اإلفريقية من قبل رجال الشرطة األمريكية والتي تكون 

تلك اإلرادة في العيش المشترك.)انتخاب  لالع حاالت عنف تمس بشكل من األشكاسببا الند

 ترامب يدخل ضمن هذا المسار الذي يريد أن يعيد االعتبار للجنس األبيض(

 قة        األمة الممز -2 -ب 

نتيجة للظروف التاريخية، تجد األمة نفسها أحيانا ممزقة بين الحدود المشكلة للدول وهو     

، أي تلك الحركات التي تأخذ طابعا L'irrédentisme33يغذي الحركات االنضمامية ما 

سياسيا وتنادي بانضمام بعض المناطق التي يسكنها أبناء جنسهم ولغتهم وكانت خاصة لدول 

أجنبية؛ وهو ما يخلق في كثير من األحيان صراعات وتوترات بين الدول. واألمثلة على ذلك 

وص األمة األلمانية التي ظلت لما يزيد عن أربعين سنة مقسمة بين كثيرة جدا؛ منها بالخص

" الممزقة بين Macédonienneألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية؛ األمة "المسي دونية 

"بلغاريا"، "اليونان" و جمهورية "يوغوسالفيا سابقا"، أو األمة الكردية المقسمة بين تركيا 

يتي سابقا. هذا زيادة طبعا عن األمة العربية الموزعة بين والعراق وإيران، واإلتحاد السوف

    اثنتين وعشرين دولة تضمهم جامعة الدول العربية حاليا.      

 ألمم المجتمعةا -3 -ب 

 لإن وجود دول يتكون شعبها من عناصر تدعي انتماءها ألمم مختلفة، وجدت وال تزا    

جيكا وكندا كنموذجين بارزين لذلك. ومما الشك موجودة إلى يومنا هذا. ويمكن النظر إلى بل

فيه أن تواجد قوميات مختلفة في إطار الدولة الواحدة يضعف نوعا ما الدولة ويعرضها للعديد 

من المشاكل، وذلك كما هو الحال "لكندا" كدولة فدرالية، عندما طالبت منطقة "الكي بك 

Québec ي توصلت إليه المحكمة العليا في كندا، "بسيادتها. وهنا ينبغي التذكير بالقرار الذ

حينما اعتبرت بأن اعتماد "حق تقرير المصير" كمنطلق للمطالبة بالسيادة المستقلة لمنطقة 

"الكي بك" ولالنفصال عن الدولة الفدرالية، يبقى بدون أساس في إطار دولة فدرالية 

السياسية وممارستها  ديمقراطية تمنح مساحة واسعة ومنصفة للجميع للمشاركة في السلطة

الفعلية، وتقوم بمتابعة عملية التنمية االقتصادية ، االجتماعية والثقافية للدول المشكلة للدولة 
                                                            

33Jean Gicquel / Jean Éric Gicquel : OP : P : 59 -  
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الفدرالية بنفس الدرجة؛ وعليه فإن مثل هذا المبدأ ال يمكن القبول به من الناحية الواقعية إال 

 . 34قمعفي ظل وجود حاالت استثنائية، كاالستعمار أو االضطهاد وال

فعها ا، دأما بلجيكا، التي كانت في األصل دولة موحدة، فإن عدم تجانس مكونات شعبه     

الذي  لشكلإلى تعديل دستورها في اتجاه الدولة الفدرالية وعلى أساس توزيع االختصاصات با

سعا ا وايعطي امتيازات للوحدات المحلية، على حساب الدولة الفدرالية التي تعرف اختصاص

ينجح  ك لمعلى مستوى العالقات الخارجية. لكن و بالرغم من التعديل الدستوري، فإن ذل فقط

" و "الفالمانية Wallonneفي امتصاص الصراعات القائمة بين الجهات "الولونية 

Flamande". 

وعلى العموم، يمكن أن نقول أن الدولة التي تعرف تواجد قوميات وأمم متعددة ال تقوم     

على أساس متين، وال تعكس واقعا سعيدا. ويمكن النظر إلى لبنان، والصراع الدائر اآلن في 

سوريا، ثم أقرب مثال إلى ذلك انفجار القوميات في يوغوسالفيا والتي أدت إلى انحاللها 

 .35لى أكثر من دولة، ستة دول باإلضافة إلى "كوسوفو"وتفككها إ

 ولة صعوبة تمكين كل جماعة من تأسيس د -4 -ب 

عشية نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك أمام استحالة تمكين كل جماعة وطنية من     

تأسيس دولة خاصة بها، عمدت العديد من الدول إلى قبول تواجد جماعات مختلفة فوق ترابها 

نتمي ألقلية وطنية إثنية، دينية أو لغوية، مع االعتراف ومنح حقوق خاصة لها، وذلك في ت

إطار وضعية األقليات. ولقد تم األخذ بهذا الحل، )أي خلق وضعية األقليات(، في دول 

أوروبا الشرقية المتعددة الوطنيات، في إطار تحولها نحو الديمقراطية، وذلك باعتبار أنه 

 .36ل للحفاظ عن السلم في المنطقةأحسن طريق معقو

وينبغي اإلشارة إلى أن صعوبة تمكين كل جماعة وطنية من كيان خاص بها، عبر عنه     

كذلك األمين العام السابق لألمم المتحدة السيد"بطرس بطرس غالي" حينما قال " إذا طالبت 

                                                            
34Jean Paul Jacqué : OP : P: 8 -  
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كون هناك حد للتفكك، كل مجموعة عرقية أو دينية أو لغوية بأن يكون لها وضع الدولة، فلن ي

كما ستتزايد باستمرار صعوبة تحقيق السالم واألمن والرفاهية االقتصادية، وهناك متطلب 

. ومن هذا المنطلق، وإدراكا 37واحد لحلول هذه المشاكل يكمن في االلتزام بحقوق اإلنسان"

تفق كثير من من قبل المجتمع الدولي لتنامي حدة الصراع بين سيادة الدولة وتقرير المصير، ا

فقهاء القانون الدولي على صياغة مقاربة جديدة تنسجم مع الطرح الذي عبر عنه بطرس 

 غالي. ويقترح بهذا الشأن "روبرت مكور كوديل" حال توفيقيا قائما على مبدأ حقوق اإلنسان. 

وحماية الحقوق في الحصول على تقرير المصير، ال تعني حسب "مكور كوديل" الحق      

نفصال، بل إتاحة الفرصة لمشاركة كاملة في شؤون وأعمال الدولة السياسية في اال

واالقتصادية واالجتماعية، على اعتبار أن االمتيازات التي يقدمها النظام الدولي القائم حاليا 

. وفي نفس 38على السالمة اإلقليمية، مشروطة بغياب االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان

امبسن" على أن "تقرير المصير المبني على المشاركة يستند إلى فكرة السياق يؤكد "جيري س

حماية الحقوق اإلنسانية والديمقراطية الجماعية لألقليات والسكان منقوص التمثيل بدال من 

. وتبعا لتصور "فالديمير رودنتسكي"، تعتبر الصلة التي تربط 39تشجيع المطالبة باالنفصال"

ية لالستعمار بالحقائق السياسية جد محدودة. ويرى أن التوازن مفاهيم تقرير المصير المعاد

المناسب بين تقرير المصير وسيادة الدولة، يتطلب إطارا مؤسسيا أكثر مما يتطلب وصفات 

قانونية جامدة وصارمة، إذ ليس من الضروري أبدا أن ينطوي تقرير المصير على وضع 

اطية جيدة التصميم أن تتجنب الحاجة إلى الدولة أو السيادة، ومن شأن المؤسسات الديمقر

. ويذهب األستاذ عبد الواحد الناصر، في نفس المنحى حينما أكد على 40االنفصال السياسي"

، تعود إلى عدة أسباب منها لأن تزايد حدة الصراعات العرقية وتنامي المطالب باالنفصا

نعدام الشرعية السياسية ووجود أساسا، انعدام المساواة وانتهاكات حقوق اإلنسان، زيادة عن ا

   41القمع والقهر السياسي واالستبداد والديكتاتورية
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حقائق ن المومن األهمية بمكان التأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة تستند إلى كثير     

دود ير المحكك غالسياسية واالجتماعية واالقتصادية الحديثة التي توفر أدلة كافية على أن التف

 نهياروالمجتمعات، قد أدى إلى نتائج عكسية تنطوي على كثير من األخطار، ألن اللدول 

ئات الف الدول الصغيرة غير القابلة للحياة عن طريق االنفصال، قد يؤدي إلى تدمير هوية

قوق االجتماعية المستقرة أصال بل وحتى القضاء على وجودها. وبالتالي فإن احترام ح

شعب  وناتتفسح المجال للمشاركة في السلطة وممارستها لكل مك اإلنسان والديمقراطية التي

اخلية الد الدولة، وتمكين الجميع من فرص التنمية، يبقى المدخل الحقيقي لتجاوز الصراعات

 والوقوف في وجه الحركات المشجعة على االنفصال داخليا ودوليا.

إن الجواب على ذلك، هو أن  بعد كل ما سبق، نتساءل : ما هو موقع الدولة األمة اآلن؟    

ما يعرف بالدولة األمة اآلن، لم تعد في الوقت الحاضر تمثل الشكل العادي للدولة، فهي 

تشكل أقلية في العالم وأن النموذج الذي تمثله متنازع حوله ومتجاوز. فعلى المستوى 

الداخلي، نالحظ أن الدولة األمة اضطرت في مختلف مناطق العالم إلى التسليم 

بالخصوصيات الجهوية، اللغوية، الدينية، وحتى اإلثنية التي تقلص من الهوية الوطنية. إن 

االتجاه نحو المحليات أصبح في ظل المجتمعات الراهنة واقعا قائما، وذلك من منطلق أن 

المواطن هو نفسه أصبح أكثر ميال نحو االهتمام بالشأن المحلي، وأنه لم يعد يهتم على 

ي إال بالقضايا الكبرى فقط دون غيرها. أما على المستوى الدولي، فإن الدول، المستوى الوطن

وذلك من خالل حركة مضادة، أصبحت تعي محدودية قدرتها على اتخاذ القرارات بفعل 

اقتصادية والمالية مثال، زيادة على ما تنامى من وحدة اإلحالة -العولمة في الميادين الماكرو

عل هذا هو ما يجعل من فكرة إيجاد هياكل فوق دولتية، اإلتحاد على النموذج الثقافي. ول

. كما أنه في هذا السياق يمكن فهم ما قاله" إريك 42األوروبي، مثاال جيدا ينبغي األخذ به

جونسون" المسؤول السابق عن اإلحصاء المعد استعدادا لالستفتاء، أنه" ال حظ للدول 

ي يفرض تحديات، وحدها األقطاب الجهوية يمكن الصغيرة في الصمود أمام شبح العولمة الذ

 .43أن تصمد في مواجهتها"

                                                            
42OP. P. 24. nt / Bertrand MathieuardAPhilippe  -  
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إضافة إلى  كل ما تم اإلشارة إليه، يمكن القول، أنه من الصعب في الوقت الحاضر أن       

تدعي دولة ما بأن شعبها ينتمي إلى ساللة واحدة، بسبب ما حدث من حروب وهجرة أعداد 

ل األخرى. وهو ما يضعنا أمام واقع التعدد اللغوي ، الديني كبيرة من أفراد الدول إلى الدو

واإلثني داخل الدولة الواحدة. وبالتالي يالحظ أنه ليس هناك من رابط ضروري بين الدولة 

 واألمة. 

 ةالمطلب األول :المقتربات المفسرة لنشأة الدول   

الدولة وترسخها داخل المجتمعات هناك عدة مقتربات حاولت أن تقدم تفسيرا لظاهرة نشوء       

الراهنة. ولعل من بين أهم هذه النظريات التي تأملت في الجذور األولى لنشأة الدولة ككائن معنوي ، 

 نجد كل من المقترب الفلسفي، مقترب القوة والصراع ، ثم المقترب التطوري و المؤسساتي.

 الفرع األول: المقترب الفلسفي   

الفلسفي من بين المقتربات المهمة في تفسير أصل نشأة الدولة. ولعل أهم ما يعتبر المقترب       

يميزه هو أنه يقدم تحليال مجردا، نوعا ما، في تصوره لظاهرة نشوء الدولة ومعه السلطة السياسية. 

 فهذه األخيرة في منظوره هي نتيجة لإلرادة.   

بقى في نهاية المطاف هي حصيلة للفعل والجدير باإلشارة هنا، هو أنه إذا كانت الدولة ت     

 اإلرادي، إال أن مصدر هذه اإلرادة له دور أساسي في تحديد سمات وخصائص الدولة الناشئة عنها.

قد تكون نتيجة إلرادة متعالية و فوق بشرية تستمد منها الدولة  ومن هذا المنطلق فالدولة     

ذا النموذج تمثله النظريات الدينية أو والسلطة الممارسة في إطارها أصلها وشرعيتها؛ وه

التيوقراطية؛ و قد تكون نتيجة إلرادة جماعية لألفراد، الشيء الذي يضفي عليها طابعا اختياريا، 

 وهذا النموذج تمثله النظرية العقدية أو الديمقراطية.

فوق بشرية، ولتوضيح هاتين النظريتين، سنتناول في )أوال( الدولة باعتبارها حصيلة إلرادة      

النظرية الدينية، وفي ) ثانيا( الدولة باعتبارها نتيجة التفاق إرادي بين جماعة األفراد، النظرية 

 التعاقدية.
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 أوال: الدولة حصيلة إرادة فوق بشرية: النظرية الدينية  

ن تنبني هذه النظرية على اعتماد أطروحة أن الدولة نظام قدسي فرضه هللا لتحقيق الغاية م      

االجتماع البشري بتقديس السلطة العامة التي هي من حقوق هللا وحده و ينوب عنه فيها الحكام 

، وأن السلطة فيها مصدرها هللا. إن فاألصل أن الدولة نظام إلهيوالملوك بتطبيق سلطته على الناس. 

ادة عدالة السماء هي التي تتدخل الصطفاء الحكام، ومن ثم يجب أن تسمو إرادتهم على إر

المحكومين، وأن اإلرادة اإللهية هي التي تؤثر الحكام وتختار شخصا أو أسرة معينة وتخولها الحق 

 في السيادة وممارسة السلطان.

تتفق على أن السلطة مصدرها اإلرادة اإللهية وهي مالكتها  وإذا كانت النظرية التيوقراطية      

لة باإلرادة البشرية؛ إال أن هذه النظرية عرفت الفعلية، وأن الدولة نظام إلهي وليس مؤسسة متص

عدة تطورات عكست نوعا من التباين في تفسيرها للسلطة ولطبيعة الدولة. ففي  البداية اعتبر الحاكم 

( ثم تطور األمر إلى القول بأن الحاكم قد أختاره هللا مباشرة لممارسة الحكم 1من طبيعة إلهية )

( وفي األخير انتهى األمر إلى األخذ باختيار الحاكم من لدن 2ا )باسمه على األرض ومن يعيش عليه

 (.3هللا بطريق غير مباشر )

 : نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم-1 

تمثل هذه النظرية البدايات األولى للفكر اإلنساني، أي حين هيمن المنظور الديني الممزوج        

وحين كان اإلنسان البدائي يهرع إلى قوة خفية  بالسحر واألسطورة على جميع أوجه النشاط البشري

 عليا التماسا لألمن والطمأنينة وطالبا للعون على مواجهة ظواهر الحياة وعواملها. 

ففي ظل مجتمع يقوم على الرهبة من الطبيعة ومن المجهول، وتتحكم فيه األساطير       

د فتغلب عليها خاصية القداسة، بحيث يقوم والمعتقدات، كان طبيعيا أن تختلط السلطة السياسية بالعقائ

الخضوع للزعيم على أساس أنه يمثل في شخصه إرادة اآللهة، بل على أساس أنه إله، يعبد وتقدم له 

القرابين، مما يعني أنه لم يكن مختارا من قبل اإلله وذو طبيعة إلهية فقط، بل هو اإلله نفسه أو أحد 

د سادت هذه النظرة غالبية المدنيات القديمة، في مصر والهند أبنائه حسب نوع المعتقد الديني. وق

 والفرس واليابان وكذلك عند الرومان الذين كانوا يقدسون اإلمبراطور ويعتبرونه إلها.
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ففي الحضارة المصرية القديمة، يؤكد المؤرخون أن التطور السياسي، في اتجاه تركيز السلطة      

ومعتمدا على تطور مماثل في الفكرة الدينية في اتجاه التركيز في يد شخص واحد، كان مالزما بل 

في معبود واحد، حيث أنه في العصر الفرعوني، بعد تحقيق الوحدة السياسية واستقرارها بدأت 

السيادة السياسية تأخذ مظهرا دينيا واضحا. فقد كان فرعون يعتقد في نفسه، وتعتقد الرعية فيه، أنه 

، أو هو اإلله نفسه فأطلق عليه تارة أسم "هوريس" وتارة أخرى "رع" أي ينحدر من أصالب اآللهة

اإلله في اللغة المصرية القديمة، الشيء الذي جعله يتمتع بسلطة مطلقة تشمل كل شيء وتنصب على 

 إقليم الدولة ومن عليه.

نون وأنها أيضا مؤداه أن القوى اإللهية هي أساس كل قا وقد كان االعتقاد السائد في الهند     

" الهندية القديمة قوانين "مانوبالتالي هي المصدر األول لكل تنظيم سياسي، أو اجتماعي، وكانت 

األكبر "براهما" وهذا هو ما يوجب طاعتهم بل  هتمنح الملوك سلطات دينية مستمدة من اإلل

" يحل في جسم حاكمهم الديني والدنيوي اإلله "بوذا" يعتقدون بأن التيبتوتقديسهم. كما كان سكان "

ونفس الشيئ وجد في الصين القديمة التي كان إمبراطورها يعتبر ظال لإلله. كما أن اليابان لم  "الما"

 .1945رسميا، إال بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية سنة  اتتخل عن تأليه إمبراطوره

تاريخ بكل تأكيد، خاصة بعد ظهور الديانات التوحيدية ووفقا لهذه المعتقدات التي أصبحت من ال     

)اليهودية، المسيحية، اإلسالم(، وبغض النظر عن استمرار بعض الرؤى التقديسية لشخص الحاكم، 

وإن لم تصل إلى درجة التأليه، لدى بعض الشعوب، فإن فحوى هذه النظرية أن تكون سلطة الحاكم 

 أن تعد أوامرهم وأعمالهم ال مرد لها.المقدسة مطلقة و منفلتة من أي قيد و

 : نظرية الحق اإللهي المباشر         2

على خالف النظرية األولى التي تضفي على الحاكم طابعا إلهيا أو هو اإلله المجسد من صورة       

بشرية؛ ال تجعل هذه النظرية من الحاكم إلها يعبد، وإنما هو مختار بطريق مباشر من هللا، لمباشرة 

شؤون السلطة. فاالختيار هنا تم بعيدا عن األفراد، بل هو أمر إلهي خارج عن إرادتهم، وبالتالي فما 

 دام الحكام يستمدون سلطانهم من هللا مباشرة، فقد وجب طاعتهم، ألن في معصيتهم معصية هللا.
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 الوثني لطابعاوقد تبلورت هذه النظرية مع ظهور الديانات السماوية التوحيدية المتعارضة مع      

 ختاره هللايسانا لنظرية تأليه الحاكم، حيث تم الفصل بين اإلله والحاكم ولم يعد هذا األخير سوى إن

صبح للحكم وال يستمد سلطته من أي مصدر آخر، فهو يحكم بمقتضى الحق اإللهي المباشر، وت

لشعوب، احكم ار الملوك لالدولة بناء على ذلك من صنع هللا وإرادته، وهو الذي يتكفل بعملية اختي

قي ألنه هو خالق كل شيء، وهو يصطفي بعض البشر ويلقي فيهم روحا من عنده ويوجب على با

 البشر طاعتهم واالنصياع لهم باعتبار ذلك من طاعة هللا.

 النشأة م، أووعلى هذا األساس أقام آباء الكنيسة األوائل نظرتهم عن الحق اإللهي في الحك      

و الذي  ههللابخضوع جميع الناس للسلطات العليا، ذلك ألن  قول الرسول بولسدولة على المقدسة لل

يم لتنظ وضع هذه السلطات في أيدي الملك. بمعنى أن الرب وقد خلق اإلنسان، خلق كذلك السلطة

سيف وينية ، سيف السلطة الدسيفانعالقات البشر ألنه ال يحب لعباده الفوضى. وللسلطة اإللهية 

بنفسه  يودع ة الزمنية، وإذا كان الرب يودع سيف السلطة الدينية للبابا في الكنيسة، فإنهالسلط

 وبإرادته المباشرة سيف السلطة الزمنية لإلمبراطور. 

صيان عفإن  ونظرا ألن الحاكم يأخذ الحكم بإرادة من هللا وهو مسؤول أمامه فقط،. لذا         

ا ل إنهبعصية دينية ال تستوجب العقاب في الدنيا فقط، الحاكم هو عصيان إلرادة الرب، وهي م

 تستلزم العقاب الديني كذلك. 

عهد "لويس الرابع فال غرابة والحال هذه أن نجد هذه النظرية وقد ظهرت بأجلى تعبير في        

الذي كتب في مذكرته" بأن سلطة الملك غير مستمدة من الشعب ولكنها ناتجة عن تفويض  عشر"

. ونفس الشيء هو ما سيعبر 44الملك مسؤول أمام هللا وحده عن كيفية استعمال هذه السلطة"إلهي، و

، قائال " في شخصي فقط تكمن 1766أمام برلمان باريس في عام  لويس الخامس عشر"عنه "

السلطة العليا، ومن شخصي بالذات تستمد مجالسي وجودها وسلطتها، وإلي فقط تعود السلطة 

ريك أو رقيب، وعني ينبثق النظام العام برمته" .وهو نفس ما نجده في المرسوم التشريعية، بال ش

والذي ينص فيه" إننا لم نتلق التاج إال من هللا، وسلطة سن القوانين هي من  1770الذي أصدره سنة 

 اختصاصنا وحدنا دون مشاركة من أحد، وال نخضع في عملنا ألحد"     

                                                            
 22أنظر : محمد معتصم : م س : ص :  - 44
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على الشورى كمبدأ للحكم واعتبارها الحاكم خليفة للرسول  ميةورغم قيام الديانة اإلسال      

محمد )ص ( في حكم المسلمين؛ فإن الواقع التاريخي للخالفة اإلسالمية، ابتداء من خالفة 

عثمان، رضي هللا عنه، سيفرز ممارسة ثيوقراطية للحكم اعتبر فيها الحكام المسلمون أنفسهم 

عتبار عثمان بن عفان الخالفة"قميصا قمصه هللا له" ومرورا خلفاء هلل ال للرسول، انطالقا من ا

بتبني األمويين لنظرية الحق اإللهي في الحكم انطالقا من اعتبار معاوية، مؤسس دولتهم، أن 

"األرض هلل وأنا خليفة هللا، وما أخذت فلي، ما تركته للناس فبفضل مني" وانتهاءا بإطالق 

 لطان هللا على األرض"."المنصور" العباسي على نفسه لقب"س

، فهو في األولى من طبيعة على هذا النحو إذا كانت النظريتان تختلفان في طبيعة الحاكم     

إلهية، وهو في الثانية بشر اختاره اإلله ليمثل اإلرادة اإللهية في األرض، إال أن كال النظريتين 

محاسبته من قبل المحكومين عن تتفقان في إعطاء الحاكم سلطات مطلقة غير مقيدة إذ ال يجوز 

 أفعاله أو أخطائه بما أنه ممثل هلل.  

 : نظرية الحق اإللهي غير المباشر  3

تلتقي هذه النظرية مع سابقتها في كون نشأة الدولة تقوم على قاعدة الحق اإللهي المفوض            

ولة ال تنتقل مباشرة من هللا إلى لها، إال أنها تتمايز عنها من حيث أنها تعتبر السلطة اإللهية المخ

الحاكمين، وإنما توضع رهن إشارتهم بالوسائل البشرية التي يقيمونها فوق األرض. وبالتالي فإذا 

كان أساس كل سلطة مصدرها هو هللا، إال أن شكل هذه السلطة تبقى مسألة بشرية؛  فالحاكم يتم 

اإلله وتوجيهه صوب اختيار حاكم معين. اختياره من قبل الشعب، ولكن عن طريق إرشاده من قبل 

مما يعني أن السلطة هي حق ناتج عن العناية اإللهية التي توجه األمور وإرادات األشخاص باتجاه 

 معين يسير على مقتضى العناية اإللهية الختيار الشخص الذي ترتضيه هذه العناية الربانية.

تطور لنظرية الحق اإللهي المباشر التي نشأت إثر الصراع  وقد كانت هذه النظرية بمثابة     

، وكان حركات اإلصالح الدينيالديني بين الدولة والكنيسة في أوروبا في العصور الوسطى إبان 

الغرض منها هو رغبة رجال الدين في الحد من سلطة الحكام الذين يمارسونها، بالذهاب إلى أنه وإن 

مباشرة من  رن يختار من يمارسها بالنيابة عنه، إال أنه ال يتم هذا الختياكانت السلطة بيد هللا وهو م

 عند اإلله ، بل يقوم بتوجيه إرادات البشر نحو اختيار الحاكم الذي ينوب عنه بالذات
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، ولكنها تعتبر قيام اختيار الحاكمتتيح إمكانية  ظاهريا،أن هذه النظرية وإن كانت،  والمالحظ     

للعناية اإللهية بالعباد، ألنها هي التي توجه الحوادث وإرادات األفراد توجيها يصبح حكمه تشخيصا 

معه هذا االختيار أمرا الزما ال مناص منه؛ مما يعني أن هذا الحاكم يبقى ممثال لإلله وتبقى أوامره 

 ملزمة بحيث ال يجوز الخروج عنها نظرا إلى أن طاعته واجب ديني وهو مسؤول فقط أمام هللا

وبالتالي فإن الحاكم يتولى السلطة بواسطة الشعب ولكن من خالل اإلرادة اإللهية، وتكون سلطته 

 مطلقة بحيث ال يحاسب إال من اإلله وحده.

، فإننا لو أمعنا النظر لوجدنا أن جوهر هذه النظرية ال يختلف عن جوهر من هذا المنطلق     

كون األمر وفقا للنظريتين، في اختيار الحاكم، هو نظرية الحق اإللهي المباشر ، وذلك من ناحية 

حسب نظرية إرادة تعمل مباشرة فتختار الحاكم، في حين،  النظرية األولىإرادة هللا، وإنما حسب 

تعمل بطريق غير مباشر وبواسطة إرادات األفراد. تلك اإلرادات التي  غير المباشر، الحق اإللهي

، أي أن األفراد في عمليتهم االختيارية اره مسيرة بالعناية اإللهيةوإنما تختال تختار الحاكم مباشرة، 

 تلك يكونون مسيرين وليسوا مخيرين

وقد ظلت نظرية الحق اإللهي غير المباشر، التي تعتبر أكثر تقدمية من سابقاتها، سائدة طوال       

يحي، ولكن نفوذها سوف قرنين تقريبا كانت للكنيسة فيهما اليد العليا في المجتمع األوروبي المس

يتراجع تدريجيا نتيجة لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وفكرية طرأت على أوروبا خالل هذه 

 الفترة، الشيء الذي سيؤدي إلى طرح تبريرات جديدة لنشأة الدولة.

 ثانيا: الدولة نتيجة فعل إرادي لألفراد: العقد االجتماعي   

مة أساسية فحواها أن الدولة ظاهرة إرادية، تأسست نتيجة اتفاق تنطلق هذه النظرية من مسل         

إرادي وواعي بين مجموعة من الناس الحريصين على الدفاع بشكل أفضل على مصالحهم وضمان 

حرياتهم في إطار المجتمع. إن اجتماعهم بكيفية إرادية مقصودة يتم بواسطة عقد بغرض العيش 

 المشترك وتوحيد حقوقهم.
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إلرادة إذن هي أساس العقد االجتماعي الذي من خالله سيتخلى األفراد عن الحالة الطبيعية إن ا      

بهدف تأسيس دولة والتي سينتظمون في إطارها في شكل جماعة سياسية ويخضعون لحاكم واحد 

 ومشترك. 

ن إن هذه الفكرة التي تأسست حولها نظريات العقد االجتماعي، تقوم حول فرضيتين أساسيتي     

 وهما:

؛ تتمثل في الحالة الطبيعية الخالية من القوانين المدنية وحيث تسود شكل للحياة في تجمع األولى -*

 إنساني بال دولة،. 

يجسدها العقد باعتباره اتفاق بين األفراد الذين اختاروا ،عبره عن وعي وقصد، االنتقال  ؛الثانية -*

شروط الحياة الحرة والمستقرة،  مالسياسي الذي يوفر لهمن حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني و 

 و ما ينتج عن ذلك من تأسيس للسلطة السياسية التي يتنازل المواطنين عن كل حقوقهم لها . 

الذهبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكان أشهر  وقد عاشت هذه النظرية عصرها      

 Thomasلسابع عشر االنجليزيان " طوماس هوبز  من نادوا بها ودافعوا عنها في القرن ا

Hobbes  و "جون لوك "John Locke  فقد بلغت هذه النظرية ذروة  أما في القرن الثامن عشر"؛

 ".Jean Jacque Rousseauشهرتها على يد السياسي الفرنسي "جان جاك روسو 

عقد  األساس وهو أن أصل الدولةقد اتفقوا في على أنه إذا كان هؤالء الفالسفة السياسيون      

اجتماعي، وعلى أن السلطة الحكومية لتكون شرعية يجب أن تقوم في النهاية على رضا المحكومين، 

إال أنهم اختلفوا حول مجموعة من المسائل وذلك مثل طبيعة حياة اإلنسان قبل التعاقد، وأطراف هذا 

واختلفت بذلك النتائج تبعا الختالف هذه  العقد ومضمونه، وكذلك نتائج وآثار إبرام هذا العقد،

 المقدمات. 

ومن أجل الوقوف على مضمون هذه النظرية، نرى أنه من الالزم أن نستعرض أفكار وأراء     

 أشهر الفالسفة السياسيين الذين حملوا لواءها، أي كل من هوبز، لوك وجان جاك روسو.

 : نظرية العقد االجتماعي عند طوماس هوبز 1
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انطلق "طوماس هوبز" لتأسيس نظريته حول الدولة وعن أسس نشأة المجتمع السياسي المنظم،       

من تأمل الحياة الطبيعية األولى لإلنسان. وقد كانت له رؤية متشائمة لحياة األفراد األولى قبل وجود 

ذلك ، ليس بكائن مدني أو اجتماعي بطبعه، كما تصور فاإلنسان، حسب هوبزالجماعة المنظمة. 

وإنما على العكس من ذلك، إن الحالة الطبيعية كانت حالة  تفكك وتشتت بالنسبة  الفالسفة اليونان،

لإلنسان، حيث كل واحد هو عدو األخر، وحيث الكل مستعد في كل لحظة للهجوم وقتل بعضهم 

ء، حياة كفاح لذا فإن حياة اإلنسان األولى كما يقدمها "هوبز" هي حياة يطبعها  البؤس والشقا .البعض

وحرب وعدوان اإلنسان تجاه مثيله. فاإلنسان مدفوعا بغرائزه وأنانيته وحبه لذاته ونفسيته الشريرة 

التي فطرت عليها، ألن يعيش في حالة حرب ونهب دائم وفي سعي مستمر لتحقيق مصالحه 

 الشخصية على حساب مصالح الغير.

يث كل واحد يحارب اآلخر، أن يكون هناك شيء ، حلذا فإنه كان من الطبيعي والحالة هذه       

مثل هذا جيد وهذا قبيح، هذا عادل وهذا غير عادل ليس  فمفاهيم،يمكن أن يعتبر بأنه غير عادل. 

لها مكان في الحالة الطبيعية. كما أنه كان من الطبيعي في ظل هذه الحياة البئيسة التي يوجد عليها 

والتمييز بين ما هو لك وما هو لي، وأن كل ما يمكن أن يكون  ،تغيب الملكية، والسلطةاإلنسان، أن 

 في حوزة أحد هو ما يحصل ويحافظ عليه قدر ما يستطيع.

وإذا كانت حياة الناس في حالة الطبيعة على هذا النحو، فقد أراد األفراد االنتقال من حياة الشقاء       

غريزة حب البقاء والخوف من الموت مدفوعين بإلى حياة يسودها األمن واالستقرار والسلم، 

على مصالحهم التي تؤمن لهم حياة أفضل، وكانت وسيلتهم لتحقيق ذلك عقد اجتماعي أساسه  وحفاظا

الطبيعية ليتولى حكمهم وتنظيم حياتهم وحماية  عن كافة حقوقهمتنازل الجميع لشخص معين بالذات 

صهم من حياة البؤس والشقاء التي كانوا أرواحهم ورعاية مصالحهم وإزالة التعارض بينها وتخلي

 يحيون فيها في الحالة الطبيعية. 

و على إيجاد آلية لفرض هذه القوانين عن طريق  إن االتفاق على العيش تحت قوانين مشتركة      

سلطة قهرية وحاكمة للمجتمع هي الطريق الوحيد للخروج من وضعية الحروب والصراعات 

ا كل فرد في اتجاه الكافة، ووضع حد  "لحالة حرب الكل ضد الكل". المستمرة التي كان يخوضه

هو التعبير الوحيد عن إرادة عامة تسعى إلتاحة قيام  فالتأسيس عبر فعل طوعي واتفاق دائم
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المجتمع المدني من خالل توفير األمن والطمأنينة. فهو بالنسبة ل"هوبز" الوسيلة الوحيدة التي يحمي 

 النتائج المدمرة لحريتهم ومساواتهم ومصالحهم التي تتصادم ال محالة.  بها البشر أنفسهم من

هو أنه إذا كان تخلص الناس من حالة الشقاء ال يتم إال من خالل إبرامهم  والجدير بالمالحظة هنا،

لعقد اجتماعي؛ فإن التساؤل يطرح حول هذا العقد ذاته؟  من هم أطرافه، وما هي آثاره،و أهدافه ثم 

 لدولة التي يؤسسها.طبيعة ا

؛ فإن التصور الذي وضعه "هوبز" هو أنه عقد قد تم بين األفراد بعضهم بالنسبة ألطراف العقد -*

البعض دون أن يكون الحاكم أو الملك طرفا فيه. إن عملية استبعاد المتعاقدين لصاحب السلطة 

، ته من واجبات والتزامااآلمرة في الجماعة ورئيسها يعني أن العقد ملزم للمحكومين بما يتضمن

 دون أن يمتد ذلك إلى الحاكم الذي ال يرتبط بأي التزام تجاههم.

عن سائر حقوقهم وحرياتهم،  ا، فيؤكد "هوبز" على أن األفراد قد تنازلوبالنسبة لمضمون العقد -*

لى وبصفة نهائية لصالح الحاكم الذي ارتضوه، ألن اإلبقاء على بعض هذه الحقوق يعني اإلبقاء ع

سلطة الحاكم ونتائجها، فإنها حياة الفطرة التي تسودها الفوضى والحروب، ولذلك فإنه أيا كان مدى 

 أفضل من حياة البؤس والصراع بينهم.  بالقطع

فنظرا ألنه عقد مبرم بين األفراد فيما بينهم دون أن يكون صاحب السلطة  بالنسبة آلثار العقد؛ -*

، وبالنتيجة فإن ذلك يعني أنه ال يسري سوى على الذين أبرموه، طرفا في هذه العالقة التعاقدية

استبعاد أي التزام للحاكم، بما أنه لم يكن هناك أي نوع من التعهد من لدنه تجاه األفراد الذين تنازلوا 

 له طوعا واختيارا عن سائر حقوقهم.

تكمن في أنه من مصلحة اإلنسان الخضوع إلكراه الحاكم المطلق، أي  بالنسبة ألهداف العقد؛ -*

عن طريق اإلكراه، السلم االجتماعي. فاألفراد عن طريق العقد االجتماعي  سوف تضمنللدولة التي 

يتخلون عن حريتهم الطبيعية مقابل الحصول على األمن المضمون من قبل الدولة والتي تحميهم من 

 بعضهم البعض.

فهي ذو طبيعة كلية وشمولية، ولقد شبهها "هوبز"  نسبة لطبيعة الدولة التي يؤسسها العقدبال -*

، أي ذلك الجيل الجديد من الدول، ذات الجبروت والقوة المطلقة. ومن هذا Léviathanبالتنين 
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قا المنطلق فإن السلطة التي يملكها الحاكم  تكون سلطة مطلقة من كل قيد، وأن األفراد ال يملكون ح

فإن حالة األفراد في الجماعة ستظل أفضل بكثير من حالتهم  مهما تعسف الحاكم واستبدقبله، إذ 

األولى، وال يجوز لألفراد تبعا لمضمون العقد أن يناقشوا مشروعية األوامر التي يصدرها الحاكم أو 

به  الما ارتبطوخارجين على االتفاق، ناكثين  ايعصوها وإنما يقع عليهم واجب إطاعتها، وإال عدو

 من عهد.

وفي األخير يقر "هوبز" بأن حماية الفرد من اعتداءات أقرانه وعيشه في حالة أمن واستقرار      

خير عنده من شقاء وتناحر الحالة الطبيعية العديمة السلطة؛ ألن هذه  رعاية سلطة مستبدةفي 

 األخيرة هي الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية.

 

 : نظرية العقد االجتماعي عند جون لوك  2

إن إيمان "جون لوك" بنظام الملكية المقيدة ال المطلقة، وذلك خالفا لما ذهب إليه "هوبز"، كان        

وإذا كان "لوك" ينطلق من نفس منطلق لها أبلغ األثر على أفكاره بشأن فكرة العقد االجتماعي. 

وهو أن العقد االجتماعي هو األساس في بناء المجتمع السياسي وأنه الوسيلة التي تم  "هوبز"،

معه في  إال أنه يختلفاعتمادها من قبل األفراد لينتقلوا من الحياة البدائية إلى حياة الجماعة المنظمة؛ 

المنظمة، وكذلك  تصوره لحالة األفراد في حياتهم الفطرية األولى، أي قبل انتقالهم إلى حياة الجماعة

 في تحديد أطراف العقد ومضمون هذا العقد وأثاره.

التي كان يعيش فيها األفراد قبل انتقالهم إلى حياة المجتمع  فعلى مستوى الحياة الفطرية األولى     

الذي تصور اإلنسان على أنه قوة غاشمة، وأن  -المدني المنظم؛ يرى" لوك" ،على خالف "هوبز" 

؛ أن -ة تتميز بصفة التوحش بما يسود فيها من قانون يكون في صالح األقوى دائماالحالة الطبيعي

، أي أن العالقات وأن الحالة الطبيعية تقوم على الحريةلإلنسان حقوقا طبيعية ال يخلقها المجتمع، 

الطبيعية بين الناس هي عالقة كائن بكائن حر تؤدي إلى المساواة، ولم يكن هناك اعتداء من البعض 

، وحتى إذا وقع اعتداء على ألن العقل الفطري وقانون الطبيعة يمنعان من ذلكعلى البعض اآلخر، 

الحرية أو المال فإن الدفاع عن النفس هو أمر طبيعي في هذه الحالة، ومع ذلك فإنه في ظل حياة 
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يره أو أن يسودها العقل واالستقرار والحرية والمساواة، فليس من المتصور أن يؤذي أحد األفراد غ

 يعتمد االعتداء عليه واإلضرار به.

ينحصر في تنمية حريتهم والدفاع عنها وعن كل ما يلزمها  وعلى أساس ذلك فإن حق األفراد       

"هوبز"  إن "لوك" بعكسمن حقوق مثل: حق الملكية وحق الحرية الشخصية وحق الدفاع عنهما. 

ة، وأنها سابقة للمجتمع المدني، وأن غاية قيام هذا يرى أن الملكية الخاصة موجودة في حالة الطبيع

. غير أنه:" إذا كان هي المحافظة على هذه الملكية التي تعني حق الحياة والحرية والتملكاألخير 

اإلنسان في حال الفطرة حرا جدا، كما يقال، وإذا كان هو ذاته السيد المطلق على شخصه، فلماذا 

عن هذه اإلمبراطورية، ويخضع نفسه لهيمنة سلطة أخرى سيتخلى عن حريته؟ لماذا يتخلى 

وسيطرتها؟ ولإلجابة على هذه التساؤالت بوضوح نقول إنه على الرغم من تمتعه بهذا الحق في حال 

الفطرة، فإن التمتع به غير مؤكد تماما، فحقه هذا عرضة لالنتهاك على الدوام من طرف اآلخرين. 

ليسوا قادرين على أن يحملوا الجميع على احترام حقوقهم  طبيعيةفإن الناس في الحالة ال يوبالتال

الطبيعية، وال يستطيعون بمجهودهم الخاص حماية ممتلكاتهم، لهذا اتفقوا فيما بينهم على إقامة سلطة 

تلزم الناس بالمحافظة على احترام حقوق الجميع. وهكذا نشأت الدولة بمقتضى عقد، آثر فيه األفراد 

حياة جماعية منظمة وفقا لشروط وأوضاع تحقق لهم ضمانات أفضل للحياة ولممارسة االنتقال إلى 

الحريات، فتخلوا عن حياة الفطرة بحرية تامة و بإرادتهم ورضاهم من أجل تقوية شروط أمنهم 

. خالل سلطة تحكمهم وتقيم العدل بينهم وتعبر عن إرادتهم جميعاوتحسين ظروف نمائهم ، من 

سلطة التي ستمكنهم من الحياة االجتماعية اآلمنة، يدعو "لوك" أفراد كل جماعة إلى وهم إذ يقيمون ال

اختيار الحاكم من بينهم ليكون طرفا في العقد، الشيء الذي ينشئ الجماعة السياسية المنظمة، أي 

 خاصةعلى أن يتم التنازل له عن بعض حقوقهم بالقدر الالزم فقط لقيام السلطة بواجباتها، الدولة، 

ما يتعلق بوضع القواعد الالزمة لتقرير الجزاء ضد المعتدين. فحسب "لوك" إن قوانين الطبيعة، 

، في غياب شخص، في حالة تكون بال فائدةوغيرها من القوانين المتعلقة باإلنسان في هذا العالم، 

 ن عليه.ويحمي ويحافظ على األبرياء، ويعاقب الذين يعتدو يملك السلطة على تنفيذها،الطبيعة، 

 ليس عقدا أحادي، فالمالحظ أن العقد الذي بموجبه تنشأ الدولة أما على مستوى أطراف العقد   

الجانب كما يذهب إلى ذلك "هوبز"، وإنما هو عقد يتم بين طرفين، األفراد من جهة والحكام من جهة 
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التعاقد، مما يعني أن أخرى. أي أن الحاكم ليس أجنبيا على العقد وإنما هو الطرف الثاني من أطراف 

اختيار الحاكم قد تم برضا األفراد، ومن ثم يكون خضوعهم لسلطته مبعثه الرضا والقبول وليس 

 القهر واإلكراه.

، فإن "لوك" يؤكد على أن األفراد لم يتنازلوا بمقتضى هذا أما ما يتعلق بمستوى مضمون العقد    

ة، إلقامة السلطة، مع االحتفاظ بباقي الحقوق التي العقد إال عن القدر الضروري من حقوقهم الطبيعي

يجب على الحكام حمايتها، وعدم المساس بها. وبالتالي فالسلطة التي تمنح للحاكم بموجب هذا العقد 

ال تكون مطلقة، وإنما مقيدة بما يكفل تمتع األفراد بحقوقهم الطبيعية الباقية والتي لم يتنازلوا عنها، 

 أية اعتداءات عليها.وبما يحول دون وقوع 

، فإنه نظرا لكون العقد الذي يبرمه اإلفراد ال يدخل وبخصوص المستوى المتعلق بآثار العقد    

ضمن العقد الغير المشروط كما ذهب إلى ذلك" هوبز"، وإنما يفرض التزامات متبادلة؛ فإن هذا 

كم واجب الحماية والمحافظة الحا وأن علىاإلفراد واجب الطاعة قبل الحكام،  أن علىيعني من جهة 

 فإذا ما حادت السلطة عن أحكام العقدعلى حقوق األفراد التي لم يتنازلوا عنها، وإقامة العدل بينهم. 

وهددت الحقوق الطبيعية فإنه يكون من حق المحكومين في هذه الحالة أن يعيدوا النظر في توليتهم 

وأن يقاوموا الحاكم الذي نصبوه عنهم  ا عليهاأن يثورولهذه السلطة ولهم، عند الضرورة القصوى، 

بل وعزله من سلطة الحكم. وعلى هذا النحو يرى "لوك" أن من حق األفراد أن يثوروا إذا ما سلبت 

السلطة حقوقهم الطبيعية وخصوصا الحرية والملكية الفردية، لكن استعمال حق المقاومة في نظره ال 

 لى الدفاع عن النظام العاميهدف إلى تحقيق األماني الشعبية بل إ

 ونستنتج من خالل ما سبق ثالثة مسائل أساسية:     

، أن "لوك" وإن كان قد بدأ مع "هوبز" من نقطة بداية واحدة، وهي وجود عقد لمسألة األولىا -*

اجتماعي انتقل فيه األفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة السياسية، إال أنه لم ير في ذلك العقد 

مبررا إلقامة سلطان مطلق، وإنما عبر من خالل تحليله عن كراهيته للحكم المطلق واالستبدادي، 

وميله إلى تقييد سلطة الحكام؛ وهو في ذلك يختلف عن "هوبز" الذي كان يميل إلى إطالق سلطة 

قامت  الحكام وتحريرها من أية قيود قبل أفراد الجماعة. ومن هذا المنطلق أيد "لوك" الثورة التي

في انجلترا، وإقامة ملك آخر مكانه والذي فرضوا عليه بعض  1688على الملك جيمس الثاني سنة 
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االلتزامات التي نصت عليها "وثيقة إعالن الحقوق" التي تتصل كلها بالتفسير القانوني أو الفني 

 للدستور. 

بين المتنازعين؛ وهو أن لوك يحصر مشروعية قيام الدولة في حق التقاضي  ؛المسألة الثانية -*

موقف ليبرالي راديكالي يرى أن من الممكن لإلنسان أن يعيش منفردا متدبرا أمره باستقالل ذاتي، 

مدركا للخير وللشر، وضامنا ألسباب عيشه وحفظ ذاته لوال بعض المهالك الناتجة عن التخاصم، 

 لسياسية. ، التي تدفع به إلى إنشاء المدينة اوعن النزوع إلى القصاص الشخصي

؛ لقد أضفى "لوك" على المصلحة أهمية بالغة في الوقت ذاته الذي اختزل فيه المسألة الثالثة -*

الدولة إلى وظائف تنفيذية في خدمة المجتمع المدني المنظم حول ملكيته الخاصة، فاألسبقية التي 

م الناس هو طريقة خلق منحها للمصالح الخاصة وللحقوق التي تحميها تجعل الليبرالية ترى أن ما يه

 الثروة ومراكمتها. وأن السلطة مكونا محددا للمجتمع المدني 

 : نظرية العقد االجتماعي عند جان جاك روسو 3 

يعتبر "جان جاك روسو" في الحقيقة من خالل ما قام به  من عمل على مستوى تطوير        

ياسية، أحد كبار المفكرين السياسيين وتهذيب فكرة العقد االجتماعي عبر مجموعة من األفكار الس

الذين كان لهم أبلغ األثر في ظهور مبادئ حقوق اإلنسان في الحرية واإلخاء والمساواة، والتي تبنتها 

بل إن التصور الذي واستوحت منها معظم مبادئها األساسية.  1789الثورة الفرنسية شعارا لها عام 

ألعمق أثرا في تطوير نظرية العقد االجتماعي ومنحها "روسو" يمكن اعتباره األكثر غنا وا قدمه

 مكانة رائدة ضمن الفكر السياسي الحديث.

أشهر مؤلفاته على  1762ويعتبر مؤلف "روسو" في العقد االجتماعي الذي صدر عام        

والتي الزالت قائمة وصالحة إلى حد اإلطالق حيث وضع فيه أسس قيام الدولة والجماعة السياسية، 

ولذلك يربط عديد من الفقهاء بين"روسو" ونظرية العقد االجتماعي، باعتباره أفضل  عيد حتى اليوم،ب

 من عرضها وأوضحها.

"هوبز" و "لوك" على أن انتقال األفراد من حياة  يتفق مع كل منوإذا كان "جان جاك روسو"       

فكرة العقد عند "روسو" كان لها  الفطرة إلى الحياة الجماعية قد تم بمقتضى عقد اجتماعي، إال أن
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تصورا خاصا سواء بالنسبة لحالة األفراد في الحياة الطبيعية، أو فيما يتعلق بأطراف العقد أو فيما 

 يتعلق بمضمونه وآثاره. 

التساؤل حول أصل  ينطلق من؛ نجد أن "روسو" ففيما يتعلق بالحياة الطبيعية األولى      

هنا في تصوره عن سابقيه )هوبز ولوك(، حيث يرى أنه في  يختلفال المجتمعات السياسية، وهو 

فهم البداية كان األفراد يعيشون في الحالة الطبيعية بدون أن يكون هناك أي رابط اجتماعي بينهم؛ 

. يقول  "روسو" في مستهل كتابه العقد االجتماعي "ولد اإلنسان حرا"، أي بدون أحرار ومتساوون

ان حر. ومن هذا المنطلق سيقيم "روسو" نظريته األخالقية التي  تستمد المجتمع المنظم، اإلنس

" والسبب في تحوله مفادها أن "اإلنسان خير بطبعهحيويتها من قضية بسيطة وصعبة في آن واحد، 

شريرا هي مؤسسات المجتمع بمعنى أنه إذا كان الناس يعيشون في سعادة نسبية ومساواة وحرية في 

فإن حياة الفطرة هذه ما لبثت أن تغيرت نتيجة تقدم المدنية ونتيجة تعدد المصالح الحالة الطبيعية، 

ازدياد التفاوت في الثروات بين األفراد، ففسدت بالتالي المساواة  ، وزاد األمر تعقيداوتضاربها

نهم، ، وشقت حياتهم نتيجة التنافر والحروب بيحياة الفطرة األولىالطبيعية التي كانوا ينعمون بها في 

وترتب على ذلك أن الصراع أصبح السمة الغالبة في المجتمع واستشعر الناس فقدان األمن. وتبعا 

كانت  -حيث كان يسودها الحرية والمساواة  -أن حالة اإلنسان الطبيعية األولى  ال ينكر روسولذلك 

صالح ، ولذلك لم يتركوها إال مضطرين نتيجة تعارض المأحسن حاال منها في ظل الجماعة

 وتضاربها. 

إلى شرير باالجتماع بسبب التفاوت نتيجة تقدم  إال أنه إذا كان تحول اإلنسان الخير بالطبع    

المدنية وظهور الملكية؛ فإنه مع ذلك أصبح هذا االجتماع ضروريا، ومن العبث محاولة فضه بعد 

. وبالتالي كان البد دهبل جل ما يتسنى فعله هو إصالح مفاسحدوثه والعودة إلى حالة الطبيعة، 

لألفراد من السعي للبحث عن وسيلة يستعيدون بها المزايا التي كانوا يتمتعون بها في حياتهم 

وهذا يعني أن تفسير رغبة الطبيعية دون الرجوع من جديد إلى حياة الفطرة ألن ذلك مستحيال 

العامة وضمان السلم األفراد في التعاقد لم يكن من أجل ضمان استمرار المساواة والحريات 

وذلك بظهور  االجتماعي كما ذهب إلى ذلك؛ "لوك"؛ وإنما إلى فساد الطبيعة والحياة العصرية،

العقد الملكية الخاصة  وتطور الصناعة وما رتباه من إخالل بالمساواة وتقييد للحريات . وعليه فما 
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ايته القضاء على الخالفات بناء على هذا المنظور، سوى إمكان أخالقي واجتماعي، غ االجتماعي

والعداوات الناتجة بين األفراد والتخفيف من التأثير التدميري الذي تنطوي عليه المصلحة الذاتية؛ 

ويتيح للمجتمع إمكانية خلق االنسجام بين اهتمامات الفرد بذاته واحترام المصلحة العامة، ويؤسس 

الذي ينتقل األفراد بمقتضاه إلى حياة  فاق أو العقد. إال أن هذا االتالنتظام الروابط بين مجموع أفراده

الجماعة يجب حتى يكون صحيحا ومشروعا، أن يكون صادرا من إجماع اإلرادات الحرة والواعية 

 لألفراد المكونين لهذه الجماعة.

؛ فإن "روسو" يرى أن هذا العقد ال يتم بين أفراد، كما أما فيما يخص أطراف العقد االجتماعي     

د "هوبز" وال عقدا بين األفراد والسلطات، كما عند "لوك"، لكنه عقد بموجبه يتحد كل فرد مع عن

. ومن ثم فإن هذا 45الكل بحيث يضع كل واحد ذاته وقدراته في الشراكة تحت سلطة اإلرادة العامة*

ق منطلقه التعاقد الذي يضع األسس الحقيقية للمشروعية والعدالة االجتماعية والذي ينبني على اتفا

ولكن على أساس أن  إنما يتم في واقع األمر فيما بينهماإلرادة الجماعية ألفراد أحرار ومتساوين، 

 لهم وجهين أو صفتين:

 باعتبارهم أفرادا مستقلين ومنعزلين كل منهم عن اآلخر؛  األولى،  

الذي ل ومستقباعتبارهم أعضاء متحدين يتكون من مجموعهم هذا الشخص الجماعي ال و الثانية،  

اك اشتر يضع شخصه وكل قدرته موضع فكل واحد منايشكل كل فرد جزءا فاعال منه ومؤثرا فيه . 

 ل".ن الكتحت اإلمرة العليا لإلرادة العامة، ونحن نتقبل كجسم واحد كل عضو كجزء ال يتجزأ م

 ،فسهمأنهم أفراد الجماعة "روسو" أن أطراف العقد االجتماعي  على هذا الشكل تصور      

 : األفراد الطبيعيون على انفراد،  الطرف األول 

 : أفراد الجماعة متحدين أو الشخص الجماعي العام. والطرف الثاني

                                                            
فأما  nté de toutvoloمفهوم رئيس في فلسفة روسو السياسية والحقوقية. ويقصد بها روسو إرادة الكل  Volonté généraleاإلرادة العامة  -* 45

. حة المشتركةو المصلأشعب ووحدته وإرادته المشتركة، وهو الذي يكون مبتغاه الخير العمومي الكل فهو الموجود المعنوي الذي يعبر عن روح ال

الم عد المتفرقين في فالمقصود بها المجموع الحسابي واإلحصائي لإلرادات الفردية، أو قل جملة األفرا volonté de tousوأما إرادة الجميع 

لمأمول، عند اتما؛ بل إن ينهما حبن التمييز بين إرادة الكل وإرادة الجميع ال يعني المقابلة والمضادة األعيان حيث األنانية والمصلحة الخاصة. غير أ

وجد دائرة تكل السيادي وجود الروسو، هو أن يتماهيا وأن يتماثال حتى تكون اإلرادة العامة تعبيرا عن إرادة الجميع، ال فقط عن إرادة األغلبية. وب

وجد اإلرادة تلي، فما أن ا.وبالتاوفي دائرة هذا الكل تنحل التناقضات السارية بين اإلرادات الجزئية المتعادية بين بعضها بعضالقانون والحق والعدل؛ 

ن ية. ومن هذه الزاوية فإأن تنصاع لها بمقتضى  مبدأ انصياع األقلية لألغلب  volonté particulièreالعامة حتى يكون من واجب كل إرادة جزئية 

ادة العامة يز بين اإلرية أن مة العامة، أو إرادة الكل، هي من باب المأموالت، التي يجب أن تكون. ومن أهم مساهمات روسو في الفلسفة السياساإلراد

  110ص :  :وسو : م س ن جاك رالتي تنزع إلى الخير العمومي واإلرادة الجزئية المتمردة دوما عليها والتي تتكلم بلغة االنفعال والهوى. أنظر : جا
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 وهذا التصور الذي أبرزه "روسو" بشأن أطراف العقد ينتج عنه جسم جماعي معنوي      

بهذا الشكل إذن، ليست الدولة سوى جمعية سياسية تم تشكيلها بشكل حر بين المشاركين في       

، أي مجموع إرادتهم الفردية وأن سيادة الدولة ليست إال اإلرادة العامة للمتعاقدينالعقد االجتماعي؛ 

لحكم واستمراره ، وجعل منه أساسا لنظام امبدأ السيادة الشعبيةوهكذا أقر "روسو " بهذا التصور 

ما دامت ثقة الشعب فيه قائمة، وطالما كان التعبير عن اإلرادة العامة في الدولة تعبيرا عن الصالح 

 العام.

، فإن "روسو" يذهب إلى أن األفراد قد تنازلوا بمقتضى هذا العقد عن مضمون العقد على مستوى

، أي لإلرادة لصالح الجماعة ككل جميع حقوقهم الطبيعية التي كان يضمنها لهم القانون الطبيعي

 يختلف تصورالعامة التي تتكون من اجتماع إرادة كافة أفراد الشعب أو األمة. وعلى هذا النحو 

عن تصور كل من "هوبز" و"لوك"، إذ سبق أن أوضحنا أن  لمضمون العقد"روسو" بالنسبة 

"هوبز" كان يرى أن األفراد قد تنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد بينما 

، وإنما عن جزء منها فقط وبالقدر الالزم األفراد لم يتنازلوا عن حقوقهم كلية للحكامرأى"لوك" أن 

 المحتفظين بها.والضروري لحماية حقوقهم 

على أن األفراد وهم يتنازلون بمقتضى العقد االجتماعي عن حقوقهم وحرياتهم كلية ودون تحفظ      

إال أن هذا النزول ال يفقد األفراد حرياتهم عن جميع حقوقهم للمجموعة كلها، أي للشخص الجماعي؛ 

وحقوقهم الطبيعية التي تنازلوا ألن مقابل هذا التنازل هو تبديل حريات األفراد  وحقوقهم نهائيا،

عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية التي أقاموها، بل إن وجود هذه الجماعة 

 يفترض وجود هذه الحقوق والحريات المدنية، ألنها ما قامت إال لحمايتها.. 

حوظا في طبيعة اإلنسان، إلى الدولة المدنية يحدث تغييرا مل حالة الفطرةإن االنتقال من         

وذلك عن طريق إحالل العدالة محل الغريزة في سلوكه فتضفي على أفعاله بعدا أخالقيا كان يفتقر 

، في هذه الدولة، من بضع منافع تهبها له الطبيعة، فإنه أنه يمنع نفسهإليه سابقا. وعلى الرغم من 

 توسيع أفق أفكاره وسمو شعوره.وينال بالمقابل منافع أخرى عظيمة من قبيل تدريب ملكاته 
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؛ فالمالحظ أن"روسو" يرى أنه طالما كان مصدر السلطة أو أما إذا نظرنا إلى آثار هذا العقد   

وطالما كانت السيادة الدولة هي اإلرادة العامة، أي االتفاق االجتماعي الذي تم بين جميع األفراد، 

خضع في نزواته لألهواء أو الميول؛ وإنما يخضع المجموع باعتباره كائنا معنويا مجردا ال ي مردها

، فهم ال يمارسونها إال باسم الجماعة فإنه ال يتصور أن تكون سلطة الحكام إال سلطة مقيدةللعقل، 

ولصالحها، فليس هؤالء الحكام إال وكالء عن المجموع، ومن ثم يكون لألفراد حق عزل هؤالء 

ومسوا حقا من حقوق األفراد أو تضمنت تصرفاتهم اعتداء  الحكام إذا ما مالوا لالستبداد بسلطاتهم

 عليها أو نيال منها. 

العقد ال يستمد قوته من رضاء األفراد فقط، بل تتوقف صحته أيضا على طريقة  ويفهم من هذا أن   

استعماله، والغاية التي يهدف إلى تحقيقها، فلن يكون صحيحا ما لم يحقق حياة أفضل من حياة العزلة 

إذا لم يكن مالئما أو لم يجد فيه األفراد تي تسودها الحرية والمساواة. ولن يكون صحيحا ال

تلك الحريات التي ال يمكن لهم النزول عنها ولو أرادوا، بل ضمن لهم  الضمانات الكافية لحرياتهم،

 العقد التمسك بها ضمن خصائص السيادة التي ال تقبل التفويت.

"روسو" أن السلطة السيادية مهما كانت مطلقة تماما ومقدسة بشكل  قول يتبين من هذا على حد      

كلي، ومصانة من كل انتهاك لحرمتها، فإنها ال تتخطى، بل وال يمكنها أن تتخطى قيود االتفاقيات 

العامة، وأن كل إنسان يمكنه أن يتصرف تصرفا تاما في ما أبقت له هذه االتفاقيات من ممتلكاته ومن 

ث ال يحق أبدا لصاحب السيادة أن يكلف أحد الرعايا بما يزيد عما يكلف به غيره، فإذ حريته؛ بحي

يعود الشأن إذاك شأنا خاصا يفقد السلطان الذي لصاحب السيادة أهليته واختصاصه. بمعنى أنه 

يترتب عن هذا، أن السلطة تكون ذات سيادة مطلقة و ال يحق الخروج عنها، إذا ما التزمت هذه 

 التزاما صادقا بالعقد وبمضمون اإلرادة العامة صاحبة السلطة األصلية.السلطة 

 :النتائج التاليةونشير في األخير إلى أن تصور روسو للعقد االجتماعي تترتب عنه      

أن األفراد ال يتنازلون عن حقوقهم وحرياتهم لصالح الحكام، وإنما لصالحهم أنفسهم كجماعة  -*

وحريات مدنية منظمة تحتفظ لهم بالمساواة في مباشرتها، ومن ثم فإن موحدة، وفي مقابل حقوق 

الهدف من إنشاء الجماعة المنظمة هو كفالة هذه الحقوق وحمايتها في مجتمع تسوده المساواة 

 والحرية والعدالة.
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ال تعتبر إرادة الجماعة أصل نشأة الدولة وقيام السلطة فيها وفقا للنظام السياسي الذي ترتضيه، و -*

يعني قيام هذه السلطة انتقال السيادة إليها، وإنما تبقى السيادة للجماعة دون أن يكون لها الحق في 

التصرف في سيادتها بحال من األحوال، بمعنى أن السيادة تكون للشعب على الدوام، فهو صاحبها 

 وهو الذي يباشرها على النحو المقرر في نظامه السياسي.

لسياسي يتم إنشاء سلطة تحكم باسم الشعب ولحسابه، ألن الجماعة باعتبارها وفقا لهذا النظام ا -*

كائن معنوي مجرد، تحتاج إلى شخص طبيعي يعبر عن إرادتها ويحقق مصالحها بوصفه وكيال 

عنها، وبالتالي يتولى السلطة باسمها، وهي سلطة ال يمكن أن تكون مطلقة بغير قيود، كما يكون 

إذا ما حاول االنحراف عن مقاصدها أو سولت له نفسه االستبداد بها، أو للجماعة الحق في عزله 

أساء استخدام هذه السلطة باالعتداء على الحقوق والحريات أو النيل منها أو العصف بمضمونها. 

 فجان جاك روسو إذن من أنصار الحكم المقيد وليس الحكم المطلق.

لنظريات العقد االجتماعي فضل اإلسهام في تقرير  ، إلى أنه إذا كانونود التأكيد في األخير     

حقوق األفراد وحرياتهم وترويج المذاهب الديمقراطية؛ إال أنها تعرضت للعديد من االنتقادات جعلت 

العديد من الفقهاء يصفونها بكونها ال تاريخية وبأنها ال يمكن تعميم ما تقدمه من تفسير لنشأة الدولة 

ر ببعض ما وجه من انتقادات للنظرية العقدية، إال أننا مع ذلك نعتقد أن على الجميع. ونحن إذا نق

القول بالطابع االصطناعي للمجتمع المدني أو للجسم السياسي، أي الدولة والسلطة السياسية، الناتج 

عن إرادة األفراد، يدفعنا إلى القول أن النظرية االصطناعية في السياسة هي التي تجعل من الشأن 

موضوع علم دقيق من ناحية، وهي التي تشرع جذريا لحرية اإلنسان ولحقه في استحداث العام 

دستور يليق به، وفي تغيير نظام الحكم الذي تسقط عنه الشرعية بإجماع األمة. أي أن ما هو 

مصطنع من قبل اإلنسان يجوز، بالنتيجة، تبديله من قبل اإلنسان. وهذا الموقف هو ما كانت تمنعه 

لحق اإللهي التي كانت تستند إليها الملكيات المطلقة في أوروبا، والتي جاءت نظرية العقد نظرية ا

 االجتماعي لدحضها ونزع الشرعية عنها. 

كما أن هذه النظرية تعتبر أول تعبير صريح عن الطابع المدني للسلطة وأنها غير متعالية عن       

 والواعية.األفراد بما أنهم ينشؤونها بإرادتهم الحرة 
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  للدستور الفرع الثالث :المفهوم الشكلي والمادي  

التأسيس أو البناء، أي التنظيم أو القانون األساسي، وهو كلمة  ىتفيد كلمة دستور معن     

 . 46فارسية األصل، يقصد بها األساس أو القاعدة، كما تحتمل معنى اإلذن أو الترخيص

ساسي أو قانون القوانين، تمييزا له عن التشريعات و و يطلق على الدستور القانون األ     

القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية بصفة مستمرة في مجاالت الحياة اليومية 

المتجددة. فالدستور يعتبر إذن أعلى مرتبة و أسمى شأنا من القوانين والتشريعات العادية، 

نظم السياسية تمشيا مع تغير الظروف المحيطة. التي تتبناها السلطات التشريعية بمختلف ال

و عليه يالحظ أن التعديالت الدستورية أصعب إجرائيا من التعديالت ذات العالقة بالقوانين 

 .47العادية

ويعرف الدستور من قبل بعض الفقهاء تعريفا شكليا، في حين أن البعض اآلخر  

، و ونيةكتوبة متضمنة لقواعد قانيعرفه تعريفا ماديا. فاألولون ينظرون إليه كوثيقة م

 اآلخرون ينظرون إلى محتواه و أغراضه أو المواد التي يتضمنها.

 : التعريف الشكلي للدستور : أوال

يقصد بالقانون الدستوري وفقا للمدلول الشكلي, تلك القواعد القانونية التي تتضمنها 

التقنين الذي يضم قواعد القانون  الوثيقة القانونية المكتوبة المسماة باصطالح "الدستور" أي

الدستوري التي قامت بوضعها السلطة التأسيسية في الدولة وفقا إلجراءات خاصة تختلف 

عن تلك التي يتم سن القوانين العادية من خاللها، بصرف النظر عما تحتويه تلك القواعد 

لوثيقة من موضوعات وروابط,بما يؤدي إلى وصف كل قاعدة، منصوص عليها في هذه ا

بأنها قاعدة دستورية، بينما ال تعتبر كذلك أية قاعدة قانونية لم ترد في تلك الوثيقة حتى ولو 

    48تعلقت بموضوعات دستورية بطبيعتها

                                                            
 100ص :  1993ا محمد مالكي : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء األول، المفاهيم األساسية، طبعة : تينل للطباعة والنشر،  -  46

- مصطفى عبد هللا خشيم: موسوعة علم السياسة:مصطلحات مختارة:الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و اإلعالن.الطبعة الثانية 2004 ص  47
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واعتبر هذا التعريف شكليا لكونه توجه إلى شكل الدستور، أي الوثيقة التي تتحدد على       

تنظم العالقات بين سلطاتها الدستورية، و  ضوئها شكل الدولة و طبيعة ونوع نظامها، و

 .49تقنن طرق ممارسة السلطة و سبل انتقالها

ويتميز هذا المدلول بطابع التحديد والوضوح لمعنى القانون الدستوري، وسهولة       

التعرف على قواعده، وبأنه يتفق مع صفة الجمود النسبي والسمو، وهما صفتان يتعين أن 

ون، عالوة على تالفي الخالف حول طبيعة ما يرد فيه من قواعد، فهي يتسم بهما هذا القان

. أي أن ميزة هذا التعريف هو اهتمامه بميزة 50أيا كان موضوعها من القواعد الدستورية

 الدستور األساسية، وهي أنه يوضع بإجراء خاص ال تخضع له القواعد القانونية األخرى.

ر من و قوة مضمونه فإنه قد وجهت إليه الكثيبيد أن هذا التعريف رغم أهميته       

 االنتقادات نذكر منها:

أنه يؤدي إلى إنكار وجود دستور في الدول التي تأخذ بنظام الوثيقة الدستورية غير  -

المكتوبة مثل إنجلترا، التي تستمد فيها معظم القواعد األساسية في نظام الحكم 

 .51في نصوص مكتوبةمصدرها من العرف المستقر دون أن تكون مدونة 

إن حصر القانون الدستوري في القواعد الواردة في الوثائق الدستورية المكتوبة،  -

يؤدي إلى القول بأنه قبل حركة تدوين الدساتير التي بدأت في الواليات المتحدة 

، لم تكن هناك قواعد دستورية، وأن دوال عريقة 52األمريكية بعد إعالن االستقالل*

تعرف النظام الدستوري إال مع ظهور هذه الحركة، بل قد يؤدي  ،كفرنسا، مثال لم

كذلك إلى إنكار صفة القواعد الدستورية عن الدول ذات الدساتير المكتوبة المرنة، 

التي تجيز للسلطة التشريعية فيها تعديل نصوص الدستور وفقا إلجراءات سن 

 .53وتعديل القوانين العادية
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مية أخرى للقانون الدستوري خالف التشريع، بما ينكر هذا المدلول أية مصادر رس -

يؤدي إلى استبعاد العرف و المبادئ العامة التي يكشف عنها القضاء من بين مصادر 

هذا القانون، أو على األقل ينفي عن القواعد المستمدة منها صفة وطبيعة القواعد 

ى في معظم الدستورية، رغم تسليم الفقه والقضاء في مجمله بهذه المصادر األخر

 .54دول العالم

أن هذا التعريف غير جامع، ألن في العديد من الدول ذات الدساتير المكتوبة  -

الجامدة، هناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها التصالها بنظام الحكم 

وبالسلطات العامة في الدولة ال تنص عليها الوثيقة الدستورية، كالقواعد القانونية 

المتعلقة مثال بانتخاب أعضاء البرلمان. فالدستور غالبا ال ينص إال على التنظيمية 

 .55المبادئ و األسس العامة تاركا التفصيل إلى قانون االنتخاب و هو تشريع عادي

كل هذه االنتقادات تجعل  التعريف الشكلي للدستور غارق في الشكلية مما يتعذر معه      

لسياسية، و بالتالي ضرورة األخذ بتعريف أكثر شمولية و تطبيقه من الوجهتين القانونية و ا

 .56اتساعا مما دعا إليه أنصار التعريف الشكلي

 ثانيا: التعريف المادي للدستور 

يعتمد المدلول الموضوعي للقانون الدستوري على مضمون أو محتوى أو جوهر أو  

الدستوري و إنما هو . فالشكل ليس هو المحدد للقانون 57مادة القواعد التي يتناولها

الموضوع  والجوهر. فالموضوعات المتعلقة بنظام الحكم تعتبر دستورية و من اختصاص 

. لهذا ينظر هذا التعريف إلى 58القانون الدستوري سواء وردت في الوثيقة أم لم ترد فيها

الدستور باعتباره مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم الدولة و نشاط مؤسساتها، أي انه 

جموعة من القواعد التي تنظم شكل الدولة و نظام الحكم و طبيعة العالقة بين السلطات و م

اختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبين حقوق األفراد و حرياتهم و ضماناتهم، دون النظر 

إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها 
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. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: ما هي 59لهرم القانوني أو كانت عرفيةو درجاتها با

الموضوعات التي يمكننا وصفها بالدستورية طبقا لهذا المعيار؟ لقد أجاب على ذلك الفقيه 

" وحددها في طبيعة الدولة من حيث كونها بسيطة أو Laferriereالفيريير الفرنسي " 

ملكية أو جمهورية ووصف السلطات العامة في  مركبة و شكل الحكومة و ما إذا كانت

الدولة واختصاصاتها و العالقة فيما بينها. وبالتالي فالقاعدة القانونية الدستورية هي التي 

  60تنظم أحد المواضيع السابقة باإلضافة إلى حقوق وواجبات األفراد

لية، و يتضح من خالل هذا، أن التعريف الموضوعي للدستور  أكثر اتساعا و شمو

ألنه ينفذ إلى محتوى القواعد المنظمة لما تحتويه الدولة من مؤسسات و أجهزة تعمل ضمن 

وتعاون بعضها مع البعض   ااختصاصات يحددها الدستور و يرسم لها طريقة أداء  وظائفه

. وعليه فإن الدستور ليس مجرد مجموعة من القواعد المكتوبة كما يرى التعريف 61اآلخر

دة على دلك يتضمن األعراف و الممارسات الدستورية. كما أن غرض الشكلي، بل زيا

الدستور ال ينحصر في تحديد شكل الدولة و طبيعة حكمها و نوع نظامها السياسي، و تنظيم 

العالقات بين سلطاتها، بل يتجاوز ذلك ليشمل حقوق األفراد و حرياتهم, وقد ينص على 

اشيا مع هذا التعريف لم يتردد قادة الثورة الفرنسية اآلليات الكفيلة بضمانها و حمايتها. فتم

و التنصيص في مادته  1791في "إلحاق بيان حقوق اإلنسان و المواطن" بدستور  1789

السادسة عشر، على انه " كل مجتمع ال يتوفر على ضمانات للحريات و فصل للسلط هو 

  .62مجتمع بدون دستور"

لى عريف الذي قدم للقانون الدستوري بناءا إن السؤال الذي يطرح على ضوء التع   

ه م أنأالمعيار الموضوعي هو : هل القانون الدستوري قانون يتمحور حول مسألة السلطة 

 قانون للحريات؟
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ستوري؛ الد في واقع األمر لم يكن الجواب موحدا حول هذه المسألة بين فقهاء القانون     

 ين، أحدهما تقليدي و األخر حديث.بحيث يمكن أن نقول أن هناك اتجاهين أساسي

يقوم على إبراز معنى الحرية و التركيز عليها باعتبارها الموضوع  االتجاه التقليدي : -أ

األساس للقانون الدستوري. والمالحظ أن هذا الرأي ينطلق من المذاهب الفكرية السياسية 

االتجاه الفردي  التي ظهرت في أوائل القرن الثامن عشر، حيث كانت السيطرة لمبادئ

ويعتبرها المنطلق األساس والخط الذي ال ينبغي 63الليبرالي الذي يقدس الحرية الفردية

تخطيه من قبل أي نظام أو سلطة سياسية. ومن هنا ارتبطت فكرة إنشاء الدساتير بضرورة 

وضع حدود وقيود عن السلطة المطلقة للحكام للحد من استبدادهم، وبهدف ضمان الحريات 

مة لألفراد عن طريق الفصل بين السلطات بحيث يمنع تجمعها في يد شخص واحد أو العا

هيئة واحدة، حتى ولو كانت هذه الهيئة هي الشعب كله باعتباره صاحب الحق األصيل في 

. فالفصل بين السلطات كما يرى" 64ممارسة السلطة منعا لالستبداد و التسلط والتحكم

. ومن ثم فإن مبدأ فصل السلطات بالنسبة لعقلية القرن 65مونتسكيو" هو شرط لوجود الحرية

الثامن عشر، عقلية "جيفرسون" و"ماديسون" على األقل، تخدم قضية الحرية ويحد من 

. و على ذلك ذهب معظم الفقه قديما إلى القول بأن الدساتير 66سلطة الحكومة ويوزعها

ن القانون الدستوري و الفلسفة ليست سوى أداة لتنظيم وكفالة الحرية، بما يعني الربط بي

الفردية الحرة التي تقيم نظاما ديمقراطيا للحكم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، 

كضمانة لكفالة الحقوق و الحريات ألفراد الشعب، ومن ثم ال يتصور وجود الدستور إال في 

تجاه أساسه . ويجد هذا اال67األنظمة الديمقراطية التي تكفل هذه الحقوق وتلك الحريات

الذي يعتبر أول دستور مكتوب وما زال  1787العملي في الدستور األمريكي الصادر عام 

نافذا حتى اليوم والذي تؤطر فلسفته العامة أفكار المذهب الفردي الحر؛وكذلك إعالن حقوق 

( على أن " 16اإلنسان و المواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية، والذي ينص في)المادة 
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مجتمع ال يكفل الضمانات الضرورية لحقوق األفراد، وال يقر مبدأ فصل السلطات، هو كل 

 مجتمع ليس له دستور". 

وقد ظلت هذه الفكرة التقليدية قائمة خالل القرن التاسع عشر وبداية القرن        

يؤكد الفقيه الفرنسي "هوريو" أن الدستور ليس جديرا بأن يحمل  1929العشرين.ففي عام 

ا االسم إال إذا كان تعبيرا عن سيادة األمة. صادرا باسم األمة بواسطة سلطة تأسيسية هذ

منتخبة.مقررا لمبدأ فصل السلطات. فإن تخلف فيه شيء من ذلك ال يصح أن يحمل وصف 

 .68الدستور

ه و أنهوما يعاب على هذا االتجاه الذي بدأ يعرف انحصارا خالل القرن العشرين،      

بالد ي الف يضيق كثيرا من فكرة الدستور والقانون الدستوري؛ فهو ال يعترف إال بالدستور 

سياسية نظمة الاأل ذات األنظمة الليبرالية الديمقراطية النيابية، و بالتالي نفي الدستور عن كل

 ايرة لهذا النموذج.المغ

: يرى أن ظاهرة السلطة العامة وكيفية ممارستها و الهيئات القائمة  االتجاه الحديث  -ب 

عليها و العالقات فيما بينها هي الموضوع األساس للقانون الدستوري. وهذا يعني أن 

لسلطة القانون الدستوري كما يقول "مارسيل بريلو" هو تلك القواعد القانونية التي تنظم ا

.و بالتالي فإن الدستور والقانون الدستوري يرتبطان بوجود الدولة ذاتها، وأن  69السياسية

كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لها دستور حتما و بالضرورة. ذلك ألنه من غير 

المتصور منطقا و ال عمال أن توجد دولة من غير أن تتضمن تنظيما سياسيا بين السلطات 

التي تحكم باسم الدولة، وتعمل لحسابها. وعليه فإن وجود الدستور غير قاصر  والهيئات

على البالد ذات الدساتير الديمقراطية. بل شامل لكل الدول أيا ما كان طبيعة نظامها 

 . 70السياسي و لو كانت ذات نظام حكم مطلق مستبد

في واقع األمر، إن هذين االتجاهين ينظران إلى الحرية و السلطة بمنظار التعارض و      

التصادم. إذ ليس هناك حريات مطلقة يستطيع األفراد ممارستها على هواهم، أو كما تمليه 
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وبكل بساطة اختفاء الدولة، وشيوع  عليهم مصالحهم الذاتية الضيقة، ألن هذا يعني

ي العالقات االجتماعية نفسها. لذا البد من وجود ضوابط قانونية االضطراب والفوضى ف

. وهو ما يستدعي ضرورة 71تحدد اإلطار الذي يستطيع اإلنسان داخله ممارسة حرياته

وجود سلطة تتولى تنظيم مباشرة األفراد لحرياتهم في المجتمع بما يضمن ممارستها للكافة 

لة حيوية للمجتمع، ألنها هي التي تتدخل . فوجودها إذن بجانب الحرية مسأ72دون تمييز

. وعليه 75، والنظام األخالقي*74، وحماية النظام العام*73لضمان حرية الفرد ضد الغير*

فالسلطة والحرية في المجتمعات الحديثة ال يتعارضان أو يتناقضان، بل هما متالزمان 

ر، فالحرية تحتاج إلى ومتكامالن ال غنى ألحدهما عن األخر، بل وال معنى أليهما دون األخ

تنظيم يكفل للجميع مباشرتها حتى ال تتحول إلى فوضى واضطراب وصراع، والسلطة هي 

أداة هذا التنظيم ووسيلته في توفير الحريات للجميع على قدم المساواة، بما مؤداه أن تنظيم 

ي الدساتير الحرية يستلزم حتما تنظيم السلطة كأداة لتحقيقها وضمان توفيرها ولذلك ال تكتف

بتقرير الحقوق و الحريات العامة، وإنما تحرص كذلك على تنظيم السلطة الالزمة لكفالتها، 

. لذا 76وبما يحول دون استبداد أو تعسف هذه السلطة تحت ستار تنظيم الحقوق و الحريات

فالقانون الدستوري ليس تنظيما للسلطة فحسب أو تنظيما للحرية وحدها ، إنه قواعد لتحديد 

السلطة و لتنظيم الحرية. و الحرية بذاتها ال يمكن أن تقوم إال في ظالل السلطة وإن كانت 

. وهو ما عبر عنه األستاذ "أندريه هوريو" بكون الدستور يقوم على التوفيق بين 77تقيدها

 .78السلطة والحرية أو أن القانون الدستوري ينظم تعايشا سلميا بين السلطة والحرية
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 اتير من حيث المسطرةأنواع الدس -ب

إن قواعد القانون الدستوري مثلها مثل سائر القوانين األخرى تخضع لسنة التطور، 

ومن ثم يتعين التسليم بجواز تعديل هذه القواعد حيث ال يصح إضفاء صفة الدوام أو األبدية 

على نصوص الدستور، ما دامت الحاجات السياسية التي تسعى إلى تنظيمها في تطور 

ر، وإال تعين التسليم بالجمود المطلق ألحكامه، وهو ما يرفضه الفقه في مجموعه لما مستم

، وما قد يترتب عليه 79يترتب عليه من اصطدامه بالواقع السياسي االقتصادي واالجتماعي

من توترات واصطدامات قد تهدد السلم االجتماعي. ولكن إن الدستور وهو يحتل قمة 

بالسمو والهيبة، يجب أن يتمتع أيضا عادة باالستقرار والثبات ألنه القواعد القانونية ويتمتع 

يضع أسس وقواعد نظام الحكم في الدولة وأيضا وعادة يضع أسس اإليديولوجية السياسية 

. وهنا نجد من 80واالقتصادية للدولة؛ من هنا تثور مشكلة تعديل الدستور وكيفية إجرائه

ستوري بين نوعين من الدساتير من حيث مسطرة منطلق الفكر القانوني يميز الفقه الد

 .(2-ب)و الدستور الصلب أو الجامد (1-ب)التعديل: الدستور المرن

 La constitution Souple:  لدستور المرنا -1-ب

بذات  -أي تغيير بعض قواعده -الدستور المرن هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله 

دية. ومن ثم فالدستور المرن يمكن تعديل قواعده عن اإلجراءات التي تعدل بها القوانين العا

طريق ذات السلطة التي تعدل القوانين العادية أي البرلمان، وبذات اإلجراءات العادية 

لتعديل التشريع العادي. فمثال إذا كان وضع القانون العادي أو تعديله يتم بواسطة البرلمان 

لبية المطلقة ألعضاء البرلمان باألغ –المكون من مجلس واحد أو من مجلسين  –

الحاضرين في الجلسة، فإن الدستور المرن يتبع ذات القواعد الشكلية و اإلجرائية لوضع أو 

و أيضا  -أي السلطة التشريعية العادية -تعديل هذا القانون العادي، أيضا عن طريق البرلمان

الدستور العرفي ال يمكن إال . مبدئيا فإن 81باألغلبية المطلقة أو العادية لألعضاء الحاضرين
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، ألن عدم تدوينه هو في حد ذاته نوعا من المرونة، و ألنه يتغير 82أن يكون مرنا*

وعليه فإنه في نطاق الدستور المرن  .83باإلجراءات العادية التي تتغير بها القوانين األخرى 

عادي وبين قواعد ال توجد تفرقة في القيمة أو القوة القانونية بين القانون أو التشريع ال

الدستور. فالدستور والقانون العادي سواء بسواء في القوة القانونية طالما أن النوعين من 

القواعد يخضعان لذات اإلجراءات في تعديلهما وعن طريق السلطة التشريعية العادية 

، )البرلمان(. لكن مع ذلك هناك فارق موضوعي بين قواعد الدستور و بين القوانين العادية

بمعنى أنه طبقا للمعيار الموضوعي أو المادي الذي يعتد بمادة أو موضوع القاعدة يكون 

لقواعد الدستور التي تنظم أسس نظام الحكم وأسس الدولة علوا موضوعيا على قواعد 

. فليس هناك تمييز 84القوانين العادية التي تكون موضوعاتها تفصيلية وأقل أهمية نسبيا

نين الدستورية و القوانين العادية، ذلك أن صنفي القوانين ال يتميزان إال شكلي,إذن  بين القوا

 .85بمحتوى نصوصهما 

و البرلمان في إطار الدستور المرن، كما يعدل القوانين العادية يعدل القوانين 

الدستورية و يلغي منها ما يشاء بسلطته الواسعة، دون االستناد إلى مسطرة خاصة و هذا ما 

فقهاء،ومنهم "أندريه هوريو"إلى القول بأن "الدساتير المرنة تكرس سيادة دفع ببعض ال

. ففي إنجلترا مثال يستطيع البرلمان أن يعدل قواعد 86البرلمان أكثر مما تكرس سيادة األمة"

الدستور العرفي وكذلك قواعد الوثائق الدستورية المكتوبة التي تكمل الدستور العرفي بذات 

ي سن وتعديل القوانين العادية. ولهذا يقال عادة أن البرلمان اإلنجليزي اإلجراءات المتبعة ف

 .87يستطيع أن يفعل كل شيء، عدا أن يجعل من الرجل امرأة
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 La constitution Rigideالدستور الجامد  -2 -ب

يفهم من الدستور الجامد، بأنه ذلك " الذي ال يمكن تعديله إال بإجراءات خاصة 

تبع في شأن تعديل القوانين العادية، أو هو الذي ال يجوز تعديله إال تختلف عن تلك التي ت

بإجراءات أقسى و أشد من تلك التي تتبع في شأن تعديل التشريعات العادية، و هذه 

. فكلما كانت إجراءات المراجعة 88اإلجراءات يكون منصوصا عليها في الدستور ذاته

 : صعبة المزاولة كان الدستور محكوما بقاعدتين 

م هي استحالة مراجعة و تغيير أحكام الدستور إال وفق مسطرة خاصة، يت األولى :

ة، عاديالتنصيص عليها صراحة بصلب الدستور، تختلف عن تلك التي تعتمد في القوانين ال

ج و هو ما يرفع من شأن الدساتير الجامدة و يحمي مضمونها ويحافظ على "مبدأ تدر

 للدساتير المكتوبة و الجامدة. القوانين" الذي يعد من الركائز األساسية

: تتمثل في استحالة خرق المشرع العادي لبنود الدستور، عبر مراجعته أو تعديله  الثانية               

بقانون عادي بفضل سمو القاعدة الدستورية على القاعدة القانونية، و بحكم أن الشرعية 

 .89ق المسطرة التي يوضع بها أصالالدستورية تتطلب أن يعدل و يراجع الدستور الجامد وف

وترجع حكمة تفضيل معظم الدول المعاصرة للدستور الجامد، في ضمان الثبات      

واالستقرار لقواعد الدستور، فال يتم تعديلها بسهولة وبساطة مثل تعديل القانون العادي. ذلك 

المجتمع  أن قواعد الدستور نظرا ألهميتها وتعلقها بنظام الحكم في الدولة وأسس

وإيديولوجيته، يجب أال تخضع لألهواء العارضة لألغلبيات الحزبية في البرلمان، ألن من 

شأن ذلك فقدان قواعد الدستور للثبات واالستقرار وتعريض نظام الحكم للتقلبات و 

 .90التعديالت العشوائية غير المدروسة، وهذا خطر على الدولة

 الفرع الثاني : طرق وضع الدساتير

الحديث عن أساليب وضع الدساتير يرتبط إلى حد كبير بظروف تاريخية من  إن 

ناحية وطبيعة نظام الحكم السائد والفكرة السياسية المهيمنة ومدى تبني أسس الديمقراطية 
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واستقرارها من ناحية أخرى. هذه الظروف التاريخية واألسس الديمقراطية مرتبطة أيضا 

. فقديما، حيث لم تكن الديمقراطية 91د صاحبها الحقيقيبفكرة السيادة في الدولة وتحدي

معروفة أو مطبقة، اعتبر الحكام أصحاب السيادة المطلقة، وبالتالي اختص هؤالء الحكام 

دون سواهم بوضع الدستور، سواء تم هذا الوضع بطريقة فردية مطلقة أو كما تسمى 

. غير أنه مع نهاية القرن 92بالمنحة، أو بطريقة مشاركتهم للشعوب أو كما تسمى بالعقد

الثامن عشر بدأ ينتصر المذهب الديمقراطي، وهو ما مكن من إعالء شأن األمة أو الشعب. 

ومن ثم أصبح للشعب وحده السلطة التأسيسية األصلية نتيجة ما له من سيادة، وأصبح 

، 93بالتالي له وحده حق وضع الدستور مباشرة عبر االستفتاء أو عن طريق ممثليه*

 واسطة الجمعية التأسيسية. ب

 وعليه فقد عكست مسألة وضع الدستور صراع المجتمعات حول الديمقراطية،        

ستور الد وواكبت تطور هذه الفكرة وترسخها و امتدادها و انتشارها، فأنتجت أساليب لوضع

ين بسلوأ. ويمكن اختزال هذه األساليب في ةموازاة مع تطور السيادة و فكرة الديمقراطي

 .﴾ثانيا﴿ و األسلوب الديمقراطي ﴾أوال ) أساسيين : األسلوب الغير الديمقراطي

 أوال: األساليب الغير الديمقراطية

هذه األساليب غير الديمقراطية يسميها الفقه باألساليب الملكية، على اعتبار ارتباطها 

. 94القرن الثامن عشرتاريخيا بالنظم الملكية المطلقة التي سادت في العالم حتى قرب نهاية 

ويفهم من األساليب الغير الديمقراطية في وضع الدستور، الطرق التي تغيب فيها كليا أو 

جزئيا مساهمة الشعب في صياغة الوثيقة الدستورية ووضعها، و في المقابل تحضر فيه 

بقوة إرادة الحاكم. و الواقع إن هذه األساليب التي أصبحت في مختلف بالد العالم من 

لتاريخ، عكست درجة النضج في مسيرة بناء الديمقراطية، و طبيعة الصراع بشان االنتقال ا
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من النظم المطلقة إلى الحكم المقيد بالدستور، أو بتعبير أدق من الملكية المطلقة إلى الملكية 

 .95المقيدة*

و ينضوي ضمن األساليب الغير الديمقراطية في وضع الدساتير : أسلوب الدستـور 

 .96 ﴾  2  ﴿( و أسلوب الدستور التعاقدي1 ﴿نوح المم

           الدستور الممنوح - 1

في أسلوب المنحة يكون إنشاء الدستور بإرادة الحاكم أو الملك وحده، باعتباره 

صاحب السيادة ومصدرها، ودون مشاركة من جانب الشعب أو ممثليه. فالملك أو الحاكم بما 

وحدها منح الشعب دستورا، يتنازل بمقتضاه عن بعض سلطاته له من سيادة يقبل بإرادته 

. وعليه فالدستور الممنوح، هو تلك 97المطلقة للشعب بنفسه، بواسطة الدستور الذي يمنحه

الوثيقة التي يضعها من يزاول سلطة الحكم و يمنحها لألمة بإرادته المنفردة لتدخل في عهد 

 .98المؤسسات، دون أن يشاركه فيه الشعب

د انتشر نظام الدساتير الممنوحة في األنظمة الملكية خاصة، حيث كان الملوك و ق

يمنحون لشعوبهم أنواعا من الدساتير يقولون أنهم وضعوها عن طواعية حرصا منهم على 

تنظيم الحكم في قواعد دستورية. و لكن أغلبية الدساتير الممنوحة في تلك العهود ما كانت 

 . 99تظل عمليا في أيدي مانحي الدساتير تنقل للمؤسسات السلطة التي

و غالبا ما كان الحاكم يحرص على أن يضمن ديباجة الدستور ما يفيد هذا المعنى و 

فقال :   1814هو ما نلمسه في قولة " لويس الثامن عشر" حين برر إصداره لدستور 

                                                            
 حاول بعض الفقه الربط الشديد بين المستوى الديمقراطي للنظام السياسي وبين أسلوب وضع الدستور. فالنظام الملكي المطلق يقابله أسلوب  -*95
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شرعة الدستورية بإرادتنا و ممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية منحنا و نمنح..." لرعايانا ال

 .100التي تتبع....

و لقد اختلف الفقه الدستوري حول قيمة الدستور الممنوح، و مدى سلطات المانح في 

االلتزام بما منحه أو التخلي عنه. فبعضهم يعطي من يمنح الدستور حق استرجاعه طبقا 

الحق طبقا لقاعدة أن من يعطي يملك أن يتراجع عما منحه، بينما ال يقر البعض األخر هذا 

. وتعليل ذلك أن الحاكم حينما يمنح 101لقاعدة أن السلطة المتخلى عنها ال يمكن استرجاعها

الدستور ويتنازل بإرادته عن بعض سلطته يكون قد التزم قانونا بما منحه، ألن االلتزام 

. هذا زيادة على أن الحاكم 102باإلرادة المنفردة يقيد شخص الملتزم فال يجوز الرجوع فيه

نما يمنح الشعب دستورا تصبح تلك حقوق مدنية له ال يجوز المساس بها أو االعتداء حي

عليها.كما أن هذه التنازالت لألمة ليست حقوقا جديدة يتفضل بها الحاكم عن األمة، وإنما 

 .   103إعادة لحقوق طبيعية لألمة كانت محرومة منها

ة الدستور أنه يعبر عن منح إضافة إلى ما سبق، حتى وإن ظهر على مستوى صياغ      

الحاكم المطلق الدستور إلى األمة تلقائيا أي بمحض إرادته، فإنه في الحقيقة عادة ما يكون 

منح الدستور من جانب الحاكم تحت ضغط الشعب وضغط الرأي العام، أي غالبا تحت 

ته ستار المنح يكون الحاكم في الواقع مكرها ومجبرا على منح الدستور وتقييد سلطا

. هذا 104المطلقة، ألن البديل هو انتفاضة الشعب التي قد تهدد استقرار الحكم واستمراريته

يعني أن منح الدستور يمثل نوعا من التنازل االضطراري للحاكم، تجنبا لوقوع ما من شانه 

أن يهدد استقراره وديمومة حكمه. وعليه فان هذه األنواع من الدساتير ناجمة عن ضغط 

ة، مما يصعب على الحاكم مع هذا األسلوب، التراجع عما منحه من نظام أحداث داخلي

 أساسي للبالد.
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" عن العرش عندما شارل العاشروقد سجلت الوقائع الدستورية إزاحة ملك فرنسا "        

" قد منحه للفرنسيين لويس الثامن عشرحاول التراجع عن الدستور القائم الذي كان سلفه " 

و احل  1923الشيء حدث بمصر حين ألغى الملك فؤاد دستور  . و نفس1051814سنة 

، يتمتع بمقتضاه بسلطات واسعة، مما جعله يصطدم بضغط 1930مكانه دستورا جديدا عام 

. وهذا يعني أن تمسك 1061923شعبي، تراجع من جرائه عن تدابيره و أعاد العمل بدستور 

كد أن هذا الدستور قد أصبح ملكا له الشعب بهذا الدستور ورفضه بعد ذلك استبداله بآخر يؤ

 أي للشعب، وبالتالي لم يسمح ألحد المساس به. 

 الدستور التعاقدي  -2

ينشأ الدستور التعاقدي باتفاق بين الحكم واألمة وتظهر فيه إرادة األمة إلى جانب 

وبين  إرادة الحكم. وبالتالي فهو يمثل مرحلة انتقال بين مرحلة إنفراد الحاكم بوضع الدستور

مرحلة إنفراد األمة وحدها في  ذلك. وهي مرحلة تبدأ فيها ظاهرة استئثار الحاكم بالسلطة 

. ونظرا 107تتراجع تاركة المجال لسلطان األمة بأخذ مكانها، ولكن ليس بشكل تام

لالعتراف للشعب بمشاركة الحاكم في تولي السلطة التأسيسية األصلية ووضع الدستور 

ب العقد يمثل تقدما في طريق الديمقراطية بالمقارنة بأسلوب بالمشاركة، فإن أسلو

 .108المنحة

وبمقتضى أسلوب التعاقد، تبقى مسألة تعديل أو إلغاء الدستور الذي تم بطريق العقد 

. كما 109ال يمكن أن يحدث قانونا إال بموافقة إرادة الطرفين، أي إرادة الشعب والحاكم معا

الدساتير من المزايا اإليجابية باعتباره جسرا تنتقل من أن إذا كان ألسلوب العقد في وضع 

خالله األمة من مرحلة السكون إلى مرحلة المشاركة واتخاذ القرار في قانونها األساسي 

وتقرير ما تراه مناسبا ومتالئما مع اتجاه الحاكم، وبالتالي خطوة هامة من خطوات التطور 
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في وضع الدساتير من نقد، هو أن الحاكم وحده  الديمقراطي، فإن أهم ما يوجه لهذا األسلوب

كفرد عندما يشارك األمة في وضع الدستور وإصداره، فإنه يتساوى مع هذه األمة بكل ما 

. ألن الديمقراطية 110تحويه من أفراد. وهذا أسلوب يتنافى مع روح الديمقراطية وحقيقتها

 دة.      السليمة تقتضي انفراد الشعب بوضع الدستور بإرادته المنفر

لويس الذي وافق عليه كل من الملك "  1830و من أمثلة الدساتير التعاقدية، ميثاق   

. وتعطى لنا في تاريخ المغرب بيعة  1844 نو البرلمان و أيضا  دستور اليونا فيليب"

، صورة عن العقد الدستوري، عندما حدد مبايعوه باتفاق 1908 عبد الحفيظالسلطان المولى 

ا للحكم في الميدان الداخلي و الخارجي، و كان عهده قد  قام اثر ثورة ضد أخيه معه منهاج

الذي وجهت إليه عدة اتهامات.فتعهد الملك الجديد بإصالح ظروف  عبد العزيزالمولى 

الحكم و إقامة نظام قوي يقوم على استشارة األمة  لمواجهة االحتالل الذي كان قد استشرى 

 .111ملكية متحررةكيانها و إقامة نظام  في

 ثانيا: األساليب الديمقراطية في وضع الدساتير

كان للفكر السياسي الحر الذي ساد أوروبا في القرن الثامن عشر أثره البالغ في   

تكريس قيم الديمقراطية التي ترى في الشعب بأنه هو وحده صاحب السيادة، وأنه هو الذي 

تي تتولى ممارسة السلطة باسمه ونيابة عنه يقرر األوضاع التي بموجبها تنشأ الهيئات ال

بهدف تحقيق مصالحهم وكل ذلك في الدستور الذي يضعه بموجب ما له من سلطة تأسيسية 

. وعليه يمكن تعريف األساليب الديمقراطية في وضع الدساتير، بأنها األساليب 112مطلقة

أميرا أو رئيسا  التي تستأثر األمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو

. بيد أن ممارسة الشعب لهذا الحق التأسيسي قد تكون بواسطة ممثلين ينتخبهم 113للجمهورية

. 114خصيصا لمهمة وضع الدستور، كما أنها قد تكون باألسلوب المباشر وبدون واسطة
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وعليه فإن األساليب الديمقراطية في وضع الدساتير تأخذ شكلين أساسيين : أسلوب الجمعية 

 سيسية، وأسلوب االستفتاء الدستوري.         التأ

 :  الجمعية التأسيسية : 1

مضمون هذا األسلوب في وضع الدستور أن يقوم الشعب بانتخاب هيئة وطنية تسمى 

بمجرد  ي" جمعية تأسيسية " أو " مجلسا تأسيسيا" بهدف صياغة ووضع وثيقة الدستور الت

صدورها تصبح نافذة المفعول دون العودة إلى أية جهة أخرى بغرض المصادقة عليها من 

جديد،  على اعتبار أن الهيئة التي أشرفت على وضعها، تستمد سلطتها و سيادتها مباشرة 

. ويتطلب الفقه الدستوري حتى يكون الدستور صادرا عن 115من الشعب الذي انتخبها

يكون أعضاء هذه الجمعية منتخبين من قبل الشعب، ألنها لو كانت  الجمعية التأسيسية أن

غير ذلك كأن تم تعيينها من لدن الحاكم أو سلطة معينة، فإن هذا الطريق سيندرج في 

أسلوب المنحة و ليس الجمعية التأسيسية، وسيكون الدستور في هذه الحالة بمثابة منحة من 

. وهكذا ينتمي أسلوب 116معية التي وضعتهالحكام أو السلطات التي عينت أعضاء الج

الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى نظام الديمقراطية غير المباشرة أو النيابية، حيث يحكم 

الشعب بواسطة نوابه. لكن، تجدر اإلشارة إلى أن هناك تمايزا بين الجمعية التأسيسية 

وهذا لكون البرلمان  المنتخبة وبين البرلمان رغم أنه منتخب كذلك من الشعب مباشرة.

مهمته تنحصر في سن التشريع العادي بناء على االختصاص الذي أسند له من الدستور 

. ومن ثم فإن الجمعية التأسيسية أعلى من البرلمان 117الذي وضعته الجمعية التأسيسية*

ألنها تضع الدستور الذي يمثل أساس وجود البرلمان ويحدد نطاق اختصاصه تماما مثل 

. على أنه إذا 118ن األخريين التنفيذية والقضائية اللتين تستمدا كيانهما من الدستورالسلطتي

كان أسلوب الجمعية التأسيسية في وضع الدساتير ال ينسجم مع إعطاء السلطة التشريعية 

العادية الحق في وضع الدستور ابتداء أو إنشائه، فإن للسلطة التشريعية الحق في تعديل 
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. ولكن حق السلطة التشريعية في إجراء هذا التعديل ليس مصدره 119بعض مواد الدستور*

األمة بشكل مباشر ولكن مصدره الشرعي هي نصوص الدستور التي منحتها هذا الحق 

          120بإقرار الجمعية التأسيسية ابتداء

وكان أول الدول التي اعتمدت أسلوب الجمعية التأسيسية لوضع دستورها، نجد       

المتحدة األمريكية عقب استقاللها عن انجلترا التي انتخبت مجلسا سمي باسم الواليات 

. وعلى نفس النهج سارت فرنسا في إعالن دساتيرها convention*"121" "الكونفانشن"

من لدن مجلس منتخب دعي باسم المجلس  1875و 1848و  1791األولى لسنوات 

 .122التأسيسي

   Référendum constituant االستفتاء الدستوري 2 -ب

يعتبر أسلوب االستفتاء الشعبي في وضع الدساتير تطبيقيا حقيقيا للديمقراطية المباشرة،       

ويفهم من االستفتاء "  .123حيث من خالله يباشر الشعب بنفسه سلطاته دون مشاركة أحد

تماعيا اصطالحيا " إبداء الرأي بشأن قضية أو موضوع معين، قد يكون دستوريا أو سياسيا أو اج

 .124أو حتى خاصا باألمور المرتبطة بالعالقات الخارجية

واالستفتاء الدستوري الذي يهمنا هنا، يعتبر نموذجا مثاليا لديمقراطية وضع الدساتير. و يتم          

تبني هذا األسلوب لتأمين انبثاق الدستور عن الشعب، و قد يكون الدستور قد تم وضعه من لدن 

ثم يطرح على استفتاء شعبي من اجل إبداء الرأي بشأنه، إما بالقبول أو  مبادرة مستقلة و من

الرفض. و في حالة اإليجاب، فان الدستور يتحول من وثيقة محضرة في غياب عن الشعب إلى 

 .125دستور منبثق عنه مباشرة
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ى مشروع وأسلوب االستفتاء الشعبي في وضع الدساتير معناه أن يتولى الشعب وحده الموافقة عل       

دستور معين؛ فإذا وافق عليه يصبح نافذا وذا قوة قانونية بغض النظر عن الجهة التي قامت 

بصياغته وإعداده سواء كانت هيئة نيابية أو لجنة فنية أو لجنة حكومية أو فرد واحد، رئيس الدولة أو 

    126الملك.

باالستقالل، رغم انه يثير  وغالبا ما كان المصدر األخير هو الشائع في الدول الحديثة العهد

جدال بشان مصداقيته، إذ يتحول التصويت الذي ينظمه رئيس الدولة، ليس إلى تصويت على 

 .127الدستور و المضامين التي يحملها، بقدر ما يكون تصويتا على شخصية واضعه

كما أن وثيقة الدستور، قد تشرف على صياغتها جمعية تأسيسية، كما حصل لدستور 

، أو بواسطة لجنة حكومية كما تم في مصر في 1946الرابعة الفرنسية لعام  الجمهورية

. 1958128أكتوبر  4، وبفرنسا بالنسبة لدستور الجمهورية الخامسة 1956يناير  16دستور 

و عليه فان األساسي في أسلوب االستفتاء، هو أن تعرض الوثيقة على الشعب ليقول كلمته 

ا، و هذا ما حصل بالمغرب في االستفتاءات الدستورية فيها بالتصويت لصالحها أو برفضه

﴿1962- 1970 -  1972 - 1992 – 1996- 2011.) 

، ال يمكن أن يؤدي وظيفته 129إن ما يمكن التأكيد عليه، هو أن االستفتاء الدستوري* 

 كاملة إال إذا توافر له شرطان متكامالن:

 ه.دستور و قيمته و مضمون:  الوعي الحقوقي و التاريخي بأهمية مشروع الأولهما

: ضرورة التزام اإلدارة  بالحياد المطلق و النزاهة الكاملة وتأمين الحرية الكاملة ثانيهما 

للمواطن في إبداء رأيه، وعدم توجيه إرادتهم في اتجاه معين وذلك حتى تتاح 
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لعملية االنتخابات، أن تمر و تنجز في مناخ يحترم إرادة المواطنين  و يصون 

 .130اللية قراراتهماستق

، 131و ينبغي التوضيح إلى أن هناك فرقا بين االستفتاء الدستوري و االستفتاء السياسي*

فاألول  يتعلق بالدستور كليا، المصادقة على نص الدستور كامال أو جزئيا، الموافقة على 

أمر من األحكام التي شملها التعديل و المراجعة، في حين يقصد بالثاني، اخذ رأي الشعب في 

 .132األمور التي تتعلق بشؤون الحكم، أي حول قرار آو خطة سياسية معينة
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ال يهدف االستفتاء السياسي حقا إلى الحصول على موافقة الشعب على مشروع الدستور وإنما يسعى إلى إضفاء الشرعية على تصرفات  -* 131

م الحكم نظا ,لتدعيمالعالم الحاكم حيث يكون من شأن موافقة الشعب على المشروع منح الثقة في صاحب هذا المشروع,وإبراز هذه الثقة وتأكيدها أمام

من   %90وز ة التي تتجاالكاسح في هذه الدولة. وغالبا ما ينتشر هذا النوع من االستفتاءات في بعض األنظمة الغير الديمقراطية.لذا نجد تلك النتائج

ث يقية إال حيءات حقتاأصوات الناخبين, بغض النظر عن عدد الحاضرين هذا االستفتاء. لذلك أضحى من المبادئ الدستورية المسلمة أنه ال استف

لتدخل في الحيدة وعدم ا تكفل حريته الكاملة في إبداء رأيه أو في دولة  ال نتكون هناك حرية حقيقية,فاالستفتاء الذي يجري في دولة ال تؤمن للمواط
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