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 خضوع السمطة السياسية لمقانون في إطار مفيوم دولة القانون
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 إشراف

 الدكتور محمد عمي الشباطات
 الممخص

بياف النظرية العامة لمدولة، بغية الوقوؼ عمى فكرة الدولة واألساس الذي  إلى ىدفت الدراسة

ترتكز عميو، بأف تطرقت إلى تعريؼ الدولة كمصطمح، وكذلؾ بياف عناصر الدولة، وىي الشعب 

واإلقميـ  والسمطة، وأبرز المفاىيـ التي ارتبطت بعناصر الدولة، كاألمة والسيادة والشخصية 

يؿ مفيـو دولة القانوف نظريًا، التي ار عاـ لمفيوـ الدولة، ومف ثـ تأصد إطالمعنوية، غرض تحدي

تقـو عمى مبدأ خضوع الدولة لمقانوف، بأف تكوف سمطة الدولة مقيدة بقواعد القانوف، وال تخرج عنيا، 

رية رض تحقيؽ الحوف التي تترسخ غظـ فيو السمطة، محققة دولة القانتمف خبلؿ إرساء دستور تن

يقصد بو الحكومة الخاضعة لمقانوف، ىي الحكومة الحرة. وتناولت الدراسة في  يي مفيوـوبذلؾ ف

إطار المنيج الواقعي، سبؿ إرساء دولة القانوف في العراؽ، مف خبلؿ تحميؿ قانوف مجمس النواب 

، والذي يؤسس، مف خبلؿ نصوصو القانونية، إلى ترسيخ مبدأ سيادة 8132لسنة  31الجديد رقـ 

 ف.البرلما

ف خضوع الدولة لمقانوف يتـ في صورة إرساء خمصت الدراسة إلى أ وبناًء عمى ما تقدـ

يجاد مصدر  يؽ سمو ىذا الدستور، مف خبلؿ فرضدساتير، وتحق الرقابة عمى دستورية القوانيف، وا 

 .كمصدر إلزاـ السمطة بالقانوففكرة العدالة قواعد الدستورية، والذي يكوف باإللزاـ في ال



 ك

بتطبيؽ القانوف دوف فرض حكـ قيمي مسبؽ عنو،  يالدراسة بضرورة اىتماـ القانونوأوصت 

ف كاف لديو فكرة عف عدالة القانو   في مورد النص. ف أو عدـ عدالتو، إال أنو ال مورد لبلجتيادوا 

عمى المحكمة االتحادية في العراؽ أف تأخذ دورىا في الحد مف مبدأ سيادة  كذلؾ فإف

صؿ بيف السمطات والذي يعد مف ركائز دولة القانوف وينص يؽ وترسيخ مبدأ الفرلماف بغية تحقالب

 .8112عميو دستور العراؽ لعاـ 

 ةطمسلا ،نوناقلا ةلو د ،ةلو دلا ة:يحافتملا تاممكلا
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Abstract  

This study aimed to illustrate the general theory of state, to know the 

idea of the state and the foundation upon which it is based, by addressing 

identification of the state as a term and to show the state’s components, 

which are the people, the region and the authority، and the most prominent 

concepts related to the state’s components like the nation، sovereignty and 

the moral personality. 

The purpose is to determine general frame for  the state’s concept then 

materializing the concept of the state of law theoretically,  based on the 

principle the state submission to the law, and the state’s authority is 

restricte3d to the law principles، and does not accedes them. 

This is through establishing a constitution organizing the authority 

achieving the state of law for the purpose achieving the freedom. 

It is meant by the liberal concept that the government is subject to the 

law، the free government. The study in the reality method frame has 

addressed means for establishing the state of law in Iraq through analyzing 

the new law of the parliament Number (13) year 2018, through which the 

establishment of the lawful texts to solidify the concept the parliament’s 

sovereignty. 



 م

Based on the mentioned above, the state submission to the law is 

through the form establishing the constitutions، and achieving eminence of 

the constitution. 

Through imposing the monitory on the law constitutional, finding the 

commitment source in the constitutional principles, by the Justice idea as 

the base for the law idea. 

The study recommended the interest of the Jurist in applying the law 

without imposing pre value Judgment on it, even if he has an idea about the 

Justice or injustice of the law, but there is no place for individual Judgment 

in the text source. 

The Federal court in Iraq should take its role in limiting the principle 

of the parliament sovereignty to achieve and solidity principle separation 

between the authorities which considers one of the pillars of the state of 

stated in the Iraqi constitution year 2005. 

Keyword: The State, Rule of Law, Power 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمةأول: 

حكـ القانوف أضحى مبدأ عالمي تسعى إليو الدوؿ وتؤكد عميو األمـ المتحدة، حيث اعتمدتو      

الجمعية العامة في إعبلف األلفية حيف أوجبت ألجؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية والقضاء عمى الفقر، 

ديف العمؿ عمى احتراـ وتدعيـ سيادة القانوف في إطار إقامة نظـ حكـ تخضع لممساءلة عمى الصعي

 (1)الوطني والدولي.

حيث تتقيد السمطة  ،دولة القانوف أو الدولة القانونية تقوـ عمى مبدأ خضوع الدولة لمقانوف     

حيث تجد ىذه الفكرة أساسيا في آراء مدرسة القانوف الوضعي مف قبؿ الفقياء السياسية بالقانوف، 

ف كانت ىي مف تصدره, األلماف, ذلؾ أف الدولة ممثمة بسمطتيا السياسية العميا ت خضع لمقانوف وا 

بحيث أصبح مفيوـ دولة القانوف الوسيمة األكثر فعالية في صراع السمطة والحرية إلى جانب 

 .الحرية, ذلؾ أف توسع ىذا المفيـو في فرنسا أدى ألف تصبح وظيفتو متعمقة بالحرية

والعراؽ بوصفو أحد الدوؿ التي تبنت مفيوـ سيادة القانوف بالنص عميو في دستور العاـ       

بغية ترسيخ تجربة الحكـ الديمقراطي الحديثة والتي تقتضي تفعيؿ أنجع الوسائؿ بغية إرساء  2005

                                       
إعالن األمم المتحدة بشأن : 2000/9/13بتأريخ  55/2األمـ المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقـ  - (1)

 .RES/A/2/55، رمز الوثيقة األلفية
 .RES/A/2/65، رمز الوثيقة 2010/9/22بتأريخ  1/65أنظر أيضا قرار الجمعية العامة رقـ 

 مركز وثائؽ األمـ المتحدة -
- http://www.un.org/ar/documents/index.html 

 (18/12/2018تأريخ آخر دخوؿ ) 

http://www.un.org/ar/documents/index.html
http://www.un.org/ar/documents/index.html
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المجمس  , أوكؿ2018لمعاـ  13دولة القانوف في العراؽ, سيما وأف قانوف مجمس النواب الجديد رقـ 

 إختصاصات واسعة بما يتعمؽ باإلختصاص الرقابي عمى السمطة التنفيذية.

وفي نفس السياؽ فإف مدلوؿ مبدأ سيادة القانوف قد قصد الحد مف سمطة اإلدارة بعدـ 

التصرؼ إال في حدود ما يجيز القانوف الذي تعمؿ بموجبو في ممارستيا ألنشطتيا المختمفة، مما 

مقانوف، وبالتالي يدخؿ ضمف نطاؽ مفيوـ دولة القانوف، بأف يكوف أحد يعني خضوع اإلدارة ل

 .(1)الخصائص التي يرتكز عمييا المفيوـ

خصائص دولة القانوف تجد أساسيا في الدستور، وبالتالي فإف سيادة دستور الدولة الوطني 

 ىو الضمانة األىـ لتكريس خضوع الحكاـ والمحكوميف لمقانوف في دولة القانوف.

يث إف الممارسات التي تنتج عف ممارسة السمطة مف قبؿ القابضيف عمييا تخضع لقواعد وح

القانوف الوضعي، فإف القابضيف عمى السمطة يمتزموف بالقواعد الدستورية التي ينص عمييا الدستور 

 في ممارستيـ لسمطة الدولة.

ر اإللزاـ الذي يبرر فيما تقدـ يظير أف خضوع السمطة السياسية لمقانوف استمـز إيجاد مصد

 ىذا الخضوع، األمر الذي حصمت فيو آراء فقيية عدة.

 وأسئمتيا مشكمة الدراسةثانيا: 

إذا كاف مف غير الممكف إدراؾ مجتمع منظـ دوف وجود سمطة تحكمو، ىنا تبرز جدلية 

 العبلقة بيف السمطة والقانوف، وأولوية كؿ منيما عمى اآلخر...

 عمى التساؤؿ الرئيس وىو )كيؼ تخضع السمطة السياسية لمقانوف؟(تحاوؿ الدراسة اإلجابة 

                                       
، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، النظم السياسية: النظرية العامة لمنظم السياسية(، 1962بدوي، ثروت) (1)

 136مصر، ص
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إف السؤاؿ الرئيسي أعبله يثير عدة تساؤالت والتي مف خبلؿ اإلجابة عنيا سوؼ يتـ معالجة مشكمة 

 الدراسة وىي:

 ما مفيـو الدولة وعناصرىا. .1

 ما األساس الذي تقوـ عميو الدولة. .2

 وف.كيؼ نستطيع إدراؾ عبلقة السمطة بالقان .3

 ما النظريات التي بررت خضوع الدولة لمقانوف.  .4

 ما سبؿ بناء دولة القانوف في العراؽ. .5

 ما مصدر إلزاـ السمطة بالقانوف. .6

 أىداف الدراسةثالثا: 

 التعرؼ عمى النظريات التي أسست لنشوء الدولة وكذلؾ بياف عناصر الدولة. -1

 القانوف.التطرؽ إلى أبرز مذاىب القانوف التي ناقشت مفيـو دولة  -2

 بياف عبلقة السمطة بالقانوف والوسيمة التي مف خبلليا نستطيع إدراؾ ىذه العبلقة. -3

 التعرؼ عمى سبؿ بناء دولة القانوف في العراؽ. -4

 بياف مصدر إلزاـ القواعد الدستورية بالقانوف.  -5

 أىمية الدراسةرابعا: 

في إطار مفيـو دولة تبرز أىمية ىذه الدراسة في التعرض إلى مفيومي الدولة والقانوف 

القانوف إليجاد مصدر اإللزاـ الذي يؤسس ألسبقية القانوف عمى الدولة وبالتالي وجوب الخضوع ليا 

 نتيجة عمو القانوف.
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بدولة يتعمؽ  فيماوكذلؾ تبرز أىمية الدراسة مف الناحية العممية لمميتميف بالدراسات القانونية 

مفيوـ جديد مؤسس عمى مفيـو دولة القانوف أال وىو مفيـو القانوف ويكوف نواة لدراسات أخرى في 

 "الحكـ الراشد".

 حدود الدراسةخامسا: 

 الدراسة تشمؿ حدود رئيسية تتمثؿ بػػػ:

الحدود الموضوعية: يتناوؿ موضوع الدراسة الدولة ولكنو سوؼ يقتصر عمى مسألة تقييد  -

 السمطة.

 .العراؽ الحدود المكانية: -

 الدراسةمحددات سادسا: 

 .2005دستور العراؽ لمعاـ  -1

 .2018لسنة  13قانوف مجمس النواب العراقي رقـ   -2

 مصطمحات الدراسةسابعا: 

"السمطة ىي قوة إرادة تتجمى لدى الذيف يتولوف عممية حكـ جماعة مف السمطة السياسية: 

سياسية ألنيا سمطة البشر فتتيح ليـ فرض أنفسيـ، بفضؿ التأثير المزدوج لمقوة والكفاءة، وتعتبر 

تحكيمية، وأنيا سمطة لـ تعد إرثية، وأنيا سمطة طاعتيا مؤمنة بفضؿ العقوبات التي تنصب عمى 

  .(1)الفرد ال عمى األشياء الضرورية لمعاشو"

                                       
، الجزء األوؿ، األىمية لمنشر والتوزيع، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(، 1974) ىوريو، أندريو (1)

 114ص و 106بيروت: ص
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"خضوع الدولة لمقانوف في جميع مظاىر نشاطيا، سواء مف حيث اإلدارة أو دولة القانون: 

 .(1)القضاء أو التشريع"

ىو مجموعة القواعد الممزمة تبعًا الختبلؼ درجاتيا، والمتمثمة في التشريعات ن: القانو

الدستورية والتشريعات العادية التي تصدر عف السمطة التشريعية، والموائح الصادرة عف السمطة 

 .(2)التنفيذية، وكذلؾ القواعد غير المدونة المتمثمة في العرؼ والمبادئ العامة لمقانوف

 اإلطار النظري لمدراسة ثامنا: 

تقتصر ىذه الدراسة عمى موضوع خضوع السمطة السياسية لمقانوف في إطار دولة القانوف 

كموجب يجعؿ الدوؿ تتقيد بالقانوف في إطار نشاطاتيا المختمفة، وذلؾ مف خبلؿ توضيح خمفية 

تتناوؿ الدراسة الدراسة وأىميتيا وعرض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، مف ثـ 

تعريؼ الدولة والعناصر المكونة ليا، وعرض النظريات التي فسرت نشوء الدولة في ضوء معرفة 

حقيقة الدولة، وتركز الدراسة بصورة خاصة عمى مفيوـ دولة القانوف، مف حيث تعريؼ المفيـو 

ى الكيفية التي ، وكذلؾ تتعرض الدراسة إلوتتعرض الدراسة إلى بياف وظيفة دولة القانوفونشأتو 

تدرؾ بيا عبلقة السمطة بالقانوف، مف خبلؿ التطرؽ إلى أساس دولة القانوف وآراء مذاىب القانوف 

 التي بررت خضوع الدولة لمقانوف، بغية الوصوؿ إلى معنى ىذا الخضوع.

  

                                       
، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، النظرية العامة لمنظم السياسيةالنظم السياسية: (، 1962) بدوي، ثروت  (1)

 129مصر: ص
، منشأة المعارؼ، مصر: القانون الدستوري والنظم السياسيةمتولي، عبد الحميد، وآخروف )دوف سنة نشر(،  (2)

 14ص
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كما وتتطرؽ الدراسة إلى سبؿ بناء دولة القانوف في العراؽ مف خبلؿ مناقشة قانوف مجمس 

النواب الجديد الذي وسع مف االختصاصات الرقابية لممجمس، وطرح وسائؿ ترسيخ دولة القانوف في 

 ومف ثـ التعرض الى مصدر اإللزاـ الذي يبرر خضوع السمطة لمقانوف. ،العراؽ

وأخيرا تتناوؿ الدراسة خاتمة الدراسة والتي تعرض النتائج التي توصمت إلييا والتوصيات 

 المقترحة. 

 الدراسات السابقة تاسعا:

 إف مف أىـ الدراسات التي تعرضت إلى موضوع الدراسة ىي: 

، أطروحة دكتوراه منشورة، آليات إرساء دولة القانون في الجزائر(، 2012ىاممي، محمد ) -

 : الجزائر.-تممساف-جامعة أبو بكر بمقايد

الجزائر، بمد الدراسة، ىدفت الدراسة إلى تعزيز حكـ القانوف وفؽ مفيوـ دولة القانوف في  -

بالتأكد مف مدى توافر أركاف ومقومات دولة القانوف في الجزائر، واختار الباحث أبرز 

المقومات التي يراىا ذات أىمية في تكريس حكـ القانوف، حيث قسـ دراستو إلى بابيف: 

األوؿ في واقع مبدأ الفصؿ بيف السمطات في النظاـ الدستوري الجزائري كأحد مقومات 

 دولة القانوف، والثاني في التعددية الحزبية وحرية التعبير في الجزائر.

إف دراستنا تتميز عف الدراسة أعبله باإلضافة إلى الخوض في خصائص دولة القانوف مف  -

الناحية العممية التطبيقية فيي تختص بالبحث أيضا في أصؿ ىذا المفيـو في إطار 

 مقانوف.مصدر اإللزاـ الذي يبرر خضوع السمطة ل
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، رسالة 1989(، تنظيم السمطة السياسية في الجزائر منذ 2013بن أحمد، نادية ) -

 : الجزائر.-تممسان-ماجستير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد

تطرقت الدراسة إلى العبلقة بيف السمطات العامة في بمد الدراسة، وىو الجزائر، متعمقة   -

بالنظاـ السياسي الجزائري، وقد تناولت الدراسة في الفصؿ التمييدي تأصيؿ نظري لمسمطة 

السياسية وىو األمر الذي تتشابو فيو دراستنا، مف حيث البحث في أحد عناصر الدولة أال 

لسياسية، ولكنيا تتميز في تناوليا البحث في عبلقة ىذه السمطة بالقانوف، وىو السمطة ا

 والذي كاف خارج إطار الدراسة السابقة.

، رسالة دور القاضي اإلداري في تكريس دولة القانون في الجزائر (،2013رموؿ، زكرياء) -

 : الجزائر.-أـ البواقي-ماجستير منشورة، جامعة العربي بف مييدي

الدراسة فصميف، األوؿ في مفيوـ دولة القانوف، باستعراض العبلقة بيف الدولة تضمنت  -

والقانوف، وكذلؾ مفيـو الدولة في الفقو األلماني والفرنسي واألنجموسكسوني، ثـ انتقمت 

بالبحث إلى الفصؿ الثاني تحت عنواف دور القاضي اإلداري في تكريس دولة القانوف في 

حكاـ التي يقرىا، باالعتماد عمى ترسيخ المقومات التي تقـو مؤسسات الدولة مف خبلؿ األ

 عمييا دولة القانوف، والتي أشارت إلييا الدراسة.

مف حيث أف دراستنا تتشابو مع الدراسة أعبله في التطرؽ إلى العبلقة بيف الدولة والقانوف في 

ية خضوع السمطة ظؿ مفيـو دولة القانوف، ولكنيا تتميز في تركيزىا عمى البحث في إشكال

 السياسية لمقانوف مف خبلؿ معرفة الطريقة التي تدرؾ بيا عبلقة السمطة بالقانوف.
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العالقة بين الدين والدولة: دراسة مقارنة بين النظام (، 2018عميوه، محمد طو ) -

، دار نيوض لمدراسات 1، طالدستوري المصري والنظم الفرنسية والتركية واإليرانية

 والنشر، الكويت

تناولت الدراسة البحث في جدلية العبلقة بيف الديف والدولة مقسمة عمى بابيف: األوؿ في  -

مكانة الديف في النظاـ الدستوري المصري والنظـ المقارنة، وأتبعو الباب الثاني في آثار 

التحديد الدستوري لمعبلقة بيف الديف والدولة عمى بعض الحقوؽ والحريات العامة، حيث 

الدراسة التطور التاريخي لمعبلقة بيف الديف والدولة في باب تمييدي، أستعرض فيو ناقشت 

الباحث نشأة الدولة وتطورىا، وعرض تعريفات لسمطة الدولة السياسية، مستعرضا دور 

 الديف في كؿ جياز مف أجيزة الدولة.

اصرىا الثبلث مف تتشابو دراستنا بالدراسة السابقة في أنيا تناولت نشأة الدولة، وتناولت عن

قميـ، ولكف تميزت عنيا في اختبلؼ منحى البحث الذي كاف في إطار  سمطة سياسية وشعب وا 

 العبلقة بيف الدولة والقانوف دوف الديف.

 منيجية الدراسة عاشرا:

 تعتمد ىذه الدراسة في تناوؿ موضوعات الرسالة عمى المناىج التالية:

الدراسة في طريقة البحث عمى تحميؿ النظريات التي التحميمي: اعتمدت و المنيج الوصفي  -1

 بررت خضوع الدولة لمقانوف وكذلؾ النقد الموجو ليذه النظريات بإسنادىا إلى الوقائع.

المنيج التاريخي: دراسة الظروؼ التاريخية التي أسيمت في بمورة مفيوـ دولة القانوف  -2

خبلءىا مف بالتحقؽ مف المعمومات التي تتناوليا الدراسة في البح ث بغية معرفة تطورىا وا 

 الشوائب بإخضاعيا لدليؿ مادي ممموس إللقاء نظرة مستقبمية عمى موضوع الدراسة.

المنيج النقدي: أستخدـ ىذا المنيج في تحميؿ نصوص قانوف مجمس النواب وبياف أىـ  -3

 أوجو النقد الموجية إليو.
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 الفصل الثاني 

 النظرية العامة لمدولة

 تمييد

 ،" مصطمح سياسي يعود أصمو إلى القرف السادس عشر في أوروباEtat.stateالدولة "لفظ 

فمف  ،حيث تنوعت التسميات آنذاؾ ،يطمؽ عمى سمطة تحكـ جماعة بشرية في حدود إقميـ معيف

فالدولة مؤسسة عميا في المجتمع  (1)المدينة إلى المممكة أو الجميورية، ىذا في المعنى المعاصر.

بمعنى آخر الدولة ىي الشكؿ الحديث الذي انتظمت فيو السمطة  ،تتحرؾ بداخمو السمطة السياسية

كما يذىب البعض في  (2)السياسية التي تشكؿ جوىر الدولة، ال بؿ ما الدولة إال سمطة في جوىرىا

 الرأي. 

يعرفيا جورج بوردو:  ،تحديد مدلوؿ الدولة تعرض العديد مف فقياء السياسة أو القانوف إلى

"الدولة ليست مجرد إقميـ وشعب ومجموعة مف القواعد الممزمة، بؿ ىي شيء يعمو تمؾ العناصر 

ىي فكرة ابتدعيا البشر لتفسير الظواىر التي يتسـ بيا جود السمطة السياسية  ،البلزمة لوجودىا

 .(3)وعمميا"

                                       
الدستوري المصري والنظـ (، العبلقة بيف الديف والدولة: دراسة مقارنة بيف النظاـ 2018( عميوه، محمد طو )1)

 .24، دار نيوض لمدراسات والنشر، الكويت: ص1الفرنسية والتركية واإليرانية، ط
 .9، الذاكرة لمنشر والتوزيع، بغداد: ص2(، فمسفة الدولة، ط2013( الشاوي، منذر )2)
 .24( عميوه، العبلقة بيف الديف والدولة، مصدر سابؽ، ص3)
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استخداـ القوة في إقميـ معيف، والقوة ىنا بالطبع ىي القوة وتعرؼ بأنيا: "تنظيـ يحتكر شرعية 

وتعرؼ بأنيا سمطة تحتكر وسائؿ العنؼ المشروع، العنؼ المادي والرمزي، فالدولة ىي  (1)الفعمية"

 .(2)ذلؾ الجياز المعقد الذي يشكؿ "حيزًا محايدًا"، ال يمكف أف يدرؾ إال في إطار النظاـ العاـ

وما  ،السابقة، فإف الدولة تدور وجودًا وعدمًا مع السمطة السياسية أنو في إطار التعريفات

ىو تحديد مدلوؿ السمطة السياسية  ،في رأييـ،الدولة إال تنظيـ أو مؤسسة، فتحديد مدلوؿ الدولة 

التي تشكؿ أحد عناصر الدولة، وتبعا لمعناصر فقد  تعرض أغمب الفقياء إلى تعريؼ الدولة عمى 

 أساس عناصرىا.

بأنيا "مجموعة مف  ""Carre de Malbergيعرفيا الفقيو الفرنسي كاريو دي مالبرغ  حيث

األفراد مستقرة عمى إقميـ معيف وليا مف التنظيـ ما يجعؿ لمجماعة في مواجية األفراد سمطة عميا 

بيده . أو أنيا ذلؾ الشخص المعنوي الذي يمثؿ قانونًا أمة تقطف أرضًا معينة والذي (3)آمرة وقاىرة"

 .(5)، أو أنيا التشخيص القانوني ألمة ما(4)السمطة العامة

فيشار إلى أف الدولة نظاـ قانوني يشكؿ بداخمو انتظاـ الشعب أو السكاف مف زاوية قانونية 

بحتة، لذلؾ فالخوض في تحديد مدلوؿ الدولة، بتحديد تعريؼ واضح ليا موضوع حصمت فيو آراء 

حديد مدلوؿ واضح عمى وجو الثقة، وأف الدولة نظاـ سياسي عدة، وأصبح مف الصعوبة بمكاف ت

جياز معقد التنظيـ، حيث يورد تقرير لجنة القانوف الدولي المقدـ إلى الجمعية العامة ،وقانوني 

                                       
(، المنظور الفمسفي لمسمطة عند مشيمؿ فوكر: دراسة في الفمسفة السياسية 2017( أبو خاص، جوده محمد )1)

 .102، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ص1واالجتماعية، ط
، المركز العربي 1(، ط1992-1989(، عف الدولة: دروس في الكوليج دو فرانس)2016( بورديو، بيار )2)

 .18وت، صلؤلبحاث ودراسة السياسات، بير 
 .25(، النظـ السياسية: الدولة والحكومة، دار النيضة العربية، بيروت، لبناف، ص1969( ليمة، محمد كامؿ )3)
 .26( ليمة، نفس المصدر، ص4)
 .25ليمة، نفس المصدر، ص (5)
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أنو "لف تكوف ىناؾ فائدة محققة مف جيود تبذؿ لتحديد  1949لؤلمـ المتحدة في التاسع مف يونيو 

 .(1) إصطبلح الدولة..."

استعراض اآلراء اآلنفة الذكر وجدت الدراسة ومف أجؿ بياف فكرة الدولة، التعرض  في  بعد

 ىذا التمييد إلى التعاريؼ التي تشير إلى آراء وتوجيات في الفكر القانوني، بما يتعمؽ بالدولة.

وبذلؾ إنطبلقًا مف حيث المبدأ بأف الدولة ىي جماعة بشرية تقطف عمى وجو االستقرار 

في صور إقميـ معيف، تفرض عميو إرادة عميا ىي السمطة تتحدد مدلوؿ الدولة باجتماع ىذه والدواـ 

العناصر الثبلث أال وىي: الشعب واإلقميـ والسمطة السياسية، وحيث إف اإلجابة عف فكرة الدولة 

 تقتضي البحث في ىذه العناصر واألصؿ الذي عرضتو نظريات نشأة الدولة.

رتباطو بالدولة. وقبيؿ الدخوؿ في مناقشة  ما ذكر أعبله نعرض مفيوـ األمة وا 

 مفيوم األمة: أول

تستند إلى  شتركةاألمة "مجموعة مف األفراد استقروا عمى إقميـ معيف يرتبطوف بمصالح م

مقومات مشتركة كاألصؿ أو المغة أو الديف أو التاريخ، ويستيدفوف غايات مشتركة مما يؤدي إلى 

عمى ذلؾ يقاـ مفيوـ األمة عمى أساس القومية،  (2)ماعات البشرية"تميزىـ عف غيرىـ مف الج

بإتحاد عناصر المغة والديف والثقافة والرغبة المشتركة في العيش ويكفي عنصر واحد يتغمب عمى 

 .(3)بقية العناصر لنكوف بصدد أمة

  

                                       
 .24( عميوة، محمد طو، العبلقة بيف الديف والدولة، مصدر سابؽ، ص1)
، غازي )2) السياسية والقانوف الدستوري: دراسة مقارنة لمنظاـ الدستوري في دولة اإلمارات (، النظـ 2009( كـر

 .26، إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، ص1العربية المتحدة، ط
 .29( رباط أدموف، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص3)
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في  ويرجع أساس انتشار مفيـو األمة إلى النص عميو في إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف

منو:" يكمف مبدأ كؿ  3مف قبؿ الجمعية الوطنية الفرنسية حيث جاء في المادة  1789/آب/26

سيادة أساسًا في األمة، وال يجوز ألي كياف أو أي فرد أف يمارس سمطة ال تنبع مف األمة 

 .صراحة"، فأسندت السمطة إلى األمة عمى وفؽ ىذا المفيوـ، وكاف أساسًا لتقرير مبدأ سيادة األمة

في الفكر القانوني يوجد ثبلث نظريات حوؿ تفسير األساس الذي تقـو عميو األمة األولى:  

النظرية الموضوعية وتتمثؿ في الفكرة األلمانية المرتكزة عمى عدة عوامؿ أىميا وحدة األصؿ 

ني )السبللة( والمغة والديف والتقاليد، والثانية: النظرية الشخصية التي ترخست في الفكر القانو 

الفرنسي وقواميا أف األمة تجد أساسيا في الحس التضامني الذي يوحد إرادة األفراد عمى العيش 

معًا، أما األخيرة فيي النظرية المادية أو العضوية التي نادى بيا االشتراكيوف حيث تستند عمى 

 النواحي االجتماعية واالقتصادية عمى وفؽ نظرية ماركس.

 النظرية الفرنسية _1

تقوـ عمى عامميف  De stael"(1)"إف رائد النظرية في الفكر القانوني الفرنسي ىي السيدة 

رادي، فالنفسي ىو شعور يترسخ لدى األفراد عمى مر األزماف، فاستقر نفوسيـ مييمنًا عمى  نفسي وا 

غيره مف العناصر كالمغة والديف والعرؽ والثقافة، فيي مبدأ روحي، نتيجة ذكريات وماضي مشترؾ 

عبر الماضي، وترسخ الذكريات أو كما يعبر عنيا جورج بوردو في أنيا الرغبة في استمرارية البقاء 

وذلؾ عمى أساس تماثؿ إرادات األفراد بالرغبة في العيش المشترؾ  (2)المشتركة في ضمير الجماعة

                                       
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، (، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، 1982( الغزاؿ، إسماعيؿ )1)

 .83بيروت، لبناف، ص
( بوردو، جورج، ترجمة: سميـ حداد، الدولة، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، دوف بمد نشر، 2)

 .32ص
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حوؿ معنى األمة القومية، في  ""Renanوىو ماذىب إليو ريناف (1)وىذا ىو قواـ العامؿ اإلرادي

لموروثات الماضية، والثاني: ىو أنيا تتشكؿ باجتماع عنصريف األوؿ: الذكريات المشتركة أو ا

ذلؾ أف ىذه تقوـ عمى أساس المبدأ الروحي  (2)الرغبة المشتركة لدى أفراد المجتمع في العيش معًا،

 وبالتالي فإف عنصر اإلرادة ىو سبب لتكويف األمة.

 النظرية األلمانية: _2

حيث عبر أميؿ  Fiehte""(3)رائد ىذه النظرية في الفكر األلماني ىو الفيمسوؼ فيختو 

عف مفيوـ ىذه النظرية بأف األمة "جماعة إنسانية تريد ألسباب اثنية  ""E.Durkheimدوركيايـ 

 .(4)أو تاريخية فقط، أف تحيا في ظؿ قوانيف معينة وأف تشكؿ دولة سواء أكانت صغيرة أو كبيرة"

الذي تقـو تقوـ ىذه النظرية عمى أساس عنصر الجنس أو العرؽ، بوصفو العنصر الفعاؿ 

عميو األمة، بجعميا العرؽ اآلدمي ىو الذي يسمو عمى بقية األعراؽ األخرى، فحيث أف األلماف 

الذيف يتكمموف المغة األلمانية، يشكموف العرؽ األنقى، والذي يجب توحيدىـ في دولة واحدة عمى 

ف أراضي الدوؿ أساس أنيـ يشكموف أمة واحدة، وىو ما جعمتو ألمانيا مبررًا إلقتطاع العديد م

 المجاورة إباف الحرب العالمية الثانية في القرف العشريف.

 النظرية الشتراكية: _3

نشر ستاليف مقاؿ عف المسألة القومية سمي "الماركسية والمسألة  1913في مطمع عاـ 

الوطنية" تعرض فيو إلى مفيوـ األمة طبقًا لمفكر االشتراكي حيث عرفيا:" جماعة ثابتة مف الناس 

تكونت تاريخيًا ليا لغة مشتركة وأرض مشتركة وحياة اقتصادية مشتركة وتكويف نفسي مشترؾ يجد 
                                       

 .83( الغزاؿ، إسماعيؿ، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية، مصدر سابؽ، ص1)
 .51الوسيط في القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص ( رباط، أدموف،2)
 .80( الغزاؿ، إسماعيؿ، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، مصدر السابؽ، ص 3)
 .81( الغزاؿ، إسماعيؿ، نفس المصدر، ص 4)
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واحدة مف ىذه العبلئـ حتى  عبلمةبيرًا في الثقافة المشتركة حيث يشير بأنو "يكفي أف تنعدـ لو تع

وتأسيسًا لما تقدـ فإف اجتماع ىذه العوامؿ ىو ما يشكؿ األمة، إال  (1)تنقطع األمة عف كونيا أمة"

المشترؾ أف تخمؼ أحدىما يجعميا تفقد صفة األمة، ويركز الفكر االشتراكي عمى عنصر االقتصاد 

 بيف األفراد.

  _األمة(الدولة): مفيوم ثانيا

إف واقع المجتمع الدولي يفرض أف األمة متميزة عف الدولة وليست ركنًا مف أركانيا ذلؾ أف 

، حيث أف الفرؽ الجوىري بيف األمة (2)الدولة ىي التعبير السياسي واألمة ىي التعبير االجتماعي

، فألمانيا (3)في األمة ذلؾ أف األمة قد توجد قبؿ وجود الدولةوالدولة ىو عدـ قياـ سمطة سياسية 

 في أعقاب الحرب العالمية الثانية توزعت في دولتيف كما أف األمة العربية موزعة عمى عدة دوؿ.

وفي إطار أف األمة ليست ركنًا مف أركاف الدولة ذلؾ أف الشعب واألمة مفيوماف غير 

ساىمت عوامؿ عديدة في تكونيا وتميزىا كعامؿ المغة أو الديف  متماثبلف فاألمة "حقيقة اجتماعية"

وىو  (4)أو الرغبة المشتركة في العيش، وبالتالي ليذه الجماعة أىداؼ وتاريخ مشترؾ ورسالة واحدة

 ما ال ينطبؽ عمى مفيـو الشعب مف الناحية الواقعية إال أف التماثؿ وجد أساسو في...

دولة في مبادئ الثورة الفرنسية، التي أسست ألف أي سمطة ال بروز مفيوـ األمة وارتباطو بال

تكوف شرعية وراحبة الطاعة إال إذا كانت مستمدة مف األمة، وىو ما فيو مف استبعاد إلرادات 

                                       
 .31، ص، المطبعة الجديدة، دمشؽ3(، مبادئ القانوف الدستوري واألنظمة السياسية، ط1972( الغالي، كماؿ )1)
 .26، المطبعة الجديدة، دمشؽ، ص4(، مبادئ القانوف الدستوري واألنظمة السياسية، ط1972( الغالي، كماؿ )2)
 .259-258(، القانوف الدستوري، مطبعة دار التأليؼ، مصر، ص1977( عمي، شمس مرغني )3)
، 5ونظاـ الحكـ، دراسة مقارنة، ط(، نظرية الدولة والمبادئ العامة لؤلنظمة السياسية 1978( الجرؼ، طعيمة )4)

 .72دار النيضة العربية، مصر، 
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الشعب الحقيقي، حيث تتمثؿ السمطة في األمة والتي ىي كياف قائـ بذاتو متميز عف األفراد 

 "وىنا يظير التماثؿ بيف الشعب واألمة في ممارسة السيادة أي ممارسة السمطة. (1)المكونيف لو

نما تعود لذلؾ الكياف المجرد وىو األمة الذي  والسمطة ىنا ال تعود لطبقة أو فرد أو مكوف وا 

باسمو تمارس السمطة لذلؾ فإف بناء فكرة األمة عمى أسس الديف والمغة والرغبة المشتركة في 

لو أساس إال في إيجاد وحدة مستقمة عف الشعب، تسند إلييا السمطة، لكي يتـ إبعاد  العيش لـ يكف

الشعب عف الحكـ، سيما وأف الفكرة الديمقراطية أصبحت ىي الفكرة الشرعية التي يعود الحكـ فييا 

 لمشعب، وأف أية سمطة غير مستمدة مف الشعب ىي سمطة غير شرعية.

 

 ف كالتالي:وبذلؾ يقسـ ىذا الفصؿ الى مبحثي

 المبحث األوؿ: عناصر الدولة -

 المبحث الثاني: أصؿ نشأة الدولة -

  

                                       
 .83( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ، ص1)
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 المبحث األول

 عناصر الدولة

أبرز التعريفات التي تناولت بياف  ،عرضت الدراسة في إطار التمييد لدراسة فكرة الدولة

ولما تقدـ فإف دراسة الدولة تبدأ بدراسة عناصرىا التي  وكذلؾ بياف مفيوـ األمة, مدلوؿ الدولة،

 تتحدد في الشعب واإلقميـ والسمطة السياسية.

وأوؿ ىذه العناصر التي تطرح نفسيا في البحث ىي فكرة الشعب، كمعطية اجتماعية 

 وسياسية.

 وبذلؾ يتوزع ىذا المبحث عمى ثبلث مطالب كاآلتي:

 المطمب األوؿ: الشعب -

 : اإلقميـ المطمب الثاني -

 المطمب الثالث: السمطة -

 المطمب األول: الشعب 

أغمب التحميبلت التي تتطرؽ إلى مفيوـ الشعب تأخذ زاوية أيديولوجية أو سياسية وفؽ ما 

ألقت بظبلليا األحداث التاريخية عميو، بحيث أف مفيوـ الشعب يتحدد في إطار السمطة التي 

 .(1)يحمؿ جنسية دولتو تحكمو، كأف يتـ تحديد الشعب عمى أساس أف

إف  ،سواء كبيرة أو صغيرة، دونما اعتبار لمعدد ،ألجؿ ذلؾ، فإف الشعب أفراد بشكؿ مجموعة

المكوف األساسي لمشعب، لكف مف يعطي فكرة الشعب  ،اتحاد مجموعات األفراد تشكؿ المجتمع

                                       
 .71( فمسفة الدولة، مصدر سابؽ، ص2013( الشاوي، منذر )1)
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ربط مفيـو لمشعب، بمعنى آخر كيؼ تبنى فكرة الشعب؟ فمف غير الممكف اإلجابة عنيا دوف 

 الشعب بالمفاىيـ التي ارتبطت بو.

إف إطبلؽ لفظ الشعب "عمى جميع السكاف الذيف يقطنوف إقميـ الدولة أمر مف الصعوبة 

بمكاف ذلؾ اليعني أنيـ يشكموف الدولة، فأىـ ما يميز الشعب كعنصر أساسي مف عناصر الدولة 

مفيويف األوؿ: مفيوـ اجتماعي ىو ارتباط ، وبذلؾ فإف لمشعب (1)ىو عبلقة التابعية والمواطنة

األفراد بالدولة عف طريؽ رابطة الجنسية، أي التابعية واألخر مفيـو سياسي ينصرؼ إلى أولئؾ 

 .(2)األفراد الذيف ليـ حؽ مباشرة الحقوؽ السياسية كاالنتخاب

ذا كنا في إطار التعرض إلى عناصر الدولة التي تكونيا، فإف جماعة مف األفراد ميما بمغ  وا 

عددىا، ال يمكف أف نطمؽ عمييا مفيـو "شعب الدولة" ما لـ تنتظـ في مجتمع لو قواعده التي تسيره 

وسمطة تعمؿ عمى تطبيؽ ىذه القواعد، فالدولة العصرية ىي تنظيـ سياسي اجتمعت في إطاره 

 .(3)مجمتعات عديدة بالرغـ مف تباينيا

لتي تقـو بيف الشعب وبيف الدولة، كارتباط عاطفي وفي ىذا اإلطار ال يمكف إنكار العبلقات ا

ونفسي، ارتباط بحضارة وتاريخ ىذه الدولة وما تحتمو ىذه الرابطة مف ترسيخ عقيدة باالنتماء إلى 

 ىذه الدولة قد تكوف أقوى أحيانًا مف رابطة الجنسية.

  

                                       
، 1، ط2ج (، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ: النظرية القانونية في الدولة وحكميا،1965( رباط، أدموف، )1)

 .22دار العمـ لممبلييف، بيروت، ص
(، النظـ السياسية والقانوف الدستوري: دراسة ألسس وصور األنظمة السياسية الحديثة 1971( خميؿ، محسف )2)

 .20، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  ص2والنظاـ الدستوري في مصر والجميورية العربية المتحدة، ط
 .15القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص( رباط، أدموف، الوسيط في 3)
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تؤثر فييا الظروؼ  ،غير متجانسة،ولكف فئات الشعب وطبقاتو مختمفة في أغمب األحياف 

التاريخية واالجتماعية واالقتصادية، وبذلؾ تكوف الرابطة الحقوقية ىي النظاـ األكثر وضوحًا في 

" "أف مسألة انتماء فرد إلى دولة ما "Kelsenتحديد شعب الدولة، ففي ىذا اإلطار يشير كمسف 

ال يمكف أف نعثر عمى مبدأ ليست مسألة سيكولوجية، وال مسألة عاطفية، إنيا مسألة حقوقية فنحف 

وحدة الناس الذيف يشكموف شعب دولة ما، إال في واقع إف نظامًا حقوقيًا واحدًا ىو ساري المفعوؿ 

 .(1)عمى كؿ ىؤالء الناس ومنظـ لسموكيـ"

تأسيسًا لما تقدـ فإف الشعب الذي ىو "شعب الدولة" جماعة مف األفراد تؤلؼ فيما بينيا 

تمع ىو المكوف األوؿ واألساسي لتكويف شعب الدولة، فالمجتمع يتخطى مجتمع منظـ، لذلؾ فالمج

صور الجماعات وال يمكف أف يتشكؿ بإجتماع مجموعة مف األفراد فقط، فيو حصيمة تراكمية 

وتركيب شديد التعقيد. لذلؾ فالشعب الذي ىو مجموعة مف األفراد ال يمكف أف يعد أحد العناصر 

مو بمجتمع، وىذا المجتمع فيو تمايز سياسي، وبالتالي لو قواعد تحدد المكونة لمدولة إال في انتظا

 سموؾ أفراده.

ثابتة ومتغيرة في آف  ،ذلؾ أف لو أىداؼ متجددة ،والسؤاؿ األىـ ىو موجب بقاء المجتمع

 وىي غاية نشوء المجتمع. ،واحد وقائمة عمى الدواـ

سمطتيا فقد ظيرت مفاىيـ والشعب بوصفو الوسط االجتماعي الذي تمارس عميو الدولة 

ارتبطت بالشعب، كاف سبب وجودىا سياسي، أكثر مما ىو نظري فمصطمح "األمة" برز بقياـ 

كوحدة مجردة  ،مستقبًل عف أفراده ،بوصفو بناًء لمشعب ،لكي تسند السمطة إليو ،الثورة الفرنسية

وـ بالدولة وسمطتيا فقد مستقمة تكمف السيادة وفؽ ىذا المنطؽ في األمة وبذلؾ ارتبط ىذا المفي

                                       
، منشورات زيف الحقوقية، بيروت، 8(، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية، ط2013( طي، محمد )1)

 .93-92ص
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استبعد مف خبللو الشعب كحقيقة اجتماعية وظيرت إرادة جديدة ىي إرادة األمة متمايزة عف إرادات 

 أفراد الشعب.

 المطمب الثاني: اإلقميم:

يرى روسو أف لكؿ دولة بوصفيا "جسد سياسي" عمى حد تعبيره حد معيف تستطيع بداخمو 

ف  زاد ىذا الحد بما ال يتناسب معيا ضعفت القدرة عمى إدارتيا ممارسة سمطتيا عمى أكمؿ وجو وا 

ف صغر يصعب بقائيا قائمة، ذلؾ أنو كمما توسعت الرابطة االجتماعية أصابيا الضعؼ والدنو  وا 

 وىذه الرابطة تدوـ بدواـ العوامؿ التي تجعؿ منيا متماسكة. (1)مف الزواؿ

دواـ السكف في أرض معينة، ذلؾ إف إقميـ استقرار العبلقات القانونية بيف األفراد مرتبط ب

الدولة يتحدد بقدرة السمطة عمى فرض إرادتيا عمى األرضي الخاضعة ليا، لذلؾ فإف اإلقميـ ىو 

تفرض السمطة واليتيا عميو فبل يتخطى  ،، فاإلقميـ ىو مصدر الثروة الطبيعية(2)"حدود االختصاص"

 .(3)ى سمطتياحدود سمطانيا حدوده، وال تمارس عميو سمطة أخر 

ويشتمؿ اإلقميـ "سطح األرض وما تحتو مف ثروات طبيعية وما فوقو مف أجواء تحددىا 

المعاىدات الدولية ويشمؿ كذلؾ البحر اإلقميمي وقاع البحر والمياه اإلقميمية وأجواء البحر 

وال يشترط في اإلقميـ أف تكوف متصمة أجزائو ببعضيا، فيمكف أف يمتد عمى جزر  (4)اإلقميمي"

 .(5)متباعدة تفصؿ بينيا المياه، كما تنفصؿ أجزاء بريطانيا بالبحر اإليرلندي

                                       
(، ترجمة: عمار الجبلصي وعمي األجنؼ، في العقد االجتماعي أو مبادئ الحؽ 2004( روسو، جاف جاؾ )1)

 .54لمنشر، تونس، ص ، دار المعرفة 2السياسي، ط
 وما بعدىا. 33، ص3(، مصدر سابؽ، ط1972( الغالي، كماؿ )2)
 .71(، اإلعتراؼ في القانوف الدولي العاـ، دار النيضة العربية، مصر، ص 1963( الجمؿ يحيى )3)
، غازي، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص4)  .27( كـر
، دار النيضة العربية، مصر، 1ة السياسية: النظرية العامة لمنظرية السياسية، ج(، النظري1964( ثروت، بدوي )5)

 .28ص



20 

أما ما يتعمؽ بطبيعة حؽ الدولة عمى إقميميا، فاإلقميـ ىو الرقعة التي تستطيع الدولة فيو 

، حيث تتحدد العبلقة بيف الدولة واإلقميـ في أف الدولة (1)ميو حؽ ممكيةممارسة سمطتيا، وال تممؾ ع

ليا حؽ ممارسة اختصاصاتيا عمى كامؿ أراضي اإلقميـ التي تفرض سمطتيا عميو، وىو ما يسمى 

فيما عدا بعض القيود التي  (2)بنظرية االختصاص الذي يؤيده جانب كبير مف فقو القانوف العاـ

جب اتفاقيات دولية كما في معاىدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدوؿ في تفرض عمى الدولة بمو 

ولذلؾ ال يمكف  (3)1967اكتوبر  10ميداف استكشاؼ واستخداـ الفضاء الخارجي السارية بتاريخ 

تعريؼ اإلقميـ بأنو الرقعة مف األرض التي يقيـ عمييا الشعب، ذلؾ أف اإلقميـ ال يشتمؿ اليابسة 

نما يشتمؿ إ لذلؾ فالمعيار الحقيقي الذي  (4)قميـ جوي ومائي وبحري، وىذه ال يقطنيا األفرادفقط وا 

يحدد اإلقميـ ىو حدود ممارسة السمطة لحقيا عمى ىذا اإلقميـ فأمتد أو قصر حدود اختصاصيا 

 تحدد اإلقميـ.

لذلؾ فرغـ األىمية التي يحظى اإلقميـ بيا كأحد أركاف الدولة إال أف البعض يرى إمكانية 

حيث  ""May flower قياـ الدولة دوف اإلقميـ، مؤسسيف ذلؾ عمى ما حدث مف اتفاؽ في سفينة

كاف ىذا االتفاؽ بمثابة منشأ لمدولة قبؿ أف تصؿ السفينة القادمة مف إنكمترا إلى أرض 

                                       
، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 1(، الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري، ط1999( الخطيب، نعماف )1)

 .28عماف، ص
 .36النيضة العربية، بيروت، ص( الجمؿ يحيى )دوف سنة نشر(، األنظمة السياسية المعاصرة، دار 2)
( لقد أوردت ىذه االتفاقية عدة قيود عمى الدوؿ التي تستخدـ الفضاء الخارجي، بما في ذلؾ القمر واألجراـ 3)

السماوية، منيا عدـ جواز التممؾ القومي في الفضاء الخارجي وفؽ ما ورد في المادة الثانية، ولعؿ أبرز القيود 
اء في المادة الرابعة مف تعيد الدوؿ بعد وضع أية أسمحة نووية أو أي نوع مف المفروضة عمى الدولة ما ج

 أسمحة الدمار الشامؿ في الفضاء الخارجي.
(، األنظمة السياسية والقانوف الدستوري األردني والمقارف: األنظمة السياسية، 2013( شطناوي، عمي خطار )4)

 .14، دار وائؿ لمنشر، عماف، ص1الكتاب األوؿ، ط
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وحيث أتت بيذا االتفاؽ أصبح العقد االجتماعي  (1)1620ماساشوستش في تشريف الثاني سنة 

 .(2)واقعمطبقًا في ال

كما ويعد اإلقميـ جزءًا مف شخصية الدولة ذلؾ أف منح اإلرادة لمدولة يتطمب أف تكوف ليا 

 .(3)شخصية والدولة ال تستطيع أف تعبر عف إرادتيا بدوف إقميـ

 المطمب الثالث: السمطة 

األنظمة السياسية وكذلؾ أي تنظيـ سياسي ال يمكف أف يقوـ دوف السمطة فيي الركف 

، وتعرؼ بأنيا" قدرة التصرؼ الحر التي تباشر بحكـ سموىا ميمة حكـ (4)في الدولةاألساسي 

. ذلؾ أف القانوف ىو مف صنع السمطة (5)الناس عف طريؽ خمؽ النظاـ والقانوف بصفة مستمرة"

 وبواسطتو تفرض النظاـ.

حيث إف السمطة "ظاىرة طبيعية تضرب جذورىا في أعماؽ المجتمعات اإلنسانية تساىـ 

ثير مف العوامؿ في تكوينيا، وقد لعبت القوة في الماضي البعيد الدور الرئيسي في إقامة السمطة ك

فالمجتمع أمر طبيعي، أف  توجد سمطة فيو،  (6)إال أف دورىا أصبح ثانويًا في المجتمعات المدنية"

ف وجود ذلؾ أف السمطة ظاىرة اجتماعية طبيعية، يدلنا التاريخ عمى أنو ال توجد مجتمعات دو 

 سمطة تمارس الحكـ فييا.

                                       
 .76( الغزاؿ، إسماعيؿ، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، مصدر سابؽ، ص1)
(، ترجمة: د. جورج سعد، المؤسسات السياسية والقانوف الدستوري: األنظمة 2014( دو فرجيو، موريس )2)

 .77، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والتوزيع، بيروت، لبناف، ص2السياسية الكبرى، ط
 .89منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ، ص( الشاوي، 3)
 .37( الجمؿ، يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص4)
 .91( الجرؼ، طعيمة، نظرية الدولة والمبادئ العامة لؤلنظمة السياسية ونظـ الحكـ، مصدر سابؽ، ص 5)
دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ، 1(، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، ط2007( الطيراوي، ىاني )6)

 .35ص
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تمتمؾ قوة  (1)إف مف مميزات السمطة السياسية ىو كونيا سمطة عامة "ذات اختصاص عاـ"

ذلؾ إنيا سمطة  ،مادية تفرض أوامرىا، فيي سمطة واحدة أصمية غير مستمدة مف سمطة تعموىا

تحتكر القوة المادية العسكرية، تضع القوانيف  ،ليا مطمؽ الصبلحيات عمى كافة اإلقميـ (2)عميا

حيث يخضع كؿ القاطنيف عمى إقميـ الدولة إلى  (3)وتكفؿ تنفيذىا باإلكراه المادي إذا لـز األمر

تصدر أوامر نيائية ال تخضع لرقابة سمطة أعمى   (4)،سمطانيا فيي منفردة في االختصاص الذاتي

 .(5)أعمى منيا

ف تعددت وظائؼ الدولةومف مميزاتيا أنيا سمطة غير ق فالييئات في الدولة  ،ابمة لمتجزئة، وا 

، ذلؾ أف (6)تتوزع فيما بينيا االختصاصات التي تمنحيا إياىا السمطة، بمعنى أنيا ال تتقاسـ السمطة

 ،أف تعدد الييئات في الدولة يقوـ عمى أساس توزيع االختصاصات فيما بينيا، ال تقسيـ السمطة

، فالسمطة ميزتيا األساسية ىو التطمع إلى فرض (7)دة ال يمكف أف تتجزأوبالتالي فإف السمطة واح

كذلؾ ال  (8)سمطانيا عمى كؿ مف يقيـ في حدود اإلقميـ فيي تجيد أف ال ىناؾ تكوف سمطة تعموىا

 يمكف أف تكوف ىناؾ سمطة تساوييا في الدرجة، وبذلؾ يفقدىا أىـ ميزاتيا أال وىو السمو.

                                       
 .37( الطيراوي، ىاني، نفس المصدر، ص1)
 .40، ص3(، مصدر سابؽ، ط1972( الغالي، كماؿ )2)
 .37(، مصدر سابؽ، ص2007( الطيراوي، ىاني )3)
 .40، ص3(، مصدر سابؽ، ط1972( الغالي، كماؿ )4)
، دار المعارؼ، 1لنظـ السياسية واالجتماعية، ط(، ا1958( بدوي، محمد طو، الغنيمي، محمد طمعت )5)

 .49االسكندرية، مصر، ص
 .247( عمي، شمس مرغني، القانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص6)
 .33( خميؿ، محسف، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص7)
 .86( رباط، أدموف، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص8)
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السمطة ففي العصور القديمة كاف الحاكـ تأسيسًا لمبدأ شخصية أما ما يتعمؽ بأساس 

، ىو صاحب السمطة السياسية حيث تعد السمطة حؽ شخصي لمحاكـ يتصرؼ بيا كيؼ (1)السمطة

إال أف التحوالت في العصر الحديث، أوجبت بأف صاحب السمطة السياسية ىو الدولة،  ،يشاء

بحيث إف أساس السمطة يجد أساسو في الدولة ذاتيا، بناًء عمى فكرة الشخصية المعنوية لمدولة 

 والتي سيجري بيانيا الحقًا.

فيي إما قوة  ،قوةوىناؾ مف يرى بأف السمطة تجد أساسيا في أنيا تنبثؽ إما عف الشعب أو ال

مادية بفعؿ الغزو والفتح أو قوة معنوية تتخذ شكؿ الدعوة، وىي نادرًا ما تستولي عمى السمطة دوف 

وبعد السيطرة عمى السمطة بفعؿ ىذه القوة، تنبري إلى تعزيز شرعيتيا بأف تبني أساس  ،قتاؿ

 .(2)ة أطوؿ في الحكـالسمطة إما عمى عقيدة آليية أو أية فكرة يألفيا الشعب، وبالتالي مد

حيث ىناؾ عدد  ،بناًء عمى ما تقدـ فإف السمطة أمر طبيعي بوجود أي مجتمع توجد السمطة

مف األفراد يممكوف مف الوسائؿ واألسباب التي تجعؿ منيـ قادريف عمى فرض إرادتيـ عمى أعضاء 

ىذا ال يعني أنيا قائمة  (4)، فالسمطة قوة إرغاـ مادية"(3)المجتمع أو أفراده ككؿ ىؤالء ىـ الحكاـ

عمى اإلرغاـ المادي فقط، لذلؾ ال يكف التسميـ بأف الخوؼ مف رد فعؿ السمطة ىو السبب الرئيس 

في طاعة المحكوميف ألوامر ىذه السمطة ولذلؾ تمعب فكرة االعتقاد الذي يكونو األفراد عف السمطة 

ف ضعفت ىذه المعتقدات ول(5)دور ميـ في طاعتيـ ليا ـ تؤدي ذلؾ التأثير عمى . ولكف وا 

المحكوميف فإف السمطة تظير قوتيا المادية في تدعيـ فكرة الرضوخ لمسمطة وتتخذ شكؿ القواعد 
                                       

 .242( عمي، شمس مرغني، القانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص1)
 .88-87( رباط، أدموف، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص2)
(، القانوف الدستوري: نظرية الدولة، مركز البحوث القانونية، وزارة العدؿ، بغداد، 1981( الشاوي، منذر )3)

 .55ص
 62دستوري: نظرية الدولة، نفس المصدر، ص( الشاوي، منذر، القانوف ال4)
 .38( الجمؿ، يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص 5)
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، حيث (1)القانونية التي تضمف السمطة تنفيذىا، ذلؾ أف السمطة تعبر عف ىذه القوة المادية بالقانوف

لقانوني الشرعي في المجتمع، وقد تكوف إف السمطة "تمؾ القوة التي يعود ليا سمطة تقرير النظاـ ا

 .(2)ىذه القوة فردًا أو طبقة أو األمة بأسرىا"

وال يمكف إنكار أف الدولة ال يمكف أف تقوـ دوف شعب أو دوف إقميـ، لكف السمطة ىي التي 

تجعؿ مف فكرة الدولة تبرز إلى الوجود، فقد يوجد الشعب ويوجد اإلقميـ ولكف ال توجد الدولة، إال 

جود السمطة، ذلؾ إف أىـ ما يميز الدولة ىي السمطة صحيح أف انعداـ أحد العناصر الثبلثة بو 

ينفي صفة الدولة ولكف عنصري الشعب واإلقميـ متعمقاف بالسمطة فإذا انعدـ عنصر الشعب، انعدـ 

معو عنصر السمطة كذلؾ بانعداـ عنصر اإلقميـ أي االستقرار تنعدـ معو السمطة ولكف انعداـ 

 سمطة ال يؤثر عمى بقاء الشعب أو اإلقميـ ولكف ينفي صفة الدولة.ال

أما ما يتعمؽ برضى األفراد، فبل  يدخؿ في قياـ السمطة ما دامت السمطة قادرة عمى فرض 

إرادتيا عمى جميع السكاف القاطنيف عمى اإلقميـ، بمعنى كونيا سمطة عميا، ولو استخدمت اإلرغاـ 

 .(3)في سبيؿ فرض إرادتيا

لذلؾ تجري الدراسة عمى تبيانيا في  ،وألجؿ أف ىناؾ مفاىيـ تدور وجودا وعدما مع السمطة

 ىذا المطمب عمى فرعيف:

 الفرع األوؿ: مفيـو السيادة -

 الفرع الثاني: مفيـو الشخصية المعنوية -

 

                                       
 .64( الشاوي، منذر، القانوف الدستوري: نظرية الدولة، مصدر سابؽ، ص1)
 90( الغزاؿ، إسماعيؿ، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، مصدر سابؽ، ص2)
، غازي، النظـ 3)  .29السياسية والقانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص ( كـر
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 الفرع األول: مفيوم السيادة

والذي عنى بو  ،(1596-1530)يرتبط مفيـو السيادة بكتابات الفقيو الفرنسي جاف بوداف 

انصرؼ قصده الى معنى السمطة العميا داخؿ الدولة والتي كانت متمثمة في  ،ما نطمؽ عميو بالدولة

شخص األمير أو الممؾ وال تخضع إلرادة أعمى منيا إال المبادئ التي يقرىا القانوف الطبيعي، 

عو فقياء القرف السابع عشر حتى إف وبذلؾ تسمؿ ىذا المفيـو إلى فقياء القرف السادس عشر، وتاب

 .(1)ىوبز تبنى الفكرة مع طرحو بأف السمطة ال تتقيد مطمقًا وال حتى بقواعد القانوف الطبيعي

واستخدـ ىذا المفيوـ ايضًا لتدعيـ السمطة الممكية المطمقة فمنيـ مف يرى أف السيادة ما ىي 

ديجي يقوؿ: إف الدليؿ لـ يقـ عمى وجود إال "تعبير قانوني لمسمطة السياسية"، حتى إف العميد 

وىو بذلؾ ينكر فكرة السيادة  (2)السيادة وىي أمر ال يمكف إثباتو كما إف ال جدوى مف الخوض فيو"

 عمى اإلطبلؽ.

حيث يرى العميد ديجي أف الدولة ظاىرة اجتماعية نشأت عندما حصؿ تمايز سياسي في 

السمطة المطمقة لمحكاـ عمى المحكوميف، فيو  المجتمع، أي حكاـ ومحكوميف عمى أنو ال يعطي

 .(3)ينكر فكرة السيادة والتي يعتبرىا حؽ مطمؽ مف غير الممكف إخضاعو ألية قيود

ويذىب الدكتور يحيى الجمؿ في الرأي إلى أف السيادة وصؼ مرادؼ لبلستقبلؿ يدور في 

إطار القانوف الدولي العاـ، ذلؾ أف السيادة نسبية وليست مطمقة، فالقانوف الدولي اآلف بو مف 

                                       
 .85-84الجمؿ، يحيى، االعتراؼ في القانوف الدولي العاـ، مصدر سابؽ، ص  (1)
 43-42، ص 3( الغالي، كماؿ، مصدر سابؽ، ط2)
 31(، النظـ السياسية والدستور المبناني، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ص1973( خميؿ، محسف)3)
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القواعد ما يفرض عمى الدولة االلتزاـ بيا، وبالتالي فالسيادة ىي االستقبلؿ بمعنى عدـ خضوع 

 .(1)دولة لسمطة دولة أخرى سمطة

ويذىب شارؿ روسو في الرأي إلى أف السيادة اإلقميمية ىي ممارسة الدولة لبلختصاص 

إيجابي يتمثؿ في أنيا سمطة قانونية  ،اإلقميمي المانع والشامؿ عمى إقميميا المحدد، وليا مظيراف

ومف ناحية  ،قضاء واإلدارةحيث تتكوف مف مجموعة مف السمطات التي تمارسيا الدولة كالتشريع وال

أخرى أنيا ميمة وظيفية إيجابية تسعى لخدمة الصالح العاـ، وتؤكد ىذه الفكرة القرار الذي أصدرتو 

( في قضية النزاع القائـ M.Huber)السيد ىوبر  1928إبريؿ  4محكمة التحكيـ الدائمة بتاريخ 

" :"تنطوي السيادة اإلقميمية عمى Palmasالقائـ بيف الواليات المتحدة وىولندا بشأف جزيرة بالماس "

حؽ االنفراد بممارسة األعماؿ الحكومية، ويقابؿ ىذا الحؽ واجب ىو االلتزاـ بحماية حقوؽ الدوؿ 

األخرى داخؿ اإلقميـ، والسيما حقيا في ضماف كيانيا وسبلمة أراضييا في أثناء السمـ كما يمكف 

كما أف لمسيادة مظير سمبي يتمثؿ  ،في إقميـ أجنبي"لكؿ دولة أف تطالب بحقوؽ رعاياىا المقيميف 

في أف الدولة ليا وحدىا الحؽ بممارسة اختصاصاتيا عمى إقميميا المحدد دوف جواز تدخؿ دولة 

 .(2)أخرى

وكذلؾ فإف فكرة االستقبلؿ ىي الوصؼ القانوني لمدولة تأسيسًا عمى أف االستقبلؿ يدؿ عمى 

حيث أف اإلقميـ المحدد  ،الستقبلؿ بيذه الممارسة وشموليا"وا ،"االستئثار بممارسة االختصاص

وىذا االستقبلؿ يشمؿ االختصاص القسري أو ما  ،يمارس عميو االختصاص مف قبؿ دولة واحدة

يتعمؽ بممارسة االختصاص القمعي، وكذلؾ احتكار ممارسة السمطة القضائية عمى إقميـ الدولة، 

                                       
 .90الجمؿ يحيى ، االعتراؼ في القانوف الدولي العاـ، مصدر سابؽ، ص ( 1)
(، ترجمة: شكر اهلل خميفة وعبدالمحسف سعد، القانوف الدولي العاـ، األىمية لمنشر 1982( روسو، شارؿ )2)

 .141-140والتوزيع، بيروت، ص
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فؽ العامة، حيث أف ممارسة االختصاص القمعي ىو وكذلؾ االستقبلؿ بممارسة تنظيـ المرا

اختصاص مطمؽ لمدولة وحدىا، أما الحالتيف االخرييف فاالختصاص بيما نسبي، وتؤكد ىذه الفكرة 

تموز  22" بتاريخ "Avesnesإشارة القضاء الداخمي في القرار الصادر عف محكمة جنح أفاف 

 .(1)ف قبؿ الدرؾ الفرنسي في بمجيكا"القاضي بأف "يطمؽ فورًا سراح شخص موقوؼ م ،1933

وكذلؾ فإف محكمة العدؿ الدولية الدائمة في قضية النزاع بيف النمسا وألمانيا، بخصوص 

بأف قرنت فيو مفيوـ االستقبلؿ بمفيوـ السيادة  1921أصدرت قراراىا بتأريخ  ،األنظمة الضريبية

وأيضًا فإف الفقيو والقاضي "أنزيموتي" استخدـ لفظ االستقبلؿ والسيادة بنفس المعنى حيث أشار في 

رأيو الممحؽ بالرأي االستشاري الذي أصدرتو المحكمة في الموضوع آنؼ الذكر، بالقوؿ "إف 

يطمؽ عميو أيضًا تعبير السيادة أو السيادة الخارجية التي تعني بيا أنو ال توجد سمطة  االستقبلؿ قد

 .(2)فوؽ الدولة إال سمطة القانوف الدولي العاـ"

ويذىب "يحيى الجمؿ" إلى ما ذىب إليو دو فرجيو في إف السيادة والسمطة ىي لفظيف  

ي، وما السيادة إال وطنًا لمسمطة السياسية مترادفيف األوؿ يكثر استعمالو في نطاؽ القانوف الدستور 

 .(3)يدؿ عمى أحد خصائص السمطة السياسية أال وىو السمو

وكذلؾ فإنو ال فرؽ بيف سيادة الدولة التي تعني السيادة الخارجية وبيف السيادة في الدولة 

وتمارس التي تعني السيادة الداخمية، مف حيث أف الدولة مستقمة غير خاضعة ألية دولة أخرى، 

                                       
 وما بعدىا. 101( روسو، شارؿ، نفس المصدر، ص1)
 .90في القانوف الدولي العاـ، مصدر سابؽ، ص  ( الجمؿ يحيى، االعتراؼ2)
 .44( الجمؿ يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص 3)

 .وفي نفس الرأي يذىب السيد صبري ومصطفى كامؿ
 .5-4(، النظـ الدستورية في الببلد العربية، المطبعة العالمية، القاىرة: ص 1962أنظر: صبري، السيد)
، مطبعة السبلـ، بغداد: 5(، شرح القانوف الدستوري والقانوف األساسي العراقي،ط1948ى)وانظر: كامؿ،مصطف

 .25ص
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سمطة داخؿ إقميميا ال تعموىا فيو سمطة أخرى، وىنا ال يوجد مبرر لمفصؿ بيف المعنييف ذلؾ أف 

السمطة أصمية غير مستمدة مف سمطة تعموىا وعميا ال تعموىا سمطة أخرى داخؿ إقميميا، وبالتالي 

 .(1)األمر فيي متفردة ليا الحؽ في إصدار القوانيف وضماف تنفيذىا ولو باإلكراه إذا اقتضى

ويتعرض "جورج سؿ" بالنقد لمفيوـ السيادة بالقوؿ:"أف فكرة السيادة تعني تاريخيًا التسميـ بحؽ 

الدولة في أف تقرر بنفسيا قاعدة القانوف واجبة التطبيؽ، وفي أف تعارض كؿ إجراء خارجي يتجو 

 .(2)ال تخضع لمقانوف"إلى إلزاميا باحتراـ القانوف فكأنما باختصار تعني أف سمطة الدولة مطمقة 

وحيث إف مفيوـ السيادة أصبحت لو تبريرات متعددة إال أنو ال يمكف إال أف يعني السمطة 

 .(3)سمطة الدولة، وىذه  الفكرة ىي أيديولوجية تدور حوؿ السمطة وممارسة ىذه السمطة

ال يمكف  والدراسة في إطار عرض الرأي, ال تخرج عما أدلي بو سابقا, ذلؾ أف مفيوـ السيادة

إال أف ينصرؼ إلى السمطة السياسية بما تتمتع بو مف سمو وعمو بحيث ال إرادة فوؽ إرادة سمطة 

الدولة, سواء ما يتعمؽ بالسيادة الخارجية التي قد ينتقص منيا تطبيقا ألوامر قواعد القانوف الدولي 

 باإلتفاؽ معو.أو السيادة الداخمية عمى النحو الذي عرضتو الدراسة في رأي شارؿ روسو 

تتطرؽ الدراسة إلى مفيومي مبدأ سيادة األمة ومبدأ  ،وفي إطار التعرض لمفيـو السيادة

 ،سيادة الشعب بغية التأصيؿ نظريًا لمفكرة العامة لتمكما المبادىء ومبررات ارتباطيا بمفيوـ السيادة

 الدراسة تناوليما ضمف ىذا الفرع مف الدراسة..(4)وألجؿ ذلؾ كمو آثرت

  
                                       

 .43، ، ص3(، مصدر سابؽ، ط1972( الغالي، كماؿ )1)
 .113( الجرؼ، طعيمة، نظرية الدولة والمبادىء العامة لؤلنظمة السياسية ونظـ الحكـ، مصدر سابؽ، ص 2)
 .9ة، مصدر سابؽ، ص( الشاوي، منذر، فمسفة الدول3)
ىناؾ مف المؤلفات مف تورد مفيومي مبدأ سيادة األمة وسيادة الشعب كأحد النظريات التي تؤسس ألصؿ  (4)

الدولة، إال أف مبدأ سيادة الشعب ارتبط بكتابات روسو في تأسيسو لنشوء الدولة بواسطة العقد االجتماعي ثـ 
 ر أال وىو مبدأ سيادة األمة.درجت الثورة في بدايتيا عمى تأسيس مفيـو مغاي
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 أوًل: مبدأ سيادة األمة 

ترسخ ىذا المبدأ في عيد الثورة الفرنسية التي جعمت مف حؽ االقتراع مقيدًا لـ تأخذ باالقتراع 

الذيف كانوا عمى رأس الثورة، استبعاد طبقات عديدة مف الشعب مف  البرجوازيوفالعاـ، فقد أراد 

بر عف مجموع األفراد جميعيـ لذلؾ يصبح مصطمح األمة يع ،المشاركة في انتخاب ممثميف لو

، حيث إنو بقياـ الثورة الفرنسية (1)ومستقؿ عنيـ، فكانت السيادة لؤلمة ليست لؤلفراد بصورة منفردة

زاؿ مبدأ شخصية السمطة السياسية الذي يعتبر الحاكـ ىو صاحب السمطة، وعممت الثورة عمى 

 .(2)ترسيخ مبدأ أف األمة ىي صاحبة السيادة أو السمطة

وفي المادة  1789أقر بذلؾ إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الفرنسي الصادر في عاـ  كما

( منو: "يكمف مبدأ كؿ سيادة أساسًا في األمة وال يجز ألي كياف أو أي فرد أف يمارس سمطة ال 3)

حيث إف مصدر السمطة ىو األمة، إال أف ىذه السيادة بما إنيا تجد  .(3)تنبع مف األمة صراحة"

. فيي غير (4)ا في األمة والتي ىي "فكرة مجردة مستقمة عف مجموع األفراد المكونيف ليا"أساسي

 .(5)قابمة لمتجزئة وغير قابمة لمتصرؼ، وال لمتقادـ، بمعنى إنيا سيادة مطمقة مف غير الممكف تقييدىا

فيو  واألمة تمارس السيادة بواسطة ممثمييا وبيذا فإف تمثيؿ األمة ليس بالضرورة أف يشارؾ

 .(6)جميع األفراد، حيث يمكف ىنا أف يحؿ االقتراع المقيد محؿ االقتراع العاـ

  

                                       
 .82، ص4الغالي، كماؿ، مصدر سابؽ، ط (1)
 .25خميؿ، محسف، النظـ السياسية والدستور المبناني، مصدر سابؽ، ص (2)
 .1789أب /أغسطس  28الصادر في  الفرنسي ينظر: إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف (3)
 .38مصدر سابؽ، ص ( خميؿ، محسف، النظـ السياسية والدستور المبناني،4)
 .40(، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص2005( جماؿ الديف، سامي )5)
 .73( الشاوي، منذر، القانوف الدستوري: نظرية الدولة، مصدر سابؽ، ص6)
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 ثانيًا: مبدأ سيادة الشعب

االقتراع العاـ ضرورة لتطبيؽ الديمقراطية، يقوـ عمى مبدأ السيادة الشعبية الذي يعني أف كؿ 

وىذا ىو أساس  ،السيادةفرد يممؾ جزءًا مف ىذه السيادة بصفتو مواطف ويممؾ حؽ المشاركة في 

، وأنو في إطار تطبيؽ حؽ االقتراع العاـ فإف المدلوؿ االجتماعي لمشعب يقترب مف (1)الديمقراطية

، وبالتالي فإف السيادة (2)المدلوؿ السياسي، ويتوضح الفرؽ حيف تأخذ الدوؿ نظـ االقتراع المقيد

ا لمدلولو السياسي، وليس االجتماعي، تتجزأ عمى جميع األفراد المكونيف لمشعب، ولكف الشعب طبقً 

أي مجموع األفراد الذيف استوفوا شروط المشاركة باالنتخابات وبالتالي المسجميف في جداوؿ 

 .(3)االنتخابات

فإذا كاف مبدأ سيادة الشعب يتماشى في التطبيؽ مع نظـ الديمقراطيات المباشرة وغير 

راض الشعبي، فإف مبدأ سيادة األمة ال يتماشى إال المباشرة القائمة عمى االستفتاء الشعبي واالعت

 مع نظـ الديمقراطيات النيابية.

 الفرع الثاني: مفيوم الشخصية المعنوية

ظيرت فكرة الشخصية المجردة لمسمطة واستقبلليا عف شخص الحاكـ، بانتياء الممكية 

شخصية السمطة السياسية القائـ وبذلؾ زاؿ مبدأ  1789المطمقة في فرنسا وقياـ الثورة الفرنسية عاـ 

وساد في تمؾ الفترة مفيوـ مؤسس عمى أف صاحب السمطة  ،عمى أف الحاكـ ىو صاحب السمطة

، فجرى التحوؿ إلى فكرة السمطة المجردة التي تبقى دائمة دونما تأثر بتبدؿ والتيا، (4)ىو األمة

                                       
 .72( الشاوي، منذر، القانوف الدستوري: نظرية الدولة، نفس المصدر، ص1)
 .225شمس مرغني، القانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص( عمي، 2)
 .46سابؽ ، ص مصدر( خميؿ، محسف، النظـ السياسية والدستور المبناني، 3)
 .21، صالمصدر السابؽ( 4)
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وبذلؾ ظيرت فكرة الشخصية ، (1)وأسندت ىذه السمطة المجردة إلى الدولة بوصفيا كياف مجرد

 المعنوية لمدولة.

حيث إف عمؿ الحكاـ يجري في إطار ما حددتو ليـ القواعد الدستورية، فأي نشاط يمارسونو 

في أف القواعد الدستورية ىي التي تحدد األعماؿ التي يقـو  ،يجب أف يكوف عمى ىذا األساس

 الحاكـ بيا مف حيث صبلحياتو وحدود اختصاصو.

الشخصية المعنوية لمدولة تعني أف لمدولة حقوؽ والتزامات شأنيا شأف الشخص لذلؾ فإف 

الطبيعي، فيي تمتمؾ أىمية التعاقد سواء مع األفراد أو مع اليئيات كما أف ليا حؽ تممؾ األمواؿ 

سواء الخاصة التي ليا عمييا حؽ التصرؼ بالبيع والشراء أو األمواؿ المخصصة ألغراض المنفعة 

طرؽ واألنيار داخؿ اإلقميـ، والتي ليس ليا عمييا حؽ بيع أو شراء أو رىف وما يترتب العامة كال

لمشخصية المعنوية لمدولة أيضًا أف يكوف ليا أىمية تقاضي، حيث تقؼ خصمًا أماـ القضاء 

بمواجية األفراد ويترتب أيضًا عمى الدولة التزامات يقررىا القانوف الدولي العاـ ومنيا االلتزاـ 

ال أوجبت مسؤوليتيا، وكذلؾ عدـ التعدي عمى حقوؽ الدوؿ األخرىبالم  .(2)عاىدات وا 

وبذلؾ يمكف تعريؼ الشخصية المعنوية لمدولة بأنيا: "وحدة قانونية لمدولة مستقمة ومتمايزة 

عف أشخاص أفرادىا، تمكنيا مف التمتع بالحقوؽ وتحمؿ االلتزامات" وبذلؾ يترتب اعتبار الدولة 

مستقمة عف األشخاص المكونيف ليا، أف تمارس سمطتيا بما يحقؽ المصمحة العامة، وليس مصمحة 

                                       
 .27سابؽ، ص مصدر( خميؿ، محسف، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، 1)
وما  55، مصدر سابؽ، ص 1السياسية واالجتماعية، ط( بدوي، محمد طو، الغنيمي، محمد طمعت ، النظـ 2)

 بعدىا.
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خاصة سواء بالنسبة لمحكاـ أو المحكوميف فقط، وبذلؾ فإف الدولة تبقى محتفظة بشخصيتيا 

ف تبدؿ الحكاـ  .(1)القانونية عمى الدواـ، وتبقى الحقوؽ وااللتزامات قائمة عمى عاتؽ الدولة حتى وا 

حيث يقيـ جورج سؿ  ،مف بيف أىـ االنتقادات التي وجيت إلى فكرة الشخصية المعنوية

في رفض فكرة السيادة عمى أساس أنيا إذ تمثؿ قدرة الدولة في أف تفعؿ بواسطة حكومتيا مذىبو 

كؿ ما تريده فيي ال بّد وأف تكوف فكرة خاطئة ألنيا عمى ىذا التفسير ال تعني غير التعبير عف 

خصًا حكـ األقوى، ثـ ىي كذلؾ فكرة متناقضة ال تستقيـ مع الفف القانوني ألنو إذا اعتبرنا الدولة ش

قانونيًا يعمؿ في إطار نظاـ قانوني معيف فإف فكرة السيادة تصبح غير مفيومة، ألنيا تعني قدرة 

التحديد الذاتي بعمؿ إرادي غير مشروط بينما تعني فكرة الشخصية القانونية وجود إرادة قوية 

و ال يمكف منح يترأسيـ العميد ديجي في أن ،، وىو ما ذىب إليو جانب مف الفقو(2)يحددىا القانوف"

الدولة شخصية معنوية لما يرتبط ىذا المفيوـ بفكرة السيادة التي ليا الحؽ المطمؽ والذي مف غير 

، حيث إنو أنكر فكرة (3)اإلمكاف تقييده، وىذا قد يؤدي إلى استبداد الدولة وعدـ خضوعيا لمقانوف

مركز قانوني يتكوف مف الشخصية المعنوية أو االعتبارية مف األساس مؤسسًا ذلؾ عمى أف أي 

مجموعة مف األفراد يشترؾ في أف لو موضوع وىدؼ معيف يتصؼ بالشرعية وجب تحقيقو في 

إطار تحقيؽ التضامف االجتماعي، وكذلؾ "كمسف" أنكر فكرة الشخصية المعنوية والذي كاف ينظر 

 .(4)إلى الدولة بوصفيا مجموعة مف القواعد القانونية اآلمرة

  

                                       
 .34-33(، النظـ السياسية والدستور المبناني، مصدر سابؽ، ص1973( خميؿ، محسف )1)
 .113( الجرؼ، طعيمة، نظرية الدولة والمبادىء العامة لؤلنظمة السياسية ونظـ الحكـ، مصدر سابؽ، ص2)
 .31لقانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص( خميؿ، محسف، النظـ السياسية وا3)
(، مبادئ النظـ السياسية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 2002( عبد الوىاب، محمد رفعت )4)

 .52-51ص
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الشخصية المعنوية ما ىي إال تنظيـ السمطة السياسية في إطار معيف، وىذا وبذلؾ فإف 

اإلطار أو التنظيـ تحدده القواعد الدستورية، وقد فرضت فكرة الشخصية المعنوية ظروؼ تاريخية 

استيدفت الحد مف الحكـ المطمؽ، بذلؾ فإف تنظيـ السمطة إلى ىذه الدرجة مف التنظيـ يوجب إيجاد 

 .شخصية لمدولة

وبذلؾ فإف االختبلؼ ينصب في نوعية تنظيـ سمطة الدولة، بأف يكوف صاحب السمطة ىي 

 .(1)الدولة، وىي تمثؿ مرحمة متقدمة مف مراحؿ تطور الفكر اإلنساني

  

                                       
 .49( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ: ص1)
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 المبحث الثاني

 نشأة الدولة

تتعرض الدراسة إلى النظريات التي طرحت بشأف بياف أصؿ الدولة، محاولة اإلجابة عمى 

 القاضي بماىية العامؿ الذي ترجع إليو نشأة الدولة؟التساؤؿ 

فمنذ أقدـ النظريات التي تبرر شرعية السمطة بأف تسندىا إلى الطبيعة اإلليية لمحاكـ 

موجبة طاعة األفراد لو، ولفترة مف الزمف سادت ىذه المعتقدات حوؿ أساس السمطة، ومع التطور 

أساس السمطة بأف أصبح الحاكـ مف اختيار اهلل  الذي لحؽ بالمجتمعات برزت مفاىيـ جديدة حوؿ

وفيو أودعت السمطة، وىذا االختيار الذي كانت تساىـ بو الكنسية، ثـ إلى مفيوـ أف مجريات 

األحداث ىي التي انصرفت بإرادة األفراد إلى اختيار الحاكـ، ولكنيا تدور في إطار تبرير شرعية 

ف القرف الرابع عشر إلى القرف السابع عشر، وىذ السمطة، ومع بزوغ عصر النيضة األوروبية م

الحركة الفكرية، أدت إلى بروز مفاىيـ جديدة سادت فيو الديمقراطية كنظاـ حكـ يسند السمطة إلى 

بإعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف الذي أسس لمفيوـ جديد  1789الشعب وبقياـ الثورة الفرنسية عاـ 

لى مفيـو في الفكر القانوني أال وىو أف السمط ة تجد أساسيا في األمة، تباشرىا بواسطة ممثمييا وا 

آخر ىو ديكتاتورية البرولتياريا الذي أسندت فيو السمطة إلى طبقة العماؿ عمى أساس أف الدولة 

 نشأت نتيجة صراع طبقي.

 ويتوزع ىذا المبحث عمى ثبلث مطالب:

 المطمب األوؿ: النظريات الثيوقراطية 

  :النظريات الفرديةالمطمب الثاني 

 المطمب الثالث: النظريات العممية 
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 المطمب األول: النظريات الثيوقراطية

يطمؽ البعض عمى ىذه النظريات تسمية النظريات الدينية وىي ترجمة غير صحيحة نقمت 

بمعنى "المذاىب التي تنسب السمطة إلى  "Doctrines theocratiqueعف اإلصطبلح "الفرنسي" 

، أما مف جانب آخر فإف األدياف السماوية لـ تقر بمثؿ ىذا األساس (1)ىذا مف جانب ،اهلل"

ف نادى بعض اصحاب (2)لمسمطة ، ذلؾ أف نسبة ىذه النظريات إلى الديف، لـ يقـ لو دليؿ، وا 

 األدياف بذلؾ.

 ويتفرع ىذا المطمب إلى ثبلث فروع:

 محكاـ()الطبيعة اآلليية ل الفرع األوؿ: نظرية تأليو الحكاـ 

 الحؽ اآلليي المباشر( الفرع الثاني: نظرية التفويض االليي المباشر( 

 الحؽ اآلليي غير المباشر( الفرع الثالث: نظرية التفويض االليي غير المباشر( 

 )الطبيعة اآلليية لمحكام(الفرع األول: نظرية تأليو الحكام 

الخاضعيف لو، فإف ىذه النظرية في إطار تبرير شرعية السمطة لفرض إرادتو عمى األفراد 

أقيمت عمى أساس أف الحاكـ يتمتع بطبيعة إليية، ولو صفات إليية تجعؿ منو آليًا، وينظر إليو 

عمى أنو ىو اهلل وبذلؾ فإف الحاكـ يعتبر مف غير صنؼ البشر، وفوؽ طاقة البشر، وألف لو مف 

ع وال يحؽ لؤلفراد إال أف يطيعوه الصفات تجعمو ذات قوى تفرؽ البشر، فتوجب لو الطاعة والخضو 

وىذه المعتقدات التي سادت لدى األفراد، كانت أساسًا في تبرير شرعية السمطة ودواـ استمرارىا، 

 وأنيا مستمدة مف شخص الحاكـ ذا الطبيعة اإلليية.

  
                                       

 .70( الجمؿ يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص 1)
 .78(، النظـ السياسية، الدولة والحكومة، مصدر سابؽ، ص1954كامؿ )( ليمة، 2)
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 )الحق اآلليي المباشر( الفرع الثاني: نظرية التفويض اإلليي المباشر

نفي الطبيعة اآلليية لمحكاـ وتأسيس مفيوـ جديد يقوـ عمى أساس  أسيـ ظيور المسييحة في

وتوجب في مقابؿ ذلؾ أف  ،أف السمطة لمحكاـ الذيف اختارىـ اهلل بمشيئتو وأودع فييـ السمطة

يخضع األفراد ليـ، وىذا التحوؿ الجديد مف مفيوـ الطبيعة اآلليية لمحكاـ إلى التفويض اآلليي 

س التفاىـ بيف األباطرة الروماف وبيف الكنيسة حتى أصبحت الكنيسة ىي الممنوح ليـ قاـ عمى أسا

، وعمى ذلؾ فإف الحاكـ مفوضًا مف اآللو ليمارس السمطة عمى (1)مف تدعـ الحاكـ في سمطتو

األرض وىذا يوجب أيضًا خضوع األفراد عمى أساس أنيا إرادة اهلل وال دخؿ لمبشر فييا فالسمطة 

 في يد مف يرتأي.مستمدة مف اهلل يودعيا 

 )الحق اآلليي غير المباشر( اآلليي غير المباشر تفويضالفرع الثالث: نظرية ال

تقـو ىذه النظرية عمى أساس أف األفراد قد ساقتيـ الحوادث إلى اختيار القابض عمى 

السمطة، وأف المسؤوؿ عف ترتيب ىذه الحوادث ىو اهلل إلى ذلؾ فالحاكـ يحكـ وفؽ ما تمميو 

اعتبارات وظروؼ الوضع الخاص بالشعب المسيحي وىذا الشعب المسيحي تمثمو الكنيسة لذلؾ 

 2تتويج الحاكـ كاف يجد شرعيتو وأساسو في قبوؿ الكنيسة بو بصفتو الحاكـ.

 المطمب الثاني: النظريات الفردية

تطمؽ تسمية النظريات الديمقراطية عمى ىذه النظريات، ألنيا تقوـ عمى أساس ديمقراطي 

يتمثؿ في إرجاع نشأة الدولة إلى الشعب، وىو قواـ فكرة الديمقراطية التي باتت نظاـ الحكـ األمثؿ 

                                       
 .73( الجمؿ، يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص 1)
 .58الشاوي, فمسفة الدولة, مصدر سابؽ: ص  2
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 ولكف تؤثر الدراسة تسميتيا بالنظريات الفردية لمبرر ،قوامو حكـ الشعب بنفسو ،ألغمب الدوؿ

 وكذلؾ أقرب داللة لممعنى القانوني. ،إنشاء الدولة مف قبؿ األفراد

 وبذلؾ يتفرع ىذا المطمب الى فرعيف:

 المطمب األوؿ: نظريات العقد االجتماعي  -

 المطمب الثاني: نظرية السمطة المؤسسة -

 الفرع األول: نظريات العقد الجتماعي

 قواـ ىذه النظريات ىي فكرة العقد أي أف األفراد ىـ مف إتفقوا عمى إنشاء الدولة. 

 أوًل: نظرية ىوبز

يقيـ ىوبز نظريتو عمى أساس أف الحالة البدائية لؤلفراد، حالة تسودىا الفوضى والصراع 

وبغية الخروج مف الدائـ  الغالب عمى العبلقات بيف األفراد، وىذا ما أسس اىتزاز الثقة بيف األفراد، 

حالة الفوضى ىذه ال بّد مف وجود سمطة تضع حدًا النتياكات األفراد تجاه بعضيـ البعض، ووسيمة 

نشوء ىذه السمطة يتـ عف طريؽ العقد االجتماعي الذي يتنازؿ فيو األفراد عف حقوقيـ بالكامؿ، 

سير أمورىـ وفؽ ما وتعيد ىذه السمطة إلى طرؼ خارج إطار ىذا العقد ىو شخص الحاكـ الذي يُ 

يقتضيو ىو وال حؽ ليـ بعد ذلؾ في مناقشة ما يصدر عنو مف أوامر، ألنيـ تنازلوا لو بغية تحقيؽ 

ف كانت سمطة  األمف والتخمص مف الحالة البدائية التي كانوا يعيشوف بيا وىي عند ىوبز أسوأ وا 

 .(1)الحاكـ مطمقة بعد العقد 

  

                                       
 .56( الجرؼ، طعيمة، نظرية الدولة والمبادىء العامة لؤلنظمة السياسية ونظـ الحكـ، مصدر سابؽ، ص 1)
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 ثانيًا: نظرية لوك 

لوؾ فإف الجماعة البدائية األولى انتقمت مف الحالة الطبيعية األولى التي كاف  طبقًا لنظرية

وبيدؼ منع اعتداء األفراد بعضيـ  ،يسودىا المساواة عمى خبلؼ ىوبز الذي وصفيا بالفوضى

قامة سمطة ُيعقد ليا اختصاص إيقاع الجزاء عمى المخالفيف، اتجيوا إلى  ،عمى البعض االخر وا 

فكرة إقامة الدولة بواسطة العقد، حيث إف أطراؼ العقد ىـ األفراد والحاكـ أو الييئة الحاكمة، بحيث 

يتضمف العقد تنازؿ األفراد عف ذلؾ الجزء مف حقوقيـ الذي يدعـ إقامة السمطة، فالتنازؿ عف 

لطبيعية ىو تنازؿ جزئي وليس كمي، وبالتالي فإف الحقوؽ التي لـ يتنازؿ عنيا األفراد الحقوؽ ا

بموجب ىذا العقد تبقى قيدًا عمى السمطة الحاكمة، وبالتالي فخروج الحاكـ عف مقتضيات إلزاـ ىذا 

 .(1)العقد يوجب الخروج عميو

 ثالثًا: نظرية روسو

والمعوقات التي صاحبت الحياة البدائية األولى  يقيـ روسو نظريتو ابتداءًا مف أف الصعوبات

أصبحت قوية بالقدر الذي ال يستطيع معو األفراد مجابيتيا، وىـ بذلؾ أدركوا الخطر الذي قد 

يصيبيـ ويؤدي إلى زواليـ فيما لو استمر الحاؿ عمى ما ىو، لذلؾ ال بّد مف تجميع قواىـ في قوة 

ىذه القوة تنشأ  ،طيعوف صنع قوى جديدة خارجة عف إرادتيـواحدة متآلفة، سيما وأف األفراد ال يست

بإتفاؽ، حيث يتنازؿ كؿ فرد عف حقوقو لصالح المجموع، ىذا المجموع ىو ما أسماه "اإلرادة العامة" 

ويعبر عنو عمى النحو التالي "يضع كؿ واحد منا شخصو وكؿ قوتو تحت سامي اإلرادة العامة 

، حيث أنو بواسطة العقد (2)كجزء ال يتجزأ مف الكؿ" ونتقبؿ كجسد واحد كؿ عنصر ضمننا

                                       
 .60( عبد الوىاب، محمد رفعت، مبادىء النظـ السياسية، مصدر سابؽ، ص1)
 .23-22( روسو جاف جاؾ، في العقد االجتماعي أو مبادئ الحؽ السياسي، مرجع سابؽ، ص 2)
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االجتماعي فإف الفرد ىو عضو في السيادة بوصفو مواطف وىو فرد عادي مف رعايا الدولة عميو 

 .(1)ذلؾ أنو سيد )صاحب سمطة(، وخاضع بنفس المعنى إلى صاحب السمطة ،التزامات

قد تحممو مصمحتو الخاصة عمى ويثير روسو إشكالية أف الفرد بوصفو فردًا مستقبًل، 

التصرؼ بما ينافي اإلرادة العامة، أي ينافي المصمحة المشتركة، ولكف ىذه اإلرادة ىي إرادة الفرد 

مف حيث ىو مواطف، وبالتالي يجبر قسرًا عمى اإلنصياع لئلرادة العامة حيث إف ىذا الشرط "ييب 

يصبح الفرد مجبرًا عمى التصرؼ  وبالتالي ،المواطف لموطف، ويحرره مف أي تبعية شخصية"

كمواطف تتخمؿ أفعالو المبادئ األخبلقية وتترسخ في ضميره فكرة العدالة، ويحكمو العقؿ، وىذه 

 .(2)الفوائد جناىا جراء انتقالو مف حالة الطبيعة إلى حالة المدنية بموجب العقد االجتماعي

يوجو ليذه النظريات عدا الحالة  وفي إطار ما عرضت الدراسة لمنظريات العقدية فإف أىـ نقد

البدائية والتي ىي محض افتراض، فإف التأريخ ال يقدـ لنا دولة نشأت عمى ىذا األساس، وكذلؾ ال 

يقدـ لنا أف اإلنساف عاش منعزاًل، فاألبحاث تؤكد الطبع االجتماعي لئلنساف، أي إنو يميؿ إلى 

ى فإف فكرة العقد ىي فكرة قانونية، يستمد العيش في المجتمع، ىذا مف ناحية، أما مف ناحية أخر 

ىذا العقد قوتو اإللزامية مف القانوف الذي تطبقو السمطة العامة، لذلؾ إذا كاف العقد يحتاج في 

تطبيقو إلى تدخؿ سمطة عامة فيما لو خرؽ، فكيؼ يكوف ىو الذي أنشأ السمطة السياسية، وبالتالي 

 .(3)أنشأ الدولة

                                       
 .25( روسو، جاف جاؾ، نفس المرجع، ص 1)
 .27-26( روسو، جاف جاؾ، نفس المرجع، ص 2)
 .72-71ة والدستور المبناني، مصدر سابؽ، ص( خميؿ، محسف، النظـ السياسي3)
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جب اتصاؿ األفراد فيما بينيـ، ولضروريات تعامبلتيـ تنشأ فكرة كذلؾ فإف فكرة العقد تو 

العقد، ولكف إذا كاف اإلنساف يعيش وحيدًا، فمف أيف لو أف يدرؾ فكرة العقد، سيما وأف فكرة العقد 

 .(1)تتطمب تعامؿ اإلنساف مع محيطو في المجتمع

عمى أساس أف التاريخ ال  إال أف توجيو النقد لنظرية العقد االجتماعي التي نادى بيا روسو،

يقدـ لنا دولة نشأت عمى ىذا األساس، فيو أمر يجانب الصواب، ذلؾ أف روسو في كتابو استبعد 

التعميؿ التاريخي لمعقد االجتماعي، بؿ استند إلى تحميؿ عممي، وىو افتراض عقمي منطقي ليؤسس 

 .(2)عميو تبرير نظريتو في أف األفراد ىـ مف ينشأوف الدولة

 الفرع الثاني: نظرية السمطة المؤسسة 

إنو وفؽ ىذه النظرية التي نادى بيا بوردو، فإف الدولة ىي الشكؿ الذي تتخذه السمطة 

السياسية، فكرة مجردة تجد السمطة أساسيا فيو، وبذلؾ ال تجد الدولة نفسيا إال في إطار الفكر مما 

تقدـ تفسيرًا لمظواىر التي تظير بيا السمطة يجعميا تصور وىمي وال يمت لمواقع بصمة، فالدولة 

السياسية، حيث يرى بوردو أف "الناس اخترعوا الدولة لكي ال يطيعوا الناس"، فالدولة لديو ىي 

.، ويشير إلى أف التوفيؽ بيف التناقض الذي يحصؿ في (3)مرحمة مف مراحؿ تقدـ الفكر اإلنساني

ميماتيا، دوف أف يؤثر فييا مف يقبض عمييا مف  أف السمطة تحتاج إلى موارد تدعـ كفالة أداء

األفراد وىذا التناقض ال يمكف حمو إال بواسطة المؤسسة، وىذه المؤسسة ىي ما تستقر فيو السمطة، 

                                       
 .41( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ: ص1)
 .44( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، نفس المصدر: ص2)
 وما بعدىا. 70( بوردو، جورج، الدولة، مرجع سابؽ، ص3)



41 

وذلؾ أف تأسيس السمطة السياسية ىو ما ينشأ الدولة، وىو ما يطمؽ عميو بوردو: "السمطة 

 .(1)المؤسسة"

ولة أو نشأتيا إلى المحظة التي تنتقؿ فييا ىذه السمطة مف وبذلؾ فإف بوردو يرجع أصؿ الد

مبدأ شخصية السمطة السياسية إلى الكياف المجرد، وىو الدولة وتنظيـ السمطة ىذا يتـ بواسطة 

 .(2)الدستور

يقوؿ بوردو في كتابو "الدولة": "إنو لكـر لفظي مفرط أف نطمؽ صفة الدولة عمى التنظيـ 

بميوف والماديوف والفرس..."، إال أف ىذه التنظيمات السياسية ىي دوؿ. السياسي الذي عرفو البا

والسمطة يمكف أف تتأخذ عدة أشكاؿ فيمكف أف تعود إلى فرد ويمكف أف تعود إلى "كياف مجرد" وىو 

نما االختبلؼ في نوعية التنظيـ ذلؾ  الدولة، وبالتالي فإنو ليس ىناؾ اختبلؼ في طبيعة السمطة وا 

 .(3)د الدولة يجب أف يستند إلى طبيعة السمطة وليس الشكؿ الذي تنتظـ فيوإف معيار وجو 

 المطمب الثالث: النظريات العممية

البحث العممي بإقامة الدالئؿ، ىو النيج الذي انتيجتو ىذه النظريات وبالتالي يصح تسميتيا 

 دولة.بالنظريات العممية، بحيث إنيا اعتمدت طريقة البحث العممي في إيجاد أصؿ ال

 ويتفرع ىذا المطمب الى أربع فروع:

 الفرع االوؿ: نظرية القوة 

 تطور األسرة( الفرع الثاني: نظرية التطور العائمي( 

 النظرية الماركسية( الفرع الثالث: النظرية االشتراكية ( 

                                       
 .70( بوردو، جورج، نفس المرجع، ص1)
 .46-45در سابؽ: ص( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مص2)
 .48-47( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، نفس المصدر: ص3)
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 الفرع الرابع: نظرية التطور التأريخي 

 الفرع األول: نظرية القوة

الدولة يرجع أساسيا إلى القوة والغمبة، بمعنى أنيا ظاىرة تسمط  طبقًا لنظرية القوة، فإف نشأة

أفراد يممكوف القوة المادية، التي يتأىموف مف خبلليا إلى فرض إرادتيـ عمى باقي الجماعات في 

المجتمع فمعيار القوة ىو المعيار المادي، أي الذي يتخذ صور اإلكراه المادي، ويقاـ الدليؿ عمى 

 وادث التاريخ التي نشأت دوؿ عديدة عمى ىذا األساس.صحة ىذه النظرية ح

فالدولة ىي نظاـ اجتماعي معيف فرضو شخص أو فريؽ عمى بقية أفراد الجماعة مستخدميف 

. ذلؾ أف الدولة تنشأ في مجتمع، وىي قوة إرغاـ مادية، (1)القوة واإلكراه لموصوؿ إلى ىذه الغاية"

خبلليا فرض إرادتيا عمى المحكوميف، حيث إف فرض تمتمؾ وحدىا ىذه القوة التي تستطيع مف 

 السمطة يعني فرض السيطرة وىو ما ال يتأتى إال بالقوة.

"  في أنو" Blunteshliإف أىـ نقد يوجو ليذه النظرية ما يذكره العالـ السويسري بمنتشمي "

دولة إال أنو يندر إذا أيد التاريخ غمبة عنصر القوة عمى عنصر الرضا واالتفاؽ فيما يتعمؽ بنشأة ال

أف تكوف القوة وحدىا ىي المنشأة لمدولة ويستحيؿ أف تنشئ القوة وحدىا دواًل عظيمة بصورة 

 .(2)مستديمة"

 )تطور األسرة( الفرع الثاني: نظرية التطور العائمي

تقوـ ىذه النظرية عمى أساس الدولة ىي نتاج تطور سمطة األب في األسرة، أي سمطة رب 

األسرة حيث إف سمطة األب عمى األسرة ىي الشكؿ األوؿ الذي تظير فيو السمطة وىذه السمطة 

                                       
 .87(، مصدر سابؽ، ص 1954( ليمة، محمد كامؿ )1)
 .89(، نفس المصدر، ص 1954( ليمة، محمد كامؿ )2)
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تتطور وأف العائمة مرورًا بالعشيرة والقبيمة وحتى المدينة السياسية التي تعتبر تنظيـ سياسي لذلؾ 

 مطة الدولة ىي نتاج حتمي لسمطة رب األسرة.فس

حيث إف الخمية األولى في المجتمع ىي األسرة وىي تخضع لسمطة األب، وىذه األسرة 

تطورت بالتدريج إلى قبيمة ثـ مدينة سياسية ثـ دولة، وتطورت سمطة األب إلى سمطة القبيمة 

 .(1)وبالتالي إلى سمطة رئيس الدولة أو الممؾ

وجو ليذه النظرية ىو إف ليس كؿ الدوؿ مرت بمرحمة السمطة األبوية في األسرة وأىـ انتقاد ي

فإذا كاف يصح بالنسبة لببلد االغريؽ فبل يصح لمصر وببلد فارس، ذلؾ أف مصر الفرعونية لـ 

تمر بطور المدينة السياسية، حيث تجمع الناس عمى طوؿ مجرى النيؿ، بغية الوقوؼ بوجو 

 .(2)ىذا التنظيـ السياسي ومف دوف أف يكوف ىناؾ أثر لممدف السياسية مخاطر الفيضاف، استمـز

 كما أف عمـ اإلجتماع أثبت أف اإلنساف إجتماعي بطبعو.

 ) النظرية الماركسية( لفرع الثالث: النظرية الشتراكيةا

يطمؽ عمييا أيضا أسـ النظرية الداروينية والتي ترتكز بصورة خاصة عمى العامؿ اإلقتصادي,      

يعرؼ الفقياء االشتراكيوف الدولة بأنيا:" ظاىرة اجتماعية أمبلىا المجتمع في تمؾ المرحمة مف حيث 

طبقات ذات مراحؿ تطوره عندما بدأ التقسيـ االجتماعي لمعمؿ وظيور الممكية الخاصة ونشوء ال

 .(3)المصالح المتعارضة واشتداد الصراع الطبقي"

                                       
الحقوؽ، (، المبادئ الدستورية العامة، دوف دار نشر، جامعة فؤاد األوؿ، كمية 1943( عثماف، خميؿ عثماف )1)

 .30مصر، ص
 .31( عثماف، خميؿ عثماف، نفس المصدر، ص2)
، غازي، النظـ السياسية والقانوف الدستوري، مصدر سابؽ، ص3)  .24( كـر
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، فالدولة لدى أنصار ىذه (1)حيث إف مفيوـ السمطة يتكوف في مجاؿ "الممارسات الطبقية"

النظرية والتي نادى بيا كارؿ ماركس أف الدولة نشأت في المحظة التي تكونت في المجتمع طبقات 

المستغمة بوجو طبقة البروليتاريا )طبقة العماؿ(، فالصراع الطبقي وما الدولة إال وسيمة بيد الطبقة 

 ىو الذي فرض وجود الدولة.

ويقوؿ لينيف" الدولة ىي النتائج والتعبير عف عدـ إمكانية المصالحة بيف الصراعات الطبقية 

لى المدى الذي ال يمكف فيو موضوعيًا التوفيؽ بيف الصرا عات والدولة تنشأ في الوقت والمكاف وا 

 .(2)الطبقية ومف ثـ فإف وجود الدولة يثبت إف الصراعات الطبقية ال يمكف المصالحة بينيما"

 ريخياالفرع الرابع: نظرية التطور الت

نما قامت  تقوـ ىذه النظرية عمى أساس أف الدولة لـ تكف وليدة عامؿ واحد، بظيوره نشأت، وا 

أو االتفاؽ أو عوامؿ دينية، حيث إنو لكؿ دولة عمى عوامؿ مختمفة عبر التأريخ، سواء عامؿ القوة 

عامؿ قامت عمى أساسو، أو تظافر عوامؿ شديدة، وبالتالي ال يمكف رد نشأة الدولة إلى عامؿ واحد 

دوف غيره، ألف لكؿ دولة أحواؿ سياسية واجتماعية واقتصادية فرضت عمييا وتفاعؿ ىذه العوامؿ 

 وء الدولة.عمى مر التأريخ لدى الجماعة أدى إلى نش

ويرى "يحيى الجمؿ" أف أصحاب نظرية التطور التاريخ لـ يأتوا بشيء جديد عف تفسير نشأة 

نما قدموا منيج عممي لمبحث في أصؿ الدولة  .(3)الدولة وا 

  

                                       
، دار ابف 2(، ترجمة: عادؿ غنيـ، السمطة السياسية والطبقات االجتماعية، ط1983( بوالنتزاس، نيكوالس )1)

 .112خمدوف، بيروت، ص
 .95األنظمة السياسية المعاصرة، مصدر سابؽ، ص  ( الجمؿ يحيى،2)
 .99( الجمؿ يحيى، األنظمة السياسية المعاصرة، نفس المصدر، ص 3)
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إال أف ىذه النظرية قد تعتبر أكثر صوابًا بالنسبة لنشوء الدوؿ في الوقت الحاضر وبياف 

 .(1)أصميا

النظريات السابقة التي طرحت تقيـ معطية ىي ظاىرة  التمييز بيف الحكاـ تجد الدراسة أف 

والمحكوميف، فالنظريات الديمقراطية فرضت تمايز سياسي بيف حكاـ ومحكوميف وكذلؾ النظريات 

الديمقراطية التي أرجعت نشأة الدولة إلى األفراد، أو تأسيس السمطة فإنيا أوجبت تمايزًا سياسيًا بيف 

لمحكوميف وحتى النظريات العممية، سواء نظرية القوة أو نظرية التطور العائمي او التطور الحكاـ وا

التأريخي، فالميزة األساسية في الدولة التي بحثت ىذه النظريات أصميا ىو التمايز السياسي بيف 

شتراكية فإف الحكاـ والمحكوميف ومرورًا بإسناد السمطة إلى طبقة العماؿ )البروليتاريا( في النظرية اال

 الدولة تفرض تمايزًا بيف الحكاـ والمحكوميف.

تعود نشأتيا إلى ظاىرة التمييز بيف الحكاـ والمحكوميف،  (2)ىي سمطة في جوىرىا ،الدولة

ف نصت دساتير الدوؿ  ذلؾ إف أي تنظيـ سياسي ما ىو إال تمايز بيف حكاـ ومحكوميف حتى وا 

الشعب ىو مصدر السمطة حيث إف فردًا أو عددًا مف  ، أو أف(3)عمى أف الحكـ يعود إلى الشعب

األفراد أو ىيئة يفرضوف إرادتيـ عمى بقية أعضاء المجتمع فرض ىذه اإلرادة يتمثؿ في صورة 

إصدار أوامر ونواىي ىؤالء ىـ الحكاـ وىـ يصدروف ىذه األوامر والنواىي لما ليـ مف سمطة أي 

 ألنيـ يقبضوف عمى سمطة.

  

                                       
 .32عثماف، خميؿ عثماف، المبادىء الدستورية العامة، مصدر سابؽ، ص  (1)
 .9( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ: ص2)
 .52السياسية والقانوف الدستوري، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص (، النظـ 2005( الحمو، ماجد راغب )3)
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إرغاـ مادية، عمى أف ىذا ال يعني أف أصؿ الدولة ىو القوة، أي أساس السمطة ىي قوة 

السمطة ىي القوة، فقد تكوف القوة عنصر مف عناصر ىذه السمطة، سيما وأف السمطة التي ال تممؾ 

اإلرغاـ المادي أي القوة المادية، ال تسمى سمطة لذلؾ فالسمطة، "تصور عند اإلنساف لتفسير أو 

 .(1)نواىي التي تصدر عف بعض األشخاص في المجتمع"إدراؾ األوامر وال

لذلؾ فإف أصؿ الدولة ىي ظاىرة التمييز بيف الحكاـ والمحكوميف، وأساس ىذه الظاىرة ىي 

السمطة ذلؾ أف جوىر الدولة وأساسيا ىي السمطة، لكف الدولة ليا عناصر تتكوف منيا، بدونيا 

واإلقميـ، إضافة إلى السمطة بوصفيا أساس  تنتفي صفة الدولة عمى المجتمع، أال وىي الشعب

 وعنصر أيضًا.

 

 

 

  

                                       
 وما بعدىا. 6( الشاوي، منذر، فمسفة الدولة، مصدر سابؽ: ص1)



47 

 الفصل الثالث

 دولة القانون

ترتكز الدراسة في البدء مما يقولو دو فرجيو: "إف خضوع الحكاـ لمقانوف يتـ في صورة إرساء 

، حيث برزت فكرة أف القواعد التي تنظـ شكؿ الدولة يجب أف تكوف بمرتبة أعمى مف (1)دساتير"

مرتبة القوانيف العادية، حيث يميز "فاتيؿ" األلماني األوؿ في القرف الثالث عشر، بيف القوانيف 

السياسية والقوانيف األساسية والقوانيف المدنية، بحيث ينصرؼ معنى القوانيف السياسية األساسية إلى 

ريخ فكرة عمو قواعد ما يطمؽ عميو في الفكر القانوني اليوـ بالقوانيف الدستورية، وبذلؾ فيرجع تا

الدستور إلى تاريخ مذىب قانوف الطبيعة والبشر، الذي كاف يميز بيف القوانيف المدنية وبيف القوانيف 

مبدأ سمو الدستور أصبح مبدأ  ،وبعد أف تبنت الجمعية التأسيسية في فرنسا، عقب الثورة ،األساسية

لحكميا، والديمقراطية بوصفيا شكؿ مف  راسخ في الفكر القانوني درجت الدوؿ عمى أف تتبناه أساساً 

أشكاؿ الحكـ ترسخت عمى أساس أف القانوف ىو التعبير عف إرادة الشعب وبذلؾ فإف مصدر 

اعتبار الدستور ىو القانوف االساسي في الدولة يجد مصدره أيضًا في الديمقراطية التي تكوف مقيدة 

أساسيا في الدستور، تتقيد بو وبمبدأ سموه بالدستور أيضًا، وما دامت تجد الديمقراطية فكرتيا و 

كقانوف أعمى يسود الدولة فكاف مؤاد ذلؾ ىو بروز فكرة الوضعية القانونية، والتي تؤسس إلى أف 

الدولة وكافة أوجو الحياة العامة فييا، مف تشريع القوانيف وتنفيذىا وضماف التطبيؽ يخضع إلى 

الدستور وبذلؾ فإف سمطاتيا التشريعية والتنفيذية  قواعد الدستور وقواعد القانوف المستمدة مف

                                       
 .11دوفرجيو، موريس، المؤسسات السياسية والقانوف الدستوري، مرجع سابؽ، ص   (1)
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والقضائية تخضع ألحكاـ القانوف وىو ما يطمؽ عميو بالدولة الدستورية وبذلؾ نكوف بصدد نظرية 

 .(1)دولة القانوف

بناًء عمى ما تقدـ فإف الدستور ىو ركيزة أساسية في بناء دولة القانوف، فمنو تستمد وجودىا 

ألوؿ مف الدراسة يبيف لنا أف نظريات نشأة الدولة الثيوقراطية وصواًل إلى وما عرض في الفصؿ ا

النظريات الديمقراطية نجد في أصميا ما ىي إال نظريات تحاوؿ تقييد سمطة الحكاـ وتدلنا عمى أف 

الصراع بيف الحكاـ والمحكوميف صراع قديـ في التاريخ اإلنساني، لذلؾ دائمًا كانت النظرة إلى 

رة تتجو نحو تقييد سمطتيا بمواجية األفراد فكانت نتاج ىذا التطور ىو إرساء دساتير الدولة نظ

تفرض عمى الحكاـ االلتزاـ بيا، وعدـ الخروج عنيا وترتبط ىذه الدساتير بفكرة الوضعية القانوني، 

 أو ما يسمى بالنظرية القانونية لمدساتير التي بمورت أفكارىا مدرسة القانوف الوضعي.

إطار عرض الدراسة لياتيف الفكرتيف، وىما مفيـو دولة القانوف مف خبلؿ تعريفيا وفي 

الستنتاج المبدأ الذي تقوـ عميو، وكذلؾ التعرض إلى فكرة الوضعية القانونية  لتأصيؿ أساس دولة 

القانوف كما يتطرؽ ىذا الفصؿ إلى أىـ الخصائص التي تقوـ عمييا دولة القانوف والتي بتوافرىا 

 ؽ دولة القانوف.تتحق

 وعميو يقسـ ىذا الفصؿ مف الدراسة إلى مبحثيف كالتالي:

 المبحث األوؿ: التأصيؿ النظري لمفيـو دولة القانوف -

 النظريات المفسرة لخضوع الدولة لمقانوفالمبحث الثاني:  -

 

  

                                       
 ا بعدىا.وم 433رباط، أدموف، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ، مصدر سابؽ، ص   (1)
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 المبحث األول

 التأصيل النظري لمفيوم دولة القانون

الدراسة في األوؿ تعريؼ دولة القانوف لنتعرؼ مف يقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف تتناوؿ 

خبللو عمى مبدأ دولة القانوف ثـ تنبري الدراسة في المطب الثاني لتناقش فكرة الوضعية القانونية 

اإلجابة عف سؤاؿ مفاده غرض تقييد  ونخمص إلى ،بغية التعرؼ أكثر عمى أساس دولة القانوف

 .السمطة بالقانوف في مطمب ثالث

 يتوزع ىذا المبحث كاآلتي:وعميو 

 المطمب األوؿ: مفيـو دولة القانوف -

 المطمب الثاني: أساس دولة القانوف -

 وظيفة دولة القانوفالمطمب الثالث:  -

 المطمب األول: مفيوم دولة القانون 

تعرؼ بأنيا: "تمؾ الحكومة التي تخضع لحكـ القانوف ومعنى ذلؾ خضوع السمطات العامة 

وتعرؼ كذلؾ بأنيا "خضوع الدولة  (1)تجريو مف أعماؿ وتصرفات لحكـ القانوف"في الدولة فيما 

وىذا يعني أف  (2)لمقانوف في جميع مظاىر نشاطيا سواء مف حيث اإلدارة او القضاء أو التشريع"

وىذا إطار عاـ  (3)دولة القانوف ىي "نظاـ مؤسساتي تكوف فيو السمطة العامة خاضعة لقوة القانوف"

                                       
 .387(، القانوف الدستوري والنظـ السياسية، دوف دار نشر، دوف بمد نشر، ص1987( خميؿ، محسف )1)
، دار النيضة العربية، القاىرة، 1(، النظـ السياسية: النظرية العامة لمنظـ السياسية، ج1962( بدوي، ثروت )2)

 .129ص 
القاضي اإلداري في تكريسيا في الجزائر، رسالة ماجستير (، دولة القانوف ودور 2010( قاضي، أنيس فيصؿ )3)

 .66منشورة، كمية الحقوؽ، جامعة منتوري، قسطنيطينة، ص
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لة القانوف، يعني أف كؿ سمطة في الدولة تستمد وجودىا مف قانوف سابؽ عمييا، يحدد لمفيوـ دو 

أوجو نشاطيا وممارستيا وبالتالي تتحدد طريقة ممارستيا بما معناه أف الدولة جزء مف نظاـ قانوني 

سابؽ عمييا وىذا األمر عبر عنو كاري دي مالبرغ، حيف انبرى لتعريؼ دولة القانوف بأنيا" ىي 

دولة التي تمـز نفسيا بنظاـ قانوني في عبلقتيا مع األفراد وذلؾ لضماف حمايتو الفردية، حيث ال

يكوف سموكيا خاضعًا لنوعيف مف القواعد: بعضيا يحدد حقوؽ المواطنيف، وبعضيا اآلخر يحدد 

ومف البداية الوسائؿ والطرؽ المستعممة بغرض تحقيؽ أىداؼ الدولة نوعاف مف القواعد تكوف 

وىذا المفيـو يجعؿ مف  (1)جبيا السمطة محددة، وذلؾ بإسنادىا إلى النظاـ القانوني الذي تكرسو"بمو 

الدولة ىي التي تعبر عف القانوف بإسنادىا إلى نظاـ قانوني سابؽ الوجود عمييا وىذا األمر كما 

لموضعية  سنبلحظ في إطار التعرض لدراسة أساس دولة القانوف أف مفيوـ دولة القانوف قاـ نتاجاً 

القانونية في ألمانيا والتي طورىا الفقياء األلماف، بأنيـ كانوا ُينظروف أنو ال قانوف إال قانوف الدولة، 

وبذلؾ فإف العديد مف التعريفات تطرح "دولة القانوف" بمفيوـ مغاير لما يراد بو في الفقو األلماني 

 ".Rechtsstaatبما يطمؽ عميو "

الذي يرى في الدولة غاية نيائية  (2)اف شروح ىيغؿ عف الدولةحيث تناوؿ الفقياء األلم

مصدر لكؿ الحقوؽ والحريات، وتتمتع بسمطة مطمقة مف غير الممكف تقييدىا عمى أنو لـ يكف 

يؤسس لدولة قمعية أو دولة تعسفية إنما كاف يرى أف الوجود الحقيقي لؤلفراد يكوف في الدولة بؿ 

التي تحقؽ متطمبات الفرد وقيمتو كمواطف، إال أف ىيجؿ اختمؼ عف ىو واجبيـ األوؿ، فالدولة ىي 

                                       
 .13( قاضي، أنيس فيصؿ، دولة القانوف ودور القاضي اإلداري في تكريسيا في الجزائر، نفس المصدر، ص1)
 .77ريسيا في الجزائر ، نفس المصدر، ص( قاضي، أنيس فيصؿ، دولة القانوف ودور القاضي اإلداري في تك2)
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الحركة الفكرية التي سادت الفكر القانوني منذ عصر االنبعاث في القرف الرابع عشر، بأنو لـ يربط 

 .(1)نشأة الدولة باألفراد

طت وال ُينكر أف ىناؾ أحداث ووقائع سياسية، ألقت بضبلليا عمى الفكر القانوني، حيث ارتب

نظرية دولة القانوف، وأفكار ىيجؿ عف الدولة بالدولة األلمانية وما تبعيا مف أحداث خبلؿ الحربيف 

العالميتيف األولى والثانية، جعمت الفقو القانوني الفرنسي ينكرىا وينظر إلييا بحذر مؤسسًا ذلؾ عمى 

رة الفكرة القانوني الفرنسي أنيا تجيز السمطة المطمقة لمدولة غير القابمة لمتقييد، ولذلؾ كانت نظ

 لمدولة ىي نظرة تقييد.

ف كانت تجد أساسيا في الفكر القانوني األلماني، فقد تجذرت واكتسبت نطاقًا  فدولة القانوف وا 

واسعًا في ظؿ الفقو الفرنسي، فقد كانت النظرة لمقانوف ىي نظرة ثقة، ولما كانت السمطة تستمد 

ادة األمة والقانوف ما ىو إال تعبير عف اإلرادة العامة لذلؾ مصدرىا مف األمة عمى أساس مبدأ سي

 كمو شكؿ القانوف أكثر الوسائؿ نجاعة غرض تقييد السمطة.

األصؿ في دولة القانوف ىو أف السمطة السياسية لمدولة يجب تقييدىا بالقانوف سواء في 

ممارسة تشريع القوانيف أو تنفيذ ىذه القوانيف أو الفصؿ فييا مف قبؿ القضاء وبذلؾ فيي مفيـو أبعد 

تو مف المفيوـ الميبرالي الذي يسعى إلى تقييد السمطة مف أجؿ حرية األفراد، بحيث يؤسس فمسف

عمى أساس حقوؽ طبيعية مبلزمة لطبيعة اإلنساف سابقة عمى وجود الدولة وبذلؾ نجد أف فكرة دولة 

القانوف ارتبطت بالنظاـ الميبرالي، سيما وأف النظاـ الميبرالي يسعى إلى تقييد السمطة بكافة الوسائؿ، 

ة األولى إلى لكف مفيوـ دولة القانوف يذىب أبعد مف ذلؾ بحيث يوجب خضوع الحكاـ بالدرج

                                       
(، أفكار ىيجؿ عف القانوف والدولة وانعكاستيا عمى الفكر األيديولوجي، مركز 2017( البحيري، فيصؿ محمد )1)

 .73-72الدراسات العربية لمنشر والتوزيع، ص
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القانوف في أي تصرؼ يمارسونو وبذلؾ يجب أف تكوف تصرفاتيـ منطبقة والقانوف وعمى ذلؾ يمكف 

 القوؿ أف إرادة الدولة يجب أف ال تظير إال بموجب قواعد قانونية.

بعد تحديد أف مفيوـ دولة القانوف مرتبط بالفكر القانوني األلماني، ويجد أساسو فيو، بقي 

ؼ ما المقصود بالقانوف في مفيوـ دولة القانوف؟ إف المقصود ىو القانوف الوضعي، عمينا أف نعر 

وىو ما تعبر عنو الوضعية القانونية بأنو لكي نكوف بصدد قانوف فيجب أف يكوف نتاج إرادة الحاكـ 

ذلؾ أف أي مجتمع يجب أف تحكمة سمطة وال وجود لمقانوف إال بوجود السمطة، وبذلؾ فالقانوف ىو 

، أي أف القانوف ىو (2)فالقانوف الوضعي "ىو القانوف الصادر عف إرادة الدولة" (1)ف السمطةقانو 

مجموعة قواعد السموؾ الممزمة التي تتمتع بالعمومية والتجديد مضفى عمييا صفة اإللزاـ والجزاء 

لقانوف، والقير، فالقانوف ىو ما تضعو الدولة وتعبر فيو عف إراداتيا بالتشريع كمصدر مف مصادر ا

ف كاف ينشأ خارج إطار الدولة إال إنو ال يتمتع بالصفة القانونية ما لـ تعترؼ بو  أو العرؼ الذي وا 

الدولة، وكذلؾ تعتبر القواعد التي ينشأىا القضاء ىي مف قبيؿ قواعد القانوف الوضعي، وبذلؾ 

قية القواعد القانونية يشمؿ مفيوـ القانوف الوضعي الدستور بوصفو القانوف األساسي في الدولة، وب

 التي تستمد إلزاميتيا منو.

وتأسيسًا لما تقدـ نستنتج أف المبدأ الذي تقوـ عميو دولة القانوف ىو مبدأ خضوع الحكاـ 

والمحكوميف لمقانوف وىذا القانوف الوضعي يشمؿ الدستور وبقية القوانيف في الدولة وبالتالي فإف ىذا 

 ف عمى قدـ المساواة أماـ القانوف.المبدأ يجعؿ مف الحكاـ والمحكومي

  

                                       
 .38 (، دولة القانوف، الذاكرة لمنشر والتوزيع، بغداد، العراؽ، ص2013( الشاوي، منذر )1)
 .109( تناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة لمقانوف، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ص 2)
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وخضوع المحكوميف أمر مسمـ بو، ذلؾ أف السمطة ىي مف تكفؿ ىذا الخضوع وتحققو بما 

تممؾ مف وسائؿ تكفؿ تنفيذ القوانيف ولكف كيؼ يمكف تصور فكرة الخضوع ىذه بالنسبة لمحكاـ 

ية القانونية والتي سنأتي عمى سيما وأف القانوف ىو وليد إرادة الحكاـ، وىذا ما تنادي بو الوضع

 بيانيا.

 المطمب الثاني: أساس دولة القانون

دولة القانوف تجد أساسيا النظري في فكرة الوضعية القانونية وقبؿ الخوض في عرض 

الوضعية القانونية نشير إلى التفرقة بينيا وبيف الوضعية الفمسفية التي ترجع إلى الفيمسوؼ 

وانحاز ليا بعض رجاؿ  (1)والذي يتبعو الفيمسوؼ الفرنسي أوجست كونت Baconاإلنجميزي بيكوف 

القانوف أمثاؿ ديجي وىانزكمسف، حيث تتبنى ىذه الفمسفة االتجاه التعميمي المنطقي التجريبي القائـ 

عمى أنو ال حقيقة إال حقيقة الواقع، أي الحقائؽ المادية، وبذلؾ فأنصار ىذه الوضعية الفمسفية 

د القانوف الطبيعي، ووجود قواعد أخبلقية مطمقة، متمسكيف بفكرة النسبية عنيا، وعمى ينكروف وجو 

أساس ذلؾ فإنيـ يقروف بوجود قانوف وضعي، ألنو يمكف مبلحظتو وبذلؾ فإف انحياز رجاؿ القانوف 

ليذه الفمسفة، أدى إلى ظيور ما يطمؽ عميو بالوضعية القانونية تقوـ عمى أساس أف القانوف مف 

نكار األفكار الماورائية صنع  .(2)إرادة الدولة وا 

وبذلؾ فإف الوضعية القانونية تعني أف القانوف المعترؼ بو ىو القانوف الذي تضعو الدولة 

حصرًا الذي يكوف صادرًا عف إرادة المشرع، فمجاؿ دراسة القانوف ينصب في القانوف الوضعي، 

 القانوف يجد أساسو في إرادة الدولة.دوف إسقاط أي فمسفة معينة عمى القانوف فمصدر 

                                       
 (، يعتبر مؤسس عمـ االجتماع الحديث.1857-1798فيمسوؼ فرنسي ) ( 1)
 .111-110( تناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ، ص 2)
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وترتبط الوضعية القانونية باإلرادية، فالقانوف ىو إرادة السمطة وىذه العبلقة بيف الوضعية 

نما تنصرؼ أيضًا إلى أف الجزاء ىو (1)القانونية واإلرادية ال تنصب فقط عمى النص القانوني ، وا 

 .(2)ف، كوسيمة تأكيد إرادة واضع القاعدة القانونيةمعيار القاعدة القانونية بأف تقرف الجزء بالقانو 

فالقانوف طبقًا لموضعية القانونية ينفصؿ عف أي معتقد أو فمسفة خارجة عنو ويقاـ عمى 

أساس "نظاـ منطقي مغمؽ" محققة الفصؿ بيف القانوف والسياسة وبيف القانوف واألخبلؽ، مبعدة إياه 

 .(3)عف أي أحكاـ تقيمية مسبقة

الوضعية القانونية، أرادوا مف القانوف عممًا مستقبًل، ال يخضع ألي فمسفات أو  إف أنصار

معتقدات، وبالتالي بناء عمـ يجد مصدره في إرادة المشرع، ويكوف نظاـ قانوني مبني عمى تراتيبو 

القواعد القانونية بحيث تسمتد كؿ قاعدة قانونية صحتيا مف القاعدة األعمى وىو ما يعبر عنو 

تسمية كتابو "النظرية المحضة في القانوف" والذي يشير  في مقدمتو إلى وجوب اإليماف بعمـ كمسف ب

 فميداف القانوف يجب أف يكوف مستقبًل. (4)قانوني

حيث إف المبدأ الذي تقرُه الوضعية القانونية، ىو أف القانوف ال يدرؾ إال في القواعد القانونية 

ال قانوف خارج إرادة ىذه السمطة وىي وفؽ ىذا المنطؽ تحاوؿ الصادرة عف إرادة المشرع، وبالتالي 

 وضع عمـ لمقانوف.

                                       
نشوء فكرة عبادة النص، فظيور مدونة نابميوف كاف أساسًا لظيور مدرسة الشرح عمى ( إف ىذا االرتباط أدى إلى 1)

المتوف في القانوف التي قصرت في استقاء الحموؿ القانونية عمى تفسير النص التشريعي أي تفسير إرادة 
 المشرع.

 .39( الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ، ص 2)
 .40، مصدر سابؽ، ص ( الشاري، منذر، دولة القانوف3)
(، ترجمة: أكـر الوتري، النظرية المحضة في القانوف، مركز البحوث القانونية، 1986( انظر: كمسف، ىانس )4)

 بغداد.
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ىذا العمـ يتميز بو القانوني دوف الخوض في ما وراء القانوف الوضعي، وىذا ال يعني أف 

الوضعية القانونية ال تعترؼ بحرية المعتقد، بؿ تسعى إلى وجوب حمايتيا، دوف إسقاط فمسفة 

وىي بيذا ال تجعؿ مف السمطة غير قابمة لمتقييد أو أفَّ نظرتيا لمسمطة نظرة  معينة عمى القانوف،

، وىي تفرض صياغة معتقدات األفراد سواء أكانت سياسية أـ دينية أـ فمسفية، وىي تقر (1)تقديس

بأف البحث عف غاية القانوف مف المسائؿ الجوىرية إال إف ىذا األمر ليس مف اختصاص 

 .(2)القانوني

ار ىذا السياؽ نمحظ أمريف: االوؿ ىو ظاىرة القانوف الوضعي، والثانية ارتباط ىذا وفي إط

القانوف بالمذىب اإلرادي، فالظاىرة القانونية تشاىد في زماف ومكاف معينيف وناتجة عف تصرفات 

إرادة الحاكـ، لذلؾ يوجب التقيد بالقانوف، دوف إعطاء حكـ قيمي عنو، وىذا ما يعبر عنو بنثاـ 

ف فسح "يج ب الطاعة حرفيًا كما يجب النقد بحرية" إال أف ىذا النقد يعود لمسياسة واألخبلؽ، وا 

المجاؿ أماـ نقد القانوف بناًء عمى أفكار مثالية أو فمسفات أو معتقدات معينة يضر بييمنة القانوف، 

 .(3)ويفسح المجاؿ أماـ خرقو مف قبؿ األفراد، ضمف ذرائع ال تمت لمواقع بصمة

في  تباط بيف القانوف الوضعي والمذىب اإلرادي، نجد أبمغ تعبير عنو في نظرية روسوواالر 

 .(4)العقد االجتماعي في أف القانوف ىو التعبير عف اإلرادة العامة

                                       
 .42( الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ، ص 1)
 .66، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، ص3(، فمسفة القانوف، ط2017الشاوي، منذر ) (2)
، منشورات عويدات، بيروت، 3(، ترجمة: سموحي فوؽ العادة، فمسفة القانوف، ط1984( باتيفوؿ، ىنري )3)

 .15باريس، ص
 .49( الشاوي، منذر، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ، ص 4)
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تأسيسًا لما تقدـ فإف الدولة التي يصدر القانوف الوضعي بموجب إرادتيا ىي نظاـ قانوني 

ية بحيث يتوج ىذا النظاـ القانوني المغمؽ الدستور بوصفو يتكوف مف مجموعة مف القواعد القانون

 القانوف األساسي األعمى والذي تستمد كؿ قاعدة دونو قوتيا اإللزامية منو.

يرجع أساس الوضعية القانونية إلى فبلسفة القانوف الطبيعي،  ،تؤيده الدراسة ،وىناؾ اتجاه

الطبيعي والقانوف الوضعي في آف واحد،  وعدا عف ىوبز وىيجؿ، المذاف كانا مف أنصار القانوف

مف حيث تبني فكرة مطاَبقة القانوف الوضعي بالقانوف الطبيعي الخالد، حيث إف مصدر القانوف 

الطبيعي يجد أساسو في إرادة المشرع، فإف أرسطو وىو أبرز فبلسفة القانوف الطبيعي، وكانط 

حيث يذىب أرسطو في الرأي إلى أف الفرد يجد قيمتو في الدولة، والقانوف الطبيعي ىو  ،(1)أيضا

مصطمح مرادؼ لمعدؿ واألخبلؽ، ولذلؾ وجب عمى كؿ فرد الخضوع لمقانوف الذي يضعو المشرع 

)القانوف الوضعي(، دوف الخوض في إيجابية أو سمبية التشريع، تحقيقًا ألىـ مبادئ القانوف 

وبيذا فإف الوضعية القانونية ليا تاريخ بعيد، وغير  (2)وىو إقامة النظاـ في المجتمع الطبيعي، أال

 مقتصرة عمى العصر الحديث.

ويبقى سؤاؿ ميـ ىو إذا كانت الوضعية  ،فأساس دولة القانوف، في فكرة الوضعية القانونية

ىذا الدستور فايف تجد  القانوية أغمقت نفسيا بنظاـ قانوني مغمؽ يتوجو الدستور وافتراض قانونية

 .قواعد الدستور مصدر اإللزاـ الذي يضفي عمييا الصفة القانونية

  

                                       
 إف الكتابات عف الدولة الدستورية نجدىا في كتابات كانط. (1)
 .115-114لمقانوف، مصدر سابؽ، ص( تناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة 2)
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 وظيفة دولة القانونالمطمب الثالث: 

بالتالي  ،لماذا نقيد الدولة بالقانوف؟ ،في ىذا المطمب تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى سؤاؿ مفاده

 ما الموجب لجعؿ ممارسة السمطة تنتظـ في قواعد قانونية؟

بأف وضع الحرية قيدًا عمى  ،إف بروز المذىب الفردي وتركزه خاصة في القرف التاسع عشر

الذي أسس " إستقبللية  ،وما نتج عنو مف تكريس مبدأ العقد شريعة المتعاقديف ،السمطة في الدولة

 .(1)اإلرادة التعاقدية"

حيث  ،وعمى ىذا األساس إرتكز المذىب عمى عدة مبادىء ،لفرد "غاية كؿ تنظيـ قانوني"فا

وىذه  ،بعدـ جواز التعدي عمى حرية األفراد ،إف تقديس الحرية الفردية وجعميا قيدًا بمواجية السمطة

 الفكرة قامت عمى المستوى السياسي وكانت أساسا لمديمقراطية الغربية الذي عرفتو أوروبا وفؽ

ىي  ،فغف حرية السوؽ أو حرية المنافسة الكاممة ،أما عمى المستوى اإلقتصادي ،المعنى التقميدي

وعمى المستوى  ،أساس ىذا المذىب الذي يقـو عمى ترؾ الحرية أماـ نشاطات األفراد اإلقتصادية

ذلؾ أف اإلنساف ال يمتـز  ،القانوني فقد أسس المذىب لثبلث مبادىء: األوؿ ىو مبدأ سمطاف اإلرادة

وتأسيسا عمى  ،فالفرد ىو الذي يقرر التزاماتو بنفسو ،بأي إلتزاـ إال بما يوافؽ إرادتو الحرة الواعية

ذلؾ إف تقرير عدالة التزاـ او عدـ عدالتو أمر عائد  ،ىذا المبدأ نشأ مبدأ " العقد شريعة المتعاقديف"

الث ىو حؽ والمبدأ الث ،ىو ما قرره العقد بيف الطرفيف ؽفالقانوف الواجب التطبي ،إلى الفرد نفسو

 .(2)ذلؾ أف حرية التممؾ أمر مبلـز لمحرية الفردية ،الممكية الخاصة

                                       
، مجد المؤسسة الجامعية 1(، ترجمة: محمد وطفو، فمسفة القانوف،ط2002فريدماف، بينوا، ىارشر، غي) (1)

 .5لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت: ص
 وما بعدىا  35حمدي، عبد الرحمف، فكرة القانوف، مصدر سابؽ: ص (2)
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إف ىذا المذىب قد وجد تأصيمو الكامؿ في النظاـ السياسي عند فبلسفة الثورة الفرنسية في 

إلجتماعي التي تؤسس لوجود حريات القرنيف السابع عشر والثامف عشر وكاف إمتدادا لفكرة العقد ا

بحيث يجب أف يكرس القانوف ىدفو وغرضو األمثؿ  ،ال يمكف التنازؿ عنيا ،مبلزمة لطبيعة الفرد

وبذلؾ فالقانوف يتدخؿ  ،فالقانوف ىدفو األسمى ىو الحرية ،نحو كفالة وحماية ىذه الحقوؽ والحريات

وبالتالي ال يتدخؿ بالتنظيـ إال في  ،آخر بالقدر الذي يمنع بو تعدي فرد عمى حقوؽ وحريات فرد

 .(2)فالمصمحة العامة ىي مجموع مصالح األفراد ،(1)حدود ىذا اإلطار

وتبعا لبروز ىذا المذىب وتأثيره عمى الكثير مف األنظمة السياسية وحتى وقتنا الحاضر فقد 

 ُأتبع في تقسيـ الحكومات معيار الحكومات الحرة أو القائمة عمى الحرية.

إذا كاف القابض عمى السمطة ىو فرد  ،حكومة ممكية ،كانت تقسـ إلى قسميف (3)فالحكومات

إذا كاف الحاكـ متمثؿ في ىيئة أو عدد مف األفراد يقبضوف عمى السمطة  ،وحكومة جميورية ،واحد

                                       
 .28، مطبعة نيضة مصر: ص5نظرية القانوف، ط (،1966عبد الباقي، عبد الفتاح) (1)
 . 36حمدي، عبد الرحمف، فكرة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (2)
إف داللة كممة "الحكومة" تشير إلى عدة معاني في اإلصطبلح الدستوري، فقد ترمي إلى السمطة التشريعية  (3)

ح " الوزارة"، الذي يستخدـ عادة في النظـ والتنفيذية معا، او تفيد السمطة التنفيذية فقط، أو قد تعني إصطبل
البرلمانية. أنظر في ذلؾ: كامؿ، مصطفى، شرح القانوف الدستوري والقانوف األساسي العراقي، مصدر سابؽ: 

 .50ص 
لـ يتطرؽ إلى ىذا المعنى، ولكف قد ينصرؼ المعنى إلى ما قصده المشرع في  2005دستور العراؽ لمعاـ  -

، بالنص عمى:" تمتـز الحكومة بإنياء 2019لموازنة العامة اإلتحادية لمسنة المالية ( مف قانوف ا58المادة )
إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة......."، وترى الدراسة أف المقصود بإصطبلح الحكومة ىو " الوزارة"، أي الوزارة 

التالي بيانيا، اوال: إصطبلح  المسؤولة أماـ البرلماف، والتي تتألؼ مف رئيس الوزراء والوزراء، وذلؾ لؤلسباب
الوزارة يستخدـ عادة في النظـ البرلمانية، ونظاـ الحكـ في العراؽ ىو نظاـ برلماني، والثاني: فيما لو تبادر 
إلى الذىف إنصراؼ المعنى الى السمطة التنفيذية فإف ىذه السمطة تتكوف ، في العراؽ، مف رئيس الجميورية 

، في حيف إف نص المادة السالؼ الذكر قد قصد إلتزاـ مجمس الوزراء فقط بيذا ورئيس مجمس الوزراء والوزراء
 اإللتزاـ، حيث إنو صاحب الصبلحية الوحيد في تنفيذ ىذا االلتزاـ الذي يوجبو القانوف.
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ونادى بو جانب مف الفقو  ،Jellinekوىذا التقسيـ ىو الذي تبناه الفقيو األلماني جمينيؾ  ،مجتمعيف

 .(1)األلماني

إال اف التقسيـ االمثؿ والقائـ عمى " الدراسة الواقعية والكاممة لممظاىر الحقيقية لمحياة 

ميما أختمؼ شكؿ ىذه الحكومة أو األصؿ الذي ترتكز  ،والقائـ عمى غرض الحكومة ،الدستورية"

 ،وبالتالي حكومة إستبدادية ،وبذلؾ فإف الحكومات إما اف تكوف قائمة عمى السمطة المطمقة ،عميو

ما حكومات تحقؽ توافقا بيف حريات األفراد وضرورة النظاـ لممجتمع ،تجور عمى حريات األفراد  ،وا 

ومات القانونية أو كوتسمى أيضا " الح ،ويطمؽ عمييا إسـ " الحكومات ذات األنظمة الحرة"

 .(2)لخاضعة لمقانوف"ا

ف كانت تجد أساسيا في الوضعية القانونية عند الفقياء األلماف ،ودولة القانوف إال انيا  ،وا 

وبالتالي فقد  ،أخذت مجاال واسعا في الفقو الفرنسي وخاصة عمى يد الفقيو الفرنسي كاره دي مالبرغ

وبالتالي  ،أرتبط مفيوميا باألفكار والفمسفات التي سادت الفكر القانوني في القرف التاسع عشر

 بالمذىب الفردي.

ما تؤكد عميو المؤسسات اإلقتصادية  ،وندلؿ أيضا عمى إرتباط ىذا المفيوـ بالمذىب الفردي

رالي العالمي والمشرؼ عمى النظاـ كإحدى مؤسسات النظاـ الميب ،كصندوؽ النقد الدولي ،الدولية

 .(3)أف تمتـز بتطبيؽ دولة القانوف ،والذي يشترط لمنح القروض لمدوؿ ،النقدي الدولي

                                       
وفي صدد نقد  .53كامؿ، مصطفى، شرح القانوف الدستوري والقانوف األساسي العراقي، مصدر سابؽ: ص  (1)

 وما بعدىا. 51جمينيؾ ُينظر: المصدر نفسو: صتقسيـ 
 .54، ص53المصدر نفسو: ص  (2)
وانظر في ذلؾ: تقرير  .6، مصدر سابؽ، ص(، آليات إرساء دولة القانوف في الجزائر2012ىاممي، محمد) (3)

 ترجمة: مركز البياف لمدراسات والتخطيط  ( مف التقرير،24،38، البنود )16/225صندوؽ النقد الدولي رقـ 
www.bayancenter.orq/wp-content/uploads/2016/10/98987600.pdf 

  (13/4/2019ريخ آخر دخوؿ: ا)ت

http://www.bayancenter.orq/wp-content/uploads/2016/10/98987600.pdf
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بحيث أف القابضيف عمى سمطة  ،كذلؾ إف تيار فمسفة القانوف الذي ساد في العصر الحديث

بمعنى " ال  ،كرس أف غاية الدولة ىي الفرد ،الدولة يمتزموف بقواعد مسبقة ال يمكف الخروج عنيا

وبذلؾ يرتبط  ،تكوف السمطة السياسية شرعية إال بمقدار وبمدى ما تسمح وتشجع عمى تفتح االفراد"

أي فرض رقابة  ،بيذه الفكرة مفيـو دولة القانوف الذي يؤسس لفرض رقابة عمى دستورية القوانيف

ىناؾ  ،تعتمد رقابة قضائية عمى دستورية القوانيف . لذلؾ في الببلد التي(1)عمى سمطة الدولة

ذلؾ أف الرقابة عمى دستورية القوانيف  ،(2)خضوع تاـ لسمطة القاضي الدستوري كالواليات المتحدة

او كما تشير إليو االمـ المتحدة بوجوب إقامة نظـ حكـ خاضعة  ،ىي أحد أىـ دعائـ دولة القانوف

 .(3)دوليلممساءلة عمى الصعيديف الوطني وال

أي ىدفيا وغرضيا االسمى  ،إلى ذلؾ كمو فإف وظيفة دولة القانوف ىو كفالة حريات األفراد

وبذلؾ فيي قد أرتبطت إرتباط وثيؽ بالمفيوـ الميبرالي عف الدولة )المذىب  ،ىو الفرد وسعادتو

ف اىـ وسيمة لتكريس ىذه الوظيفة ىو الرقابة عمى دستورية القوانيف ،الفردي( أي فرض رقابة  ،وا 

وىي أما رقابة سياسية كما في فرنسا أو رقابة قضائية كما في الواليات المتحدة  ،عمى سمطة الدولة

 .(4)وألمانيا

                                       
 .6فريدماف، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
 . 148ىوريو، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية، مصدر سابؽ: ص  (2)
 إعبلف األلفية لبلمـ المتحدة، مصدر سابؽ. (3)
إف الرقابة عمى دستورية القوانيف تعود في نشأتيا إلى الواليات المتحدة فيي وليدة إجتياد القضاء، حيث قضت ( 4)

، في قضية ماربورغ ضد ماديسوف، باف 1803القاضي مارشاؿ عاـ المحكمة العميا في قراراىا الشيير برئاسة 
الدستور ىو القانوف األعمى، وانو في حالة صدور قانوف عف الكونغرس، مخالؼ لمدستور، فإنو يعد موجبا 
لئلمتناع عف تطبيقو مف قبؿ المحاكـ عمى إختبلؼ درجاتيا. أشار إلى ذلؾ: رباط، الوسيط في القانوف 

 .466-465: الدوؿ وأنظمتيا، مصدر سابؽ: ص الدستوري العاـ
ويورد أحمد كماؿ ابو المجد ترجمة لجزء مف قرار القاضي مارشاؿ:" إف الدستور إما أف يكوف قانونا أعمى  -

ما أف يكوف في مستوى واحد مع التشريعات العادية  = مستعصيا عمى التعديؿ بالوسائؿ التشريعية العادية وا 
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بما يقولو ادموف رباط:" في الواقع إف نظرية سيادة القانوف قد  ونسترشد في ىذا اإلطار

بإعتبار أف معناىا ال يتحقؽ إال ضمف إطار  ،اصبحت العمود الفقري لمحقوؽ والحريات العامة

 .(1)الذي ينظـ ممارستيا ويحمييا مف عبث العابثيف" ،القانوف

( قد كاف The Rule of Lawوكذلؾ يشير إلى أنو:" ال غرو أف مبدأ سيادة القانوف )

اد بؿ اليدؼ األسمى لمجي ،بمثابة المحور الذي دار حولو تطور القانوف الدستوري في بريطانيا

 .(2)الذي دفع الممكية المطمقة إلى اإلقرار بحريات المواطف العامة وحقوقو الشخصية"

بناًء عمى ما تقدـ نستنتج عمى أساس وحدة اليدؼ وىو كفالة الحرية الفردية أنو ال فرؽ بيف 

عمى أف وسائؿ تكريس ىذا المبدأ أو  ،مصطمح مبدأ سيادة القانوف أو مصطمح الدولة القانونية

تبعا لمظروؼ التأريخية التي صاحبت  الخصائص التي تكفؿ تحقيقو تختمؼ مف نظاـ سياسي آلخر

 تكويف ىذا النظاـ أو ذاؾ.

  

                                                                                                                                                                          

ي تعدؿ بيا تمؾ التشريعات. فغف كانت األولى فقد تعيف القوؿ بأف ما تصدره بحيث يعدؿ بالوسائؿ الت=
ف كانت االخرى فإف  الييئة التشريعية مف أعماؿ مخالفة لمدستور ال يمكف أف يكوف قانونا عمى اإلطبلؽ. وا 
ة فكرة الدساتير المكتوبة تكوف حينئذ عبثا تضيع بو الشعوب أوقاتيا محاولة عف طريقو أف تقيد سمط

(، الرقابة عمى دستورية القوانيف في 1960تستعصي بطبيعتيا عمى التقييد". أنظر: أبو المجد، أحمد كماؿ)
 وما بعدىا. 22الواليات المتحدة األمريكية واألقميـ المصري، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة: ص 

العامة لمقانوف، مصدر  وأشار ايضا ليذا القرار نقبل عف احمد كماؿ أبو المجد : تناغو، النظرية -
 .343سابؽ:ص 

وتجدر اإلشارة إلى أف الدراسة ال تتبنى الرأي في اف اساس فكرة الرقابة ىو وليد إجتياد القضاء، ولـ  -
ينص عمييا الدستور، ذلؾ اف ىذا األمر حصمت فيو آراء عدة وأختمؼ حولو الشراح األمريكييف، إال إف 

 قضاء. بروزىا بشكؿ واضح وممموس، مديف بو لم
، دار العمـ 2(، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ: الدوؿ وأنظمتيا، الجزء االوؿ، ط1968رباط، أدموف) (1)

 . 190-189لممبلييف، بيروت: ص 
 . 179المصدر نفسو: ص  (2)
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ويجب اف ال يفيـ مف ىذا اإلستنتاج أف مفيوـ دولة القانوف في ألمانيا او في فرنسا يعود في 

 يادة القانوف في بريطانيا.جذوره التاريخية إلى مبدأ س

تحدث فيو  ،فصبل كامبل بعنواف " سمو القانوف"إال أف أرسطو قد ضمف كتابو " السياسة" 

 .(1)عف سمو القانوف فوؽ إرادة األفراد والحكاـ

 

  

                                       
 .149تناغو، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)



63 

 المبحث الثاني

 النظريات المفسرة لخضوع الدولة لمقانون

السمطة والقانوف في إطار ما عرضتو آراء تتطرؽ الدراسة في ىذا المبحث إلى عبلقة الخضوع بيف 

 ووفقا لآلتي: ،مدارس القانوف

 المطمب االوؿ: مدرسة القانوف الطبيعي 

 المطمب الثاني: مدرسة القانوف الوضعي 

 المطمب الثالث: مدرسة القانوف االجتماعي 

 المطمب األول: مدرسة القانون الطبيعي

وعمى وجو  ،(1)الفمسفة اليونانية مصدرىا فيىي فكرة قديمة تجد إف فكرة القانوف الطبيعي 

وجود قانوف طبيعي يكوف مصدر لمقواعد القانونية الوضعية  الخصوص أرسطو الذي يتحدث عف

 وىذا القانوف الطبيعي ىو العدؿ الذي يشكؿ األساس الذي تقـو عميو الدولة ،التي يصدرىا المشرع

المصمحة العامة لؤلفراد ككؿ والمصمحة  التي وجب أف تحقؽ غاية وجودىا المتمثمة في تحقيؽ

 .(2)الخاصة لكؿ فرد

ذلؾ أف القاعدة  ،طبقا ليذه المدرسة فإف القانوف ىو نتاج " الشعور الجماعي" ألفراد الجماعة

ف إصدار القاعدة القانونية مف قبؿ السمطة  ،القانونية تستمد وجودىا مف المجتمع الذي تنطبؽ فيو وا 

                                       
 45-44عبد الباقي، عبد الفتاح، نظرية القانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
 . 133تناغو، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ: ص  (2)
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وبالتالي فإف  ،لشعور األفراد وتصوراتيـ عف " العدالة" و " السبلـ الجماعي"وجب أف يكوف مطابقًا 

 .(1)القانوف ىو التعبير عف " الضمير الجماعي"

ومستقرة في العقؿ اإلنساني عمى مر  ،وبذلؾ فإف قواعد القانوف الطبيعي ىي قواعد عميا

قواعد القانوف الطبيعي تسبؽ  وبالتالي فإف ،وتعمو القانوف الوضعي الذي يسنو المشرع ،األزماف

أي استقبلليتو عف القانوف الصادر  ،بحيث تتصؼ قواعده "بالثنائية" ،قواعد القانوف الوضعي

أي نابع مف المجتمع نفسو  ،وتتصؼ أيضا "بالموضوعية" ،)القانوف الوضعي( بموجب إرادة الدولة

 .(2)وغير متوقؼ عمى المشرع

فمف مدرسة توما األكويني الذي نادى بوجوب مطابقة  ،وتعددت مدارس القانوف الطبيعي

 ،وبالتالي فإف القانوف الطبيعي يجد مصدره في قانوف آليي يعموه ،القانوف الطبيعي لمقانوف اإلليي

عمماني( بأف صير إلى الفصؿ بيف الديف والقانوف القانوف الطبيعي عمى أساس عممي ) ثـ أسس

وفؽ ما أقرتو مدرسة قانوف الطبيعة   ،فأصبح القانوف الطبيعي ىو نتاج العقؿ ،الطبيعي

 .(3)والشعوب

االوؿ ىو "القانوف األزلي"  ،حيث يميز القديس توما األكويني بيف ثبلث مراتب مف القوانيف

و والثاني مرتبة ى ،فيو عقؿ آليي مطمؽ ،وىو القانوف الكامؿ الذي مف غير الممكف إدراكو بالكامؿ

ثـ يأتي  ،" القانوف الطبيعي" وىو قواعد يستنبطيا العقؿ البشري مف القانوف األزلي) القانوف األعمى(

في المرتبة الثالثة مف حيث الدرجة " القانوف البشري" والذي يعد ترجمة لقواعد القانوف الطبيعي في 

فإف توما  ،ثصورة قواعد قانونية وضعية. وفي حاؿ حصوؿ تناقض بيف ىذه القوانيف الثبل
                                       

(، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوف، مكتبة القاىرة الحديثة، مصر: 1963الجرؼ، طعيمة) (1)
 46ص

 .93الشاوي، منذر، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (2)
 .113المصدر نفسو: ص  (3)
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لكف إستحالة تصور مخالفة مف القانوف  ،األكويني يبيح مخالفة القانوف الوضعي لمقانوف الطبيعي

 .(1)وذلؾ ألف فيو مساسا باإليماف ،البشري لمقانوف األزلي

فقد أقاـ كروسيوس  ،وبعيدا عف أساس القانوف الطبيعي في عمـ البلىوت عند توما األكويني

التي توجب العيش المشترؾ تبعا لغريزة اإلنساف  ،أساس القانوف الطبيعي في الطبيعة البشرية

 ،إلى ذلؾ فإف مصدر القانوف الطبيعي يجد أساسو في الطبيعة البشرية ،بوصفو كائف إجتماعي

 .(2)"عة والشعوبوىي أساس عمماني لمقانوف الطبيعي يؤسس لما يطمؽ عميو " مدرسة قانوف الطبي

فقد حاوؿ الفقيو  ،بالتأسيس لمفيوـ حديث لووقد تعددت محاوالت إحياء القانوف الطبيعي 

وىذا المفيوـ يجب أف  ،األلماني رودولؼ ستاممر إلى أف يؤسس لمعنى جديد في القانوف الطبيعي

يكوف متغيرا ولذلؾ أطمؽ عمى مذىبو في القانوف الطبيعي أسـ " القانوف الطبيعي ذو المضموف 

عمى القوانيف الوضعية مف  ،بموجب فكرة العدالة ،حيث يؤسس إلى الحكـ مف قبؿ األفراد ،المتغير"

ثابتة ومبلزمة  ،اإلنساف حيث إف فكرة العدؿ راسخة في ضمير ،حيث كونيا عادلة أـ غير عادلة

وبذلؾ فإف القانوف الطبيعي ينفصؿ عف  ،أنيا متغيرة ألف " مفيوـ العدالة متغير ونسبي"و  ،لطبيعتو

إال إنيا ليست بفكرة .(3)حيث نستطيع بواسطة فكرة العدالة تقييـ القوانيف الوضعية ،القانوف الوضعي

 .(4)العدؿ في ذاتو والعدؿ داخؿ المجتمعأسس ليا أرسطو مف قبؿ في تطرقو لمفيـو جديدة فقد 

  

                                       
 .20-19(، مذاىب القانوف، مركز البحوث القانونية، وزارة العدؿ، بغداد: ص 1986الشاوي، منذر)( 1)
 .21المصدر نفسو: ص ( 2)
 .37الشاوي، منذر، مذاىب القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 3)
 .139المعنى: تناغو، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ: ص راجع حوؿ ىذا ( 4)
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في اف االخير ىو قانوف يستمد  ،وتبرز العبلقة بيف القانوف الطبيعي والقانوف الوضعي

وىذا القانوف مستمد مف الطبيعة اإلنسانية  ،قواعده مف القانوف الطبيعي الذي يتمتع بصفة الكماؿ

وىذا األساس التقميدي لمقانوف حاوؿ التخمص مف ىذا  ،التي يفترض أنيا تتمتع بالكماؿ أيضا

 .(1)وىي افتراض كماؿ الطبيعة اإلنسانية ،فأسس القانوف الطبيعي عمى واقعة مفترضة ،التناقض

 ،ثابتة غير متغيرة وواحدة في كؿ زماف ومكاف ،إذا كانت قواعد القانوف الطبيعي ،وبالتالي

وبالتالي يصبح  ،قواعد القانوف الوضعي مف عا فيما يضفالمشرع مقيد بي ،ذلؾ ألف مصدرىا العقؿ

شكالية التبايف في القوانيف  ،دور المشرع ىو تقنيف ىذه القواعد العميا في نصوص قانونية وا 

الوضعية يجد تبريره في أف المشرعيف في النظـ القانونية المختمفة لـ يصموا بعد إلى درجة اإلدراؾ 

 .(2)يضعوف مف قواعد قانونية وضعية مع مبادىء القانوف الطبيعي المثمى التي تؤىميـ لمطابقة ما

 المطمب الثاني: مدرسة القانون الوضعي

 ،تؤسس نظريتيا عمى أساس أسبقية الدولة عمى القانوف ،إف ىذه المدرسة في الفكر القانوني

وبذلؾ فالقانوف ال  ،(3)فيي التي تضع ىذه القواعد ،ذلؾ أف القانوف يجد مصدره في سمطة الدولة

وبذلؾ فالقانوف ىو  ،ويضعو القابضوف عمى ىذه السمطة" يوجد إال في " مجتمع تحكمو سمطة

والتي طرحت سابقا في إطار التعرض  ،(4)وىو تجسيد لفكرة الوضعية القانونية ،قانوف الدولة

 لموضوع أساس دولة القانوف مف ىذه الدراسة.

                                       
 119و 118الشاوي، منذر، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
 .247الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ:  (2)
 .114طي، محمد، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية، مصدر سابؽ: ص  (3)
 .45انوف، مصدر سابؽ: ص الشاوي، منذر، فمسفة الق (4)



67 

القواعد القانونية النافذة فعبل في دولة معينة في زمف والقانوف الوضعي ىو " مجموعة 

" تمثؿ أقوى وسائؿ  ،حيث يقوؿ جني: "ينبغي اإلعتراؼ بأف المصادر الشكمية لمقانوف ،(1)معمـو

فيي وحدىا التي تضع القانوف الوضعي بالمعنى الحقيقي ليذه  ،الصياغة في النظاـ القانوني

 .(2)الكممة"

وبذلؾ فإف  ،أي إنيا تخضع " بمحض إرادتيا" لمقانوف ،ذاتيا بالقانوفعميو فإف الدولة تتقيد 

ذلؾ اف مصمحة الدولة تقتضي التزاميا بالقانوف الذي  ،خضوع الدولة لمقانوف ىو خضوع إختياري

 .(3)تسنو

فيي التي  ،في أف القانوف يوجد مف قبؿ السمطة ،وىنا تتحدد العبلقة بيف السمطة والقانوف

إال خضوع  ،وال يمكف تصور خضوع السمطة لمقانوف ،بالتالي فالسمطة تسبؽ القانوفو  ،تنشأ قواعده

 إرادي.

ف تحوز الدولة صبلحية إصداره وتعديمو ،فالقانوف لتكسب مف خبلؿ ىذا  ،إال إنيا تتقيد بو ،وا 

عميو فالقانوف وسيمة ضرورية  ،وبالتالي يضفى عمى سمطتيا صفة الشرعية ،المجتمعالتقييد شرعية 

 وىو ما يطمؽ عميو بنظرية التحديد الذاتي التي وجدت تأصيميا في الفقو األلماني. .(4)لدواـ السمطة

ىناؾ مظيريف أساسييف مف مظاىر الوضعية القانونية ىما المظير التقميدي المتمثؿ في 

ه في النص الصادر عف إرادة مدرسة الشرح عمى المتوف والتي تؤسس عمى اف القانوف يجد مصدر 

وبالتالي يمكف التعرؼ عمى القانوف مف خبلؿ النصوص التي يتولى المشرع صياغتيا في  ،المشرع

والتي أرتبطت  ،1804وىذه المدرسة قد نشأت في فرنسا بعد العاـ  ،قواعد قانونية صادرة عنو

                                       
 .44عبد الباقي، عبد الفتاح، نظرية القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 1)
 .271تناغو، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ: ص ( 2)
 244و  243الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 3)
 .245الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 4)
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 ،بإستقاء القانوف مف ىذا القانوف فقطبصدور تقنيف نابميوف بوصفو قواعد القانوف المدني والتمسؾ 

حيث إف القانوف بالنسبة لو ىو " قاعدة وضعت ألف تحكـ  ،والمدرسة األخرى ىي مدرسة أوستف

 ،وبالتالي فالقانوف يجد مصدره في سمطة الدولة ،كائنا عاقبل مف قبؿ كائف عاقؿ يممؾ سمطة عميو"

 .(1)مطة لكي تحوز الصفة اآلمرةوالقاعدة القانونية تقترف بالجزاء مف قبؿ ىذه الس

والمظير الحديث يتمثؿ في طروحات كاره دي مالبرغ الذي طور مف آراء نظرية مدرسة 

 ،توجب أف ال وجود لمقانوف إال في السمطة ،والتي ترسخت كوضعية قانونية ،اليرشافت في ألمانيا

ثمى تفرض التقيد بيا عمى كؿ إال أنو يختمؼ عف النظرية األلمانية بأنو يقر بوجود مبادىء عميا م

 .(2)مف الحكومات والشعوب

حيث يجري في ىذا  ،وقد عرضت الدراسة التأصيؿ لمنظرية لموضعية القانونية فيما سبؽ

 المطمب تبياف معطيات نظرية كمسف التي طرحيا في كتابو " النظرية المحضة في القانوف".

عميو ىو: " النظرية المحضة في يطرح كمسف نظريتو في القانوف الوضعي بما يطمؽ 

وبالتالي غير مقتصرة عمى نظاـ  ،ويصفيا بأنيا نظرية لمقانوف الوضعي بصورة عامة ،القانوف"

ذلؾ انيا  ،مستبعدة أية أفكار أخرى ،وىذه النظرية موضوعيا الوحيد ىو القانوف ،قانوني بعينو

فيذه النظرية عمى حد تعبيره  ،؟"تحاوؿ اإلجابة عف تساؤؿ مفاده:" ماىية القانوف وكيؼ يتكوف

 .(3)تؤسس عمـ لمقانوف

وبيف مبدأ اإلسناد الذي يحكـ عمـ  ،ويفرؽ كمسف بيف مبدأ السببية الذي يحكـ قوانيف الطبيعة

إف تحقؽ السبب يستتبعو حكما تحقؽ  ،حيث إف قوانيف الطبيعة قائمة عمى سبب ونتيجة ،القانوف

أما في عمـ القانوف فإف القاعدة  ،فالعبلقة قائمة ومتحققة دوف تدخؿ عنصر خارجي ،النتيجة

                                       
 .49-48منذر، مذاىب القانوف، مصدر سابؽ: ص الشاوي، ( 1)
 وما بعدىا. 51المصدر نفسو: ص ( 2)
 .14كمسف، ىانس، النظرية المحضة في القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 3)
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لكف ىذه العبلقة ال يحكميا مبدأ  ،كما في قوانيف الطبيعة ،القانونية " تنشىء عبلقة بيف واقعتيف"

و فيجب أف يعاقب( أ ،ويوضح كمسف ذلؾ بالمثاؿ:" )إذا إرتكب فرد جريمة ،السببية بؿ مبدأ اإلسناد

فيجب أف يخضع لمتنفيذ الجبري عمى أموالو( أو بصورة أعـ )إذا ارتكب  ،)إذا لـ يؼ المرء بدينو

 ،وبذلؾ فإف الجزاء ليس نتيجة لوقوع جريمة ما ،الفرد عمبل غير مشروع فيجب إيقاع الجزاء عميو("

ا يسمييا ذلؾ أف ىناؾ "سنة" كم ،فالجزاء يسند الى ىذا الفعؿ غير المشروع عف طريؽ القانوف

حيث يقوؿ:" إف العمؿ غير المشروع يتبعو  ،كمسف ىي التي تؤمر باإلسناد بيف ىاتيف الواقعتيف

الجزاء ألف ىناؾ سنة أنشأىا قرار قانوني في معنى العمؿ المنشىء لمقانوف يأمر أو يجيز تطبيؽ 

 .(1)الجزاء عند إرتكاب عمؿ غي مشروع"

كرة الجزاء المتمثؿ برد الفعؿ بف ،عف غيره ،جتماعيةالقانوف كنظاـ مف السنف االويتميز 

 ،جتماعي المنظـ بواسطة سمطة عامة حيث يسند ىذا الجزاء لمفعؿ الذي يعد عمؿ غير مشروعاال

كمسف الختبلؼ عمـ القانوف عف العمـو االجتماعية األخرى كعموـ الطبيعة أو عمـ  وبالتالي يؤسس

 .(2)األخبلؽ أو العمـو االجتماعية

 مطمب الثالث: مدرسة القانون الجتماعيال

 ،الذي حاوؿ إيجاد مصدر وأساس موضوعي لمقانوف ،رائد ىذه النظرية ىو العميد ديجي

فالقانوف وىذه الحالة  ،توجب التقيد بيا ،مستمد مف المجتمع ذاتو وبالتالي لو قواعد تعمو عمى الدولة

 .(3)بؿ مصدره " التضامف االجتماعي والعدالة" ،ليس مصدره المشرع

  

                                       
 16-15المصدر نفسو: ص ( 1)
 .82الشاوي، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ: ص ( 2)
 .251الشاوي، دولة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (3)
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ييدؼ الى تحقيؽ مصمحة عامة يشترؾ فييا مع بقية األفراد في  ،فاإلنساف كائف اجتماعي

حيث ينقسـ ىذا  ،وىذا االشتراؾ يتـ بواسطة رابطة ىي رابطة التضامف االجتماعي ،المجتمع

حيث إف تعدد حاجات األفراد أستمـز  ،اؾ"التضامف قسميف: األوؿ ىو " تضامف التشابو أو االشتر 

حيث إف األفراد يتقاسموف بالمقايضة  ،والثاني ىو " تضامف تقسيـ العمؿ" ،ضرورة العيش المشترؾ

وبالتالي فإف القانوف ينشأ بغية إرساء قواعد تنظـ سموؾ األفراد في  ،خدماتيـ وخبراتيـ فيما بينيـ

وبذلؾ فالقانوف يجد نشأتو في  ،وغرض ىذه القواعد ىو تحقيؽ التضامف االجتماعي ،المجتمع

حيث يميز ديجي بيف قواعد ذات  ،ويستمد قوتو اإللزامية مف واقعة التضامف االجتماعي ،المجتمع

وخرؽ ىذه  ،ىي قواعد أخبلقية مضموف اقتصادي ىي قواعد اقتصادية وقواعد تتعمؽ باألخبلؽ

وىناؾ نوع ثالث مف قواعد السموؾ  ،رد فعؿ مف قبؿ الجماعة أي رد فعؿ إجتماعي القواعد يستتبع

ولذلؾ  ،ىي القواعد القانونية والتي تتميز عف غيرىا مف القواعد بجزاء منظـ تفرضو سمطة الدولة

وبذلؾ  ،ويجد مصدره فيو وبالتحديد في واقعة التضامف االجتماعي ،فالقانوف مف صنع المجتمع

 .(1)الدولة بالقانوف ألنو سابؽ عمييا يوجب تقييد

عميو فإف عبلقة السمطة بالقانوف تتحدد في إف دور السمطة يقتصر عمى إقرار قواعد القانوف 

أي وظيفة  ،(2)حيث يتركز دور المشرع عمى صعيد الصياغة القانونية ال غير ،االجتماعي فقط

 المشرع ىي وظيفة شكمية بحتة.

 

 

 

                                       
 .68-67(، فكرة القانوف، دار الفكر العربي، مصر: ص 1979عبد الرحمف، حمدي) (1)
 .252الشاوي، منذر، دولة القانوف، مصدر سابؽ:  (2)
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 لفصل الرابعا

 دولة القانونإرساء 

قؽ بناء دولة القانوف في الضوء عمى الوسائؿ التي تح ،في ىذا الفصؿ ،تسمط الدراسة

مف أجؿ عرض فكرة الخضوع لمقانوف عمى أساس عممي وفي إطار الحياة الدستورية  ،العراؽ

لى ذلؾ ،الواقعية انب نوف مف الجالفكرة الرئيسة في التأسيس لخضوع السمطة لمقا الدراسة تستكمؿ وا 

 انوف.مصدر إلزاـ الدولة بالق وتطرح ،النظري

 وعميو يقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف كاآلتي:

 المبحث األوؿ: بناء دولة القانوف في العراؽ -

 المبحث الثاني: خضوع السمطة لمقانوف -
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 المبحث األول

 دولة القانون في العراق بناء

الخصائص التي يرتكز عمييا بناء  تبدي الدراسة في إطار تعزيز دولة القانوف في العراؽ،

ف يتطمب شمولية في دولة القانوف، وتكفؿ تحقيقيا عمى صعيد الواقع، حيث إف إرساء دولة القانو 

والتزاـ بو، ذلؾ أف تحقؽ ىذه الخصائص لو األثر في ترسيخ وجوب احتراـ  (1)تطبيؽ القانوف

ىي وجود دستور قائـ في الدولة عرفي كاف أـ مكتوب بوصفو  (2)القانوف، ومف ىذه الخصائص

القانوف األسمى واألعمى الذي يتمتع بمكانة خاصة توجب عدـ الخروج عنو، وكذلؾ إرساء مبدأ 

الفصؿ بيف السمطات الذي يعد مف مبادئ الحكـ الديمقراطي، والذي يعزز تقييد السمطات في الدولة 

خرى، بأف يكوف لكؿ سمطة وظيفة تعيد إلييا مباشرتيا، ما بيف بغية عدـ استبداد سمطة عمى األ

سمطة تختص بتشريع القوانيف حسب ما خوليا الدستور، ممثمة عف الشعب الذي يعد مصدر 

دارة السياسة العامة لمدولة عمى وفؽ ما  السمطة وما بيف سمطة تنفيذية يعيد إلييا بتنفيذ القوانيف وا 

ضاء التي أوكؿ إلييا الدستور سمطة الفصؿ بيف النزاعات التي تنشأ يقتضيو القانوف إلى سمطة الق

                                       
إف اليدؼ مف القاعدة القانونية أف ليا خاصية العمومية والتجريد، ىو المساواة أماـ القانوف، أي بمعنى جعؿ  (1)

ف ارتبطت فكرة العمومية والتجريد بصياغة القاعدة القانونية، إال أف ليا األفراد سواسية أماـ القانوف،  ولذلؾ وا 
ف كاف ىناؾ تبرير عممي  أصؿ فمسفي سياسي ىو "المساواة أماـ القانوف" وكذلؾ ترتبط بفكرة دولة القانوف، وا 

ة في المقصود مف يتمثؿ في صعوبة تصور قرارات تحكـ كؿ حالة إال أف التبرير الفمسفي السياسي أوضح دالل
التبرير العممي، ذلؾ أف يمكف تصور صدور قرار فردي متعمؽ بشخص معيف إال أف ىذا القرار يجب أف يأتي 
تطبيقًا لقواعد القانوف العاـ وال يمكف مخالفتيا. أشار إلى ذلؾ: تناغو، سمير، النظرية العامة لمقانوف، مصدر 

 .41-40سابؽ، ص 
، دار 1(، النظـ السياسية: النظـ السياسية، ج1962ينظر: بدوى، ثروت ) في عرض آخر ليذه الخصائص (2)

 .142-134النيضة العربية، مصر، 
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بيف األفراد، أو الفصؿ بيف نزاعات السمطات في الدولة تبعًا لدرجة المحاكـ وأنواعيا المحددة 

 بموجب الدستور.

وكذلؾ وجوب خضوع الجياز اإلداري في الدولة لمقانوف الذي تصدره السمطة المختصة 

جب أف تستند في إصدار قراراتيا اإلدارية تطبيقًا لمقانوف وكذلؾ ال تصدر أية بالتشريع، بحيث ي

تعميمات أو أنظمة إال بموجب القانوف الذي يخوليا استصدارىا وىذه التراتبية ىي األخرى، تعد أحد 

خصائص دولة القانوف ىي تدرج القواعد القانونية، فالموجب لصدور أية قاعدة قانونية أف تستند 

قوتيا الممزمة وشرعيتيا مف قاعدة أعمى منيا في الدرجة حيث ال تصدر تعميمات أو أنظمة  لتكسب

أو قرار إداري إال وفؽ ما يوجبو القانوف ويجيز إصدارىا كذلؾ يجب أف ال تسف القوانيف خبلفًا 

وأف ألحكاـ الدستور بوصفو القانوف األعمى بؿ ينبغي أف تشرع القوانيف تطبيقًا ألحكاـ الدستور، 

ال ُعدت قوانيف غير دستورية، وبالتالي  يجد كؿ قانوف مصدره أو سنده في القواعد الدستورية وا 

الغية بواسطة الرقابة عمى دستورية القوانيف والتي تعد ىي األخرى مف الخصائص الميمة في 

 ،ة الدوؿتبعًا الختبلؼ أنظم ،تعزيز دولة القانوف ذلؾ أنيا تتولى بواسطة ىيئة قضائية أو سياسية

الحؽ في إلغاء القوانيف التي تخالؼ أحكاـ الدستور أو تمؾ التي ال تجد ليا سندًا مف الدستور وىذه 

ذلؾ باإلضافة إلى وجوب تنظيـ رقابة قضائية مستقمة  ،الرقابة تحتؿ مكانة ميمة في نظـ الحكـ

 غرض تحقيؽ استقبلؿ القضاء الذي يكفؿ بصورة أساسية ضامف أساسي لحقوؽ األفراد.

عبلء شأنيا بوصفيا ضماف  أما الخاصية السادسة فيي وجوب احتراـ الحقوؽ الفردية وا 

 حقيقي لؤلفراد بمواجية السمطة.

التعرض إلى دستور  ،عبله مف خصائص دولة القانوفوتقتصر الدراسة فيما عرضتو أ

الدولة، وخضوع اإلدارة لمقانوف ودور مكنة الرقابة عمى دستورية القوانيف وسبؿ تعزيزىا في النظاـ 

 القانوني العراقي.
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 وتأسيسا لما تقدـ فإف ىذا المبحث يتوزع عمى مطمبيف:

 المطمب األوؿ: دستور دولة العراؽ 

  :في العراؽ توازف السمطاتالمطمب الثاني 

 المطمب األول: دستور دولة العراق

الدستور يحدد نظاـ الحكـ في الدولة، شكمو، تنظيـ المؤسسات السياسية فيو، فالسمطة تنظـ 

 مف خبلؿ ما تحدده القواعد الدستورية.

التي ويتحدد معنى واصطبلح الدستور تبعًا لمعياريف، األوؿ: معيار شكمي ويقصد بو الوثيقة 

تضـ قواعد يتبع في طريقة إصدارىا إجراءات خاصة تختمؼ عف تمؾ التي تتبع في سف القوانيف 

وع، فالقواعد التي تنظـ شكؿ الحكـ وشكؿ موضالعادية مف حيث التعديؿ واإللغاء، أما مف حيث ال

قواعد  الدولة، وكؿ ما يتعمؽ بنظاـ الحكـ في الدولة، تبعًا ألىميتيا ىي التي يطمؽ عمييا صفة

 .(1)دستورية طبقًا لممعيار الموضوعي في تحديد معنى الدستور

ودوف الخوض في االنتقادات الموجية ليذيف المعياريف مف ناحية عممية، إال أف ما ييـ 

الدراسة التعريؼ بالدستور بأنو "قانوف ذو شكؿ خاص تصدره غالبًا سمطة خاصة لينظـ السمطات 

، ذلؾ أف القانوف الدستوري مجموعة القواعد التي تحدد (2)معيف" في الدولة وفي سبيؿ تحقيؽ ىدؼ

، وتولي الدراسة مف ىذا األساس، وتبعًا (3)في ضوء فكرة قانونية معينة، نظاـ الحكـ في دولة ما"

وقانوف مجمس النواب  2005لمحددات الدراسة تنظيـ السمطة التشريعية في ظؿ دستور العاـ 

                                       
، الشركة العامة لمطباعة، بيروت، 1(، الدولة والنظـ السياسية: النظـ السياسية، ط1970( الخطيب، أنور )1)

 .94-93ص
، دار ورد األردنية لمنشر والتوزيع، 2مـ السياسي، ط(، مبادئ القانوف الدستوري والع2011( مرزة، إسماعيؿ )2)

 .31عماف، ص
 .42( مرزه، إسماعيؿ، المصدر السابؽ، ص3)
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لمحة مختصرة عف صدور  ،وقبؿ الخوض فيما ذكر نسمط الضوء 2018لسنة  13وتشكيبلتو رقـ 

وىو "القانوف األساسي العراقي" كأوؿ دستور تنشأ بموجبو  1925الدستور األوؿ لمعراؽ في العاـ 

دولة العراؽ الحديث بعد انييار الدولة العثمانية وتأسيس مممكة تضـ األراضي العراقية تحت اسـ 

 "المممكة العراقية".

 ع ىذا المطمب إلى فرعيف:ويتفر 

 1925الفرع األوؿ: نبذة عف الدستور األوؿ لدولة العراؽ الحديث لمعاـ  -

 2005الفرع الثاني: دستور دولة العراؽ الدائـ لمعاـ  -

 (1)1925الفرع األول: نبذة عن الدستور األول لدولة العراق الحديث لمعام 

يؤكد  1921آب  23بعد اختيار الممؾ فيصؿ ممكًا عمى العراؽ ألقى كممة يـو تقديمو بتاريخ 

فييا عزمو عمى إجراء انتخابات بغية تشكيؿ المجمس التأسيسي الذي سيتولى إعداد الدستور وفي 

بالتصديؽ عمى  1924آذار باشر المجمس التأسيسي باألعماؿ المنوطة بو وفؽ قانوف لسنة  27

قرار القانوف األساسي، وسف قانوف انتخاب النواب فكانت أولى المياـ المعا ىدة العراقية البريطانية وا 

التي التي يقوـ بيا المجمس التأسيسي ىو تصديؽ المعاىدة العراقية البريطانية، ذلؾ أف المفترض 

مف المعاىدة ( 3ىو إقرار القانوف األساسي، إال أف حصوؿ ىذا األمر جاء متفقًا وأحكاـ المادة )

التي تنص عمى "ال يحتوي الدستور عمى ما يخالؼ ىذه المعاىدة" وبذلؾ يصار إلى دراسة 

المعاىدة قبؿ القانوف األساسي بغية عدـ احتواء الدستور عمى مواد تناقض ما جاءت بيا المعاىدة 

ة األولى وقد مر القانوف األساسي بستة مراحؿ قبؿ العرض عمى المجمس التأسيسي تتمثؿ المرحم

مف خبلؿ لجنة تضـ موظفيف بريطانييف قدمت مشروع دستور مستمد في  1921بمشروع دستور 

                                       
 وما بعدىا. 30، بيت الحكمة، بغداد، ص 1( التطورات الدستورية في العراؽ، ط2004( الجده، رعد ناجي )1)
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مواده مف الدستور االسترالي والنيوزلندي والتركي، وأىـ ما تضمنو ىذا المشروع ىو تحصيف 

يطانية في القرارات الصادرة قبؿ نفاذ القانوف األساسي سواء تمؾ الصادرة مف القائد العاـ لمقوات البر 

العراؽ أو الحاكـ الممكي العاـ أو المندوب السامي وكذلؾ تمؾ القرارات التي أصدرتيا حكومة الممؾ 

فيصؿ، وبالتالي تعتبر قرارات مكتسبة لمشرعية، والمرحمة الثانية ىي مرحمة مشروع بغداد األوؿ في 

إبريؿ  16ات البريطانية األوؿ ثـ المرحمة الثالثة التي تمثمت في تنقيح وزارة المستعمر  1922آذار 

والتنقيح األخير لوزارة المستعمرات البريطانية  1923شباط  15ومشروع بغداد الثاني في  1922

، وبذلؾ يقارب إلى المرحمة السادسة واألخيرة وىي مشروع الدستور الذي أقره 1923إبريؿ  9في 

وىو  1925آذار  21الرسمية في  المجمس التأسيسي واستنتج بمصادقة الممؾ والنشر في الجريدة

 القانوف األساسي العراقي الذي يعد الدستور األوؿ لمدولة العراقية.

 2005الفرع الثاني: دستور دولة العراق الدائم لمعام 

( النظاـ البرلماني كنظاـ لمحكـ موجبًا "جميورية العراؽ دولة 1تبنى الدستور وفي المادة )

سيادة كاممة نظاـ الحكـ فييا جميوري نيابي )برلماني( ديمقراطي وىذا اتحادية واحدة مستقمة ذات 

الدستور ضامف لوحدة العراؽ وبذلؾ فإف نظاـ الحكـ في العراؽ قائـ عمى أساس أف الشعب ىو 

مصدر السمطات االتحادية في الدولة ويمارسيا االقتراع السري المباشر، ويتمثؿ بمجمس النواب، 

لنواب بوصفو ممثبًل عف الشعب، فالقانوف وىذه الحالة ىو التعبير عف فالقانوف يشرعو مجمس ا

 ( مف الدستور.5اإلرادة الشعبية إلى ذلؾ فإف السيادة لمقانوف وفؽ ما أوجبت المادة )

تقتصر الدراسة عمى تناوؿ السمطة التشريعية في  ،وألف العراؽ اعتمد النظاـ البرلماني

 البحث.
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ب الثالث لتنظيـ السمطات االتحادية وفي الفصؿ األوؿ مف ىذا أورد الدستور العراقي البا

( مؤسسًا ذلؾ عمى مبدأ الفصؿ 65-48الباب سف قواعد تنظيـ السمطة التشريعية في الموارد مف )

 (.47بيف السمطات الوارد في المادة )

تتكوف السمطة التشريعية االتحادية مف مجمس النواب ومجمس االتحاد، حيث إف كؿ مائة 

ألؼ نسمة مف أفراد الشعب يمثميـ نائب واحد، يحوز وفؽ ذلؾ عمى مقعد واحد في مجمس النواب، 

ويجري انتخاب ىؤالء النواب باالقتراع العاـ السري المباشر وىو التعبير األوضح عف مبدأ السيادة 

ؽ الشعبية، ذلؾ أف كؿ مواطف لو حؽ اختيار مف يمثمو في مجمس النواب، بحيث إف التصويت ح

مكفوؿ لكافة المواطنيف، عدا ما يتطمبو القانوف الذي ينظـ عممية االنتخاب، والتي أحاؿ الدستور 

عممية تنظيميا بما فييا شروط المرشح والناخب إلى القانوف مشترطًا في المرشح أف يكوف عراقيًا 

وأوجب أف  ،عراقيةكامؿ األىمية ودوف الخوض فيما إذا كاف عراقيًا بالوالدة أـ مكتسبًا الجنسية ال

يستيدؼ قانوف االنتخابات تحقيؽ نسبة تمثيؿ لمنساء ال تقؿ عف الربع مف عدد أعضاء مجمس 

النواب كما أوجب عمى المجمس سف قانوف يعالج حاالت استبداؿ أعضائِو عند االستقالة أو اإلقالة 

نصب رسمي آخر أو الوفاة وكذلؾ منع الدستور الجمع بيف عضوية مجمس النواب وأي عمؿ أو م

 تاركًا بقية األوضاع القانونية يحددىا قانوف االنتخابات.

أوكؿ الدستور مجمس النواب اختصاص تشريع القوانيف االتحادية ورسـ الدستور طريقاف 

(، حيث فرقت بيف مشروعات القوانيف التي تقدـ مف 60لتشريع القوانيف وفؽ ما أوجبت بو المادة )

ومجمس الوزراء، مف جية وبيف مقترح القانوف الذي يقدمو عشرة أعضاء مف قبؿ رئيس الجميورية 

مجمس النواب أو إحدى لجانو المتخصصة، وقد أثيرت إشكالية فرؽ التسمية بيف المقترح والمشروع 

، 12/7/2010في  2010/اتحادية  43أماـ المحكمة اإلتحادية العميا حيث ورد في قرارىا رقـ 

 .2010لسنة  20رة البمديات واألشغاؿ العامة رقـ والمتعمؽ  بقانوف وزا
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وتتمخص وقائع الدعوى في الطعف المقدـ مف قبؿ رئيس الوزراء بعدـ دستورية القانوف آنؼ 

الذكر عمى أساس أف مشروع القانوف يعني الصياغة النيائية لمقانوف بحيث يكوف جاىزًا لعرضو 

رده الطاعف فكرة وال يرقى إلى مشروع القانوف، لمتصويت، أما كممة "مقترح" فيي تعني وفؽ ما أو 

وحيث أف الدستور رسـ طريؽ تقديـ مشروعات القوانيف فإف صاحبة االختصاص األصيؿ ىي 

ف إصدار ىذا القانوف يعد باطبًل وخرقًا لمدستور ومساسًا بمبدأ الفصؿ بيف  السمطة التنفيذية، وا 

ستورية القانوف موضوع البحث مؤسسة قرارىا السمطات وبالفعؿ حكمت المحكمة االتحادية بعدـ د

عمى أف الصياغة النيائية التي وجبت أف تعرض لمتصويت ىي مشروع القانوف والذي رسـ الدستور 

طريقو القانوني مف خبلؿ رئيس الجميورية ومجمس الوزراء، وبذلؾ فإف مقترحات القوانيف المقدمة 

 لتنفيذية لتصبح مشروعات قوانيف.مف قبؿ مجمس النواب يجب أف تمر خبلؿ السمطة ا

إال أف ىذا األمر يفقد السمطة التشريعية أىـ اختصاصاتيا أال وىو تشريع القوانيف االتحادية، 

فقًا وروح الدستور ذلؾ أف يأتي غير مت ،وىذه الحالة،وبالتالي فإف تفسير المحكمة االتحادية 

ي، وبالتالي فإف أىـ اختصاص يجب أف ( مف الدستور أقرت بأف نظاـ الحكـ ىو برلمان1)المادة

يوكؿ إليو ىو تشريع القوانيف ال أف يجعؿ مف السمطة التشريعية تبعًا لمسمطة التنفيذية، فيذا األمر 

 أيضًا ُيخؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذي تبناه الدستور العراقي.

فسيرىا عمى النحو فإذا كانت النصوص الدستورية حمالة أوجو في المعنى، إال أنو ال يجب ت

الذي يقوض مف ركائز نظاـ الحكـ سيما وأف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يقوـ عمى أساس التوزيع 

العادؿ لبلختصاصات وكوف النظاـ برلماني، ذلؾ كمو يشكؿ موجبًا لعدـ نزع اختصاص تشريع 

 القوانيف مف مجمس النواب.

ف كانت ال  وبالفعؿ ورغـ تعدد أوجو الخبلؼ فإف مجمس النواب شرع العديد مف القوانيف، وا 

 تحمؿ صفة مشروعات قوانيف مف السمطة التنفيذية.
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كما أوكؿ الدستور اختصاص الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية، مف اختصاص مجمس 

النواب ذلؾ أف تشكيؿ ىذه السمطة والمتمثمة برئيس الجميورية ومجمس الوزراء ىو اختصاص 

ضافة إلى العديد مف االختصاصات التي أوكمت بموجب الدستور إلى معقود لمجمس النواب، باإل

مجمس النواب عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر انتخاب رئيس الجميورية وتنظيـ عممية المصادقة عمى 

المعاىدات واالتفاقيات الدولية مف خبلؿ سف قانوف التصديؽ، كذلؾ الموافقة عمى تعييف رئيس 

الجيش وقادة الفرؽ بناًء عمى توصية مف مجمس الوزراء وغيرىا  جياز المخابرات ورئيس أركاف

 العديد مف االختصاصات وفؽ الدستور.

 في العراق  توازن السمطاتالمطمب الثاني: 

في ظؿ النظاـ البرلماني كشكؿ مف أشكاؿ الحكـ اعتمده العراؽ فإف محاولة فيـ طبيعة ىذا 

األىمية في ترسيخ دولة القانوف، حيث إف صدور النظاـ، ومعرفة حدود اختصاصاتو، أمر بالغ 

فرض اختصاصات رقابية وسعت مف دائرة ىيمنتو عمى  2018لسنة  13قانوف مجمس النواب رقـ 

 السمطة التنفيذية.

حيث تحاوؿ الدراسة في ىذا المطمب اإلجابة عمى تساؤؿ: أيف تتكرس السمطة السياسية في 

 اب يتأتى مف خبلؿ ما سيجري تبيانو.وفيما ترى الدراسة فإف الجو  ،العراؽ؟

إلى ذلؾ فإف الدراسة تتعرض وىذه الحالة إلى فرعيف، األوؿ: يتناوؿ عرض لمقانوف الجديد 

بإلقاء الضوء عمى أىـ ما جاء بو وفرع آخر تعرض فيو الدراسة االختصاص الرقابي الذي منح 

فضي إلى ترسيخ دولة القانوف في نفسو إياه كذلؾ تضميف ما ترتأيو الدراسة مف أوضاع قانونية ت

 العراؽ.
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 عميو يتفرع ىذا المطمب إلى فرعيف:

  2018لسنة  13الفرع األوؿ: معطيات قانوف مجمس النواب رقـ 

  2018لسنة  13الفرع الثاني: اإلختصاص الرقابي لمجمس النواب وفؽ القانوف رقـ 

 2012لسنة  13الفرع األول: قانون مجمس النواب العراقي رقم 

قانوف مجمس  2007لسنة  50( مف ىذا القانوف، ألغي نفاذ القانوف رقـ 72بموجب المادة )

 .(1)2018لسنة  13النواب المعدؿ وحؿ محمو قانوف رقـ 

جاء في أسبابو الموجبة أف سف ىذا القانوف جاء:" بغية بياف المركز الدستوري والقانوني 

كما أوجب الدستور وبياف بعض أوجو العبلقة بينو وبيف لمرئيس ونائبيو والنواب وواجباتيـ وحقوقيـ 

السمطات األخرى والتأسيس ألمانٍة عامٍة بمديراتيا وتشكيبلتيا األخرى ومكاتب متخصصة 

لممستشاريف تسييؿ العمؿ فيو، وتيديد الدرجات الوظيفية لممناصب العميا وآلية تعييف الموظفيف"، 

بلحظ مما تقدـ بأف المجمس أعطى لنفسو اختصاص بياف وألجؿ ىذه األسباب شرع ىذا القانوف وي

المركز الدستوري، في حيف أف تنظيـ ىذا المركز وجب اقتصاره عمى الدستور، وكذلؾ بياف أوجو 

العبلقة بيف السمطات االتحادية في الدولة، فإف الدستور ىو صاحب االختصاص األصيؿ في 

تجاوز اختصاص ال يعقد إال لمدستور، وبالتالي  تحديد أطر العبلقة بيف سمطات الدولة، وفي ىذا

ف مبدأ سمو الدستور وعمويتو بوجوب  فإف ىذا األمر قد يقوض مف دعائـ دولة القانوف، سيما وا 

 الخضوع لو ىو الركيزة األولى مف ركائز دولة القانوف.

                                       
نما ُعّد 1) مصادقًا بحكـ الدستور لمضي المدة القانونية ( القانوف صدر دوف مصادقة رئيس الجميورية عميو، وا 

يومًا  15( ثالثًا مف الدستور والتي يعتبر بموجبيا القانوف مصادقًا عميو بعد مضي 73المشار إلييا في المادة )
 مف تاريخ تسمميا.
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في ( مادة في إطار سبع فصوؿ يورد الفصؿ األوؿ التعريفات والسرياف 73تضمف القانوف )

ىذا القانوف حيث فرض سريانو عمى عبلقة المجمس بالسمطات االتحادية وغير االتحادية، كما منح 

المجمس الشخصية المعنوية واالستقبللية اإلدارية والمالية، ويمثؿ المجمس ويكوف ناطقًا باسمو ىو 

 رئيس مجمس النواب أو مف يخولو.

ظيـ أعضاء مجمس النواب مف حيث عدد ويورد النص الثاني المواد الخاصة التي تتولى تن

أواًل( مف القانوف لمنائب  -5النواب وطريقة االنتخاب وأداء النائب لميميف الدستورية، وتجيز المادة )

حرية التعبير عف الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلؾ التشخيص المستند إلى أدلة لحاالت 

النائب المبلحقة القضائية، ويمنع القانوف عنو أيضًا رفع  ويمنع القانوف عف ،فساد في دوائر الدولة

ثانيًا( وقد طعف بعدـ  -7الحصانة عما يدلي بو مف آراء أثناء دورة انعقاد المجمس بموجب المادة )

دستورية ىذه المادة القانونية مف قبؿ السمطة التنفيذية، وأصدرت المحكمة االتحادية الحكـ برد 

ثانيًا(  -63المادة مؤسسة الرد عمى عدـ مخالفة أحكاـ المادتيف )الطعف المنصب عمى ىذه 

ثالثًا( مف الدستور وىذه المواد ىي التي أسست عمييا السمطة التنفيذية في الطعف بعدـ  -19و)

 .(1)الدستورية في دعواىا

( والتي 11إال أف المحكمة في قرارىا آنؼ الذكر قضت بعدـ دستورية "رابعًا" مف المادة )

ضي بغياب عف حضور الجمسة إذا تخمؼ النائب عف أداء اليميف الدستورية، مؤسسة المحكمة تق

( مف الدستور عمى أف النائب ال يكتسب 50القرار عمى مخالفة النص القانوني ألحكاـ المادة )

 صفة النيابة مجرد فوزه في االنتخابات ما لـ يؤدي اليميف الدستورية.

                                       
موحدتيا  140( تتحدد الدراسة أينما وردت اإلشارة إلى قرار المحكمة االتحادية بقرارىا ذي العدد 1)

والذي ينصب عمى الطعف بعدـ دستورية بعض مواد قانوف  23/12/2018والصادر في  2018/اتحادية/141
 مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء إضافة لوظيفتو. 2018لسنة  13مجمس النواب رقـ 



82 

وف حاالت انتياء النيابة، حيث قضت المحكمة االتحادية بعدـ ونظـ الفصؿ الثالث مف القان

مف ىذا الفصؿ، ذلؾ أف بنود ىذه المادة تختمؼ عف تمؾ األحكاـ التي  (1) (13دستورية المادة )

وبالتالي ال تحقؽ المساواة بيف الخاضعيف ألحكامو،  2014لسنة 9يقرىا قانوف التقاعد الموحد رقـ 

الحالة يكمؼ الدولة أعباء مالية وبالتالي فالنص واجب اإللغاء لمخالفتو  كذلؾ فإف ىذا األمر وىذه

 .(2)أواًل( مف الدستور -162( و )114أحكاـ المادتيف )

أما الفصؿ الرابع مف القانوف فقد تناوؿ اختصاصات المجمس، حيث أورد اختصاصات 

ئـ دولة القانوف، السيما كرست مف ىيمنة مجمس النواب عمى السمطة التنفيذية وفييا تقويض لدعا

 مبدأ الفصؿ بيف السمطات وىو ما تبحث فيو الدراسة الحقًا.

( 17إال أنو بما يخص االختصاص التشريعي لمجمس النواب، فقد منحت "سابعًا" مف المادة )

وىو نص غريب بالنسبة الختصاصات المجمس المنصوص  ،اختصاص إصدار القرارات التشريعية

ا أف المممكة االتحادية قضت بعدـ دستورية النص لعدـ وجود سند لو مف عمييا دستوريًا، كم

 الدستور.

                                       
 ( مف ىذا القانوف فيحاؿ بمرسـو جميوري رئيس ونائبي رئيس8( أواًل: مع مراعاة المادة )13( تنص المادة )1)

أو أي  2014لسنة  9وأعضاء المجمس إلى التقاعد وفؽ المعادلة الحسابية الواردة في قانوف التقاعد الموحد رقـ 
 قانوف يحؿ محمو.

( خمسة عشر سنة إذا كانت تقؿ عف ذلؾ 15ثانيًا: تبمغ الخدمة التقاعدية لممشموؿ بالفقرة أواًل مف ىذه المادة إلى )
 %( مف راتبو عف المدة المضافة.25فات التقاعدية الشيرية )عمى أف يسدد دفعة واحدة التوقي

( سنة مف العمر نصؼ الحقوؽ التقاعدية التي 50ثالثًا: مع مراعاة البند ثانيًا مف ىذه المادة يمنح مف لـ يبمغ )
 ( سنة مف العمر.50يتقاضيا أقرانو في سنوات الخدمة لحيف إكماؿ )

عراقيوف متساووف أماـ القانوف دوف تمييز بسبب الجنس أو العرؽ أو القومية ( مف الدستور:" ال14( تنص المادة )2)
 أو األصؿ أو الموف أو الديف أو المذىب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

ود ىي فييا وأف المقص مادي( أواًل ترى الدراسة أف نسخة قرار المحكمة قد ورد خطأ 62أما بما يتعمؽ بالمادة )
( أواًل ذلؾ أنيا أقرب داللة، حيث تقضي" تحدد حقوؽ وامتيازات رئيس مجمس النواب ونائبيو 63المادة )

 .وأعضاء المجمس بقانوف"
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فالقرار التشريعي ال يتطمب إجراءات القوانيف وتعقيداتيا وبالتالي يتخذ المجمس قراره بنسبة 

معينة مف األصوات وبسرعة تختمؼ عف تمؾ التي تتبع في سف القانوف، وفي ىذا تقويض ألحد 

القانوف أال وىو مبدأ الفصؿ بيف السمطات، بحيث تستطيع السمطة التشريعية التدخؿ في ركائز دولة 

 ،ثانيًا( -59إال أف المادة ) (1)السياسة العامة لمدولة وممارسة االختصاص التنفيذي متى ما أرتأت

أوردت ولو بشكؿ ضمني: "تتخذ القرارات في جمسات مجمس النواب باألغمبية  ،مف الدستور

ة بعد تحقؽ النصاب ما لـ ينص عمى خبلؼ ذلؾ" ولكف السؤاؿ الذي ُيثار، ما طبيعة ىذه البسيط

ف كانت األخيرة ىؿ  القرارات وىؿ المقصود بيا قرارات تشريعية أـ قرارات لتنظيـ أمور المجمس وا 

 تحتاج إلى تصويت، وىؿ يقودنا ىذا التحميؿ إلى االعتراؼ بالصفة التشريعية ليذه القرارات.

الفصؿ الخامس تعمؽ بتشكيبلت ومبلؾ المجمس، ودوف الخوض في ىذه التفصيبلت،  أما

( قد منحت الرئيس ونائبيو مجتمعيف صبلحية 48بما ال يتفؽ وموضوع الدراسة إال أف المادة )

مجمس الوزراء ورئيس مجمس الوزراء، كسمطة إدارية بالنسبة لمعامميف في المجمس، كما أسس 

ب مستشاريف، ويعيف ىؤالء بمرسـو جميوري، إال أف ىذا المرسوـ ما ىو إال القانوف أيضًا لمكات

مرسوـ شكمية ذلؾ أف تعيينيـ يكوف بأمر نيابي بناًء عمى اقتراح مف رئيس مجمس النواب بالتوافؽ 

 (.50مع نائبيو وفؽ ما قضت بو "ثالثًا" مف المادة )

                                       
حيث طمب مف الحكومة  17/4/2019( أصدر مجمس النواب ىذا النوع مف القرارات في جمستو المنعقدة بتاريخ 1)

وأورد في البند ثانيًا مف القرار أمر يقتضي توجيو وزارة االتصاالت حظر وحجب بعض األلعاب اإللكترونية 
وىيئة اإلعبلـ واالتصاالت اتخاذ كافة اإلجراءات المبلئمة غرض تنفيذ ىذا القرار وصوت المجمس عميو 

لمحكمة باإلجماع، وبذلؾ فالقرار ذو طبيعة تشريعية يتعمؽ بحالة معينة تتضمف أمرًا لمسمطة التنفيذية رغـ إلغاء ا
االتحادية الختصاص إصدار قرارات تشريعية الوارد في قانوف مجمس النواب إال أف المجمس أسس قراره آنؼ 

 ( مف الدستور.59الذكر استنادًا ألحكاـ المادة )
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عامة وأقساـ مختصة يعيف األميف العاـ تتكوف مف مكاتب ومديريات  1كما أف لممجمس أمانة عامة

ونائب األميف بأمر نيابي وبموافقة مجمس النواب بناًء عمى اقتراح مف الرئيس وبالتوافؽ مع نائبو. 

وبشكمية المرسوـ الدستوري وتجدر اإلشارة وىذه الحالة إلى كممة "التوافؽ" فالقانوف يورد في العديد 

س حوؿ القرار الذي يصدره الرئيس، أي يتطمب رضا نائبي مف نصوصو، اشتراط توافؽ نائبي الرئي

وموافقتيـ لكي يصدر القرار، وىو قرار وجب صدوره باالتفاؽ، حيث ينصرؼ المعنى  (2)الرئيس

وىذه الحالة إلى التشابو بالقرارات التي يصدرىا رئيس المحكمة، حيث تتطمب موافقة قضاة ىيئة 

 و بييأة رئاسية تتطمب التوافؽ إلصدار قراراتيا.الرئاسة، فالرئيس ونائبيو يمثبلف أشب

أما الفصؿ السادس مف القانوف فقد نظـ موازنة المجمس وانبرى الفصؿ السابع إلى إيراد 

( مف القانوف والتي تقضي بأنو:" يحظر 65األحكاـ الختامية ويجدر التعميؽ عمى نص المادة )

المجمس وأي وظيفة أو عمؿ آخر إال بموجب  عمى المشموؿ بأحكاـ ىذا القانوف الجمع بيف وظيفة

أحكاـ القانوف" وىذه المادة تؤسس الستقبللية تامة لمجمس النواب وىي ترجمة لمفقرة "سادسًا" المادة 

( مف الدستور والتي تحظر الجمع بيف عضوية مجمس النواب وأي عمؿ أو منصب رسمي 49)

ذا كانت السمطة التنفيذية تنبثؽ عف مجمس ال نواب ىذا يعني أف المجمس يختارىـ كموظفيف آخر وا 

 .(3)تابعيف وخاضعيف لو

                                       
المحكمة االتحادية ردت الطعف بعدـ دستورية النص القانوني الذي يؤسس ألمانة عامة في مجمس النواب، في  (1)

، حيث قضت: " ال يوجد نص دستوري يقضي 2010/اتحادية/87ت مبدأ سابؽ بقرارىا رقـ حيف أنيا أقر 
بوجود ىيئة رئاسة لمجمس النواب وأف الدستور حدد االختصاصات الحصرية لرئيس المجمس"، وفي إطار 

 التعميؽ عمى ىذا القرار، فإف إستعراض مواد الدستور ال تحيؿ إلى إختصاص تشكيؿ أمانة عامة أيضا.
 كؿ نائب لمرئيس ىو ممثؿ لكتمة سياسية داخؿ البرلماف. (2)
قد تشكؿ أعضاءىا مف غير النواب كما  2018( عمى غرار الحكومات السابقة في العراؽ، فإف حكومة العاـ 3)

 كانت عميو السياقات في الحكومات السابقة.
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ونسمط الضوء عمى االختصاص الرقابي لمجمس النواب في الفرع القادـ بغية تفيـ طبيعة ىذا 

 المجمس وحدود اختصاصاتو.

 2012لسنة  13الفرع الثاني: الختصاص الرقابي لمجمس النواب وفق القانون 

النصوص القانونية الخاصة باختصاصات المجمس الرقابية عمى  تبدي الدراسة مناقشة

أواًل(: "يمارس المجمس اختصاصاتو الواردة في  -14السمطة التنفيذية، حيث تنص المادة )

وستجري الدراسة عمى بياف ىذه  ،التشريعات النافذة وفقًا لمدستور وىذا القانوف والنظاـ الداخمي"

 .(1)فاالختصاصات تبعًا لنصوص القانو 

إف المخاطبات والمراسبلت والكتب الصادرة مف مكاتب أعضاء مجمس النواب والصادرة مف 

مجمس النواب بصورة عامة تشكؿ وفؽ القانوف مف المياـ التشريعية والرقابية والتمثيمية التي يوجبيا 

عمييا  الدستور وقانوف مجمس النواب والنظاـ الداخمي وبالتالي تشكؿ كتب رسمية توجب اإلجابة

( خمسة عشر يومًا حددىا القانوف مف تاريخ استبلميا، وىذا االختصاص موكؿ 15ضمف مدة )

لمنائب أيضًا ولو مخاطبة رئيس مجمس الوزراء والوزراء ورؤساء الييئات المستقمة ورؤساء الجيات 

ختصاص، غير المرتبطة بوزارة، وال يشترط القانوف سوى إعبلـ رئيس مجمس النواب لمباشرة ىذا اال

بؿ وألـز كؿ وزارة وجية غير مرتبطة بوزارة واألمانة العامة لمجمس الوزراء تخصيص جية تتولى 

 ميمة تنفيذية ىي متابعة إجابة ىذه المراسبلت والمخاطبات.

تخمفًا عف  ،( خمسة عشر يوـ لئلجابة15ويشكؿ امتناع السمطة التنفيذية عف االلتزاـ بمدة )

أوجب القانوف تطبيؽ الجزاءات المناسبة الواردة في الدستور أو في أي بؿ و  ،أداء واجب قانوني

( مف قانوف العقوبات العراقي في حالة اإلخبلؿ 329قانوف نافذ وأوجب القانوف خضوعًا لممادة )

                                       
 (.46-14( نظمت  اختصاصات المجمس في الفصؿ الرابع مف القانوف وفي المواد )1)
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( مف ىذا القانوف وحيف طعف بعدـ دستورية 15وفقًا لما نصت عميو المادة ) (1)بيذا االلتزاـ القانوني

بأف ىذا النص ال يخرج عف كونو مسألة تنظيمية  (2)اكتفت المحكمة االتحادية في قرارىا ىذه المادة

وغير مخالؼ ألحكاـ الدستور وبالتالي غير مستوجب اإللغاء إال أف ىذا الطريؽ القانوني يؤسس 

إليقاع جزاء عمى السمطة التنفيذية وىذا الجزاء يستتبع عدـ امتثاؿ لمجمس النواب، وفيما لو أسقطنا 

( مف قانوف العقوبات، فإف المعنى ينصرؼ 329في المادة ) عبارة "أو أي أمر صادر..." الواردة

إلى عدـ امتثاؿ ألوامر مجمس النواب وىذا األمر ال يؤسس لعبلقة بيف سمطتيف بؿ عبلقة التابع 

إلى مجمس النواب، وعميو فإف السمطة التشريعية  (3)والمتبوع ويؤسس لتابعية السمطة التنفيذية

 دار أوامر إلى السمطة التنفيذية.بموجب ىذا القانوف ليا سمطة إص

حيث إف لممجمس أو أي مف لجانو طمب ما يرتأيو  ،( باختصاص رقابي26وقضت المادة )

مف تقارير أو بيانات كما منحت المجمس أو إحدى لجانو  (4)مف ديواف الرقابة المالية االتحادي

عة لمجياز اإلداري، اختصاص تكميؼ ديواف الرقابة المالية بعرض نشاط أي جية حكومية تاب

وأوجبت عمى ديواف الرقابة السرعة في تأدية ىذه المياـ، بأف يضع تحت تصرؼ مجمس النواب 

                                       
. يعاقب بالحبس وبالغرامة أو 1المعدؿ:  1969لسنة  111( مف قانوف العقوبات رقـ 329( تنص المادة )1)

بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة ع امة استغؿ وظيفتو في وقؼ أو تعطيؿ تنفيذ األوامر 
صادر مف إحدى المحاكـ أو أية سمطة  الصادرة مف الحكومة أو أحكاـ القوانيف واألنظمة أو أي حكـ أو أمر

 عامة مختصة أو في تأخير تحصيؿ األمواؿ أو الرسـو ونحوىا المقررة قانونًا.
. يعاقب بالعقوبة ذاتيا كؿ موظؼ أو مكمؼ بخدمة عامة امتنع عف تنفيذ حكـ أو أمر صادر مف إحدى 2 -

رسميًا بالتنفيذ متى كاف تنفيذ الحكـ أو المحاكـ أو أية سمطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أياـ مف إنذاره 
 األوامر داخبًل في اختصاصو.

( أينما وردت اإلشارة في ىذا الفرع مف الدراسة إلى قرار المحكمة االتحادية فإنو ينصرؼ إلى قرارىا ذي العدد 2)
 .23/12/2018والصادر بتاريخ  2018/اتحادية /141وموحدتيا  140

التنفيذية في ىذا الفرع يجب أف ال ينصرؼ المعنى إلى رئيس الجميورية، بؿ  ( أينما وردت عبارة السمطة3)
 المقصود ىو الحكومة ممثمة برئيس الوزراء والوزراء والدوائر اإلدارية في الدولة.

 المعدؿ. 2011لسنة  31( تشكيؿ إداري يمارس عدة اختصاصات مف بينيا التحقيؽ اإلداري وفؽ قانونو 4)
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وبدوف إبطاء أي خبرات أو مستندات تمكف المجمس أو أحد لجانو القياـ بميامو وفي ىذا الوضع 

وىنا يبرز  ،مجمسالقانوني تأسيس لخضوع الجياز اإلداري في الدولة، ولكف ىذا الخضوع يكوف لم

فما اإلجراء البلحؽ الذي سيقـو  ،السؤاؿ القاضي فيما إذا وجد المجمس أو أحد لجانو مخالفة إدارية

 بو المجمس؟ ىؿ سيواجو السمطة التنفيذية بتطبيؽ القوانيف المتعمقة بالوظيفة؟

ييا وحتى لو افترضنا أف ىذه المسائؿ تنظيمية تتعمؽ باختصاصاتو الرقابية المنصوص عم

فإف محاولة اإلجابة عف ىذا التساؤؿ سيقودنا إلى تشعب في االختصاصات وعدـ اتضاح  ،دستوريا

رباؾ لمؤسسات الدولة، سيما وأف آليات خضوع اإلدارة لمقانوف في  الرؤية في العمؿ اإلداري، وا 

انونية والرقابة العراؽ قد تعددت مف مكاتب المفتشيف العمومييف إلى ىيئة النزاىة، ومرورًا بدوائر الق

لكف كؿ ىذه التشكيبلت في ظؿ المرحمة الراىنة لـ  ،والتدقيؽ والمجاف المشكمة وفؽ قانوف االنضباط

تؤدي نجاعة في التطبيؽ، وبالوقوؼ عمى االسباب فإف المجاف التحقيقية المشكمة بموجب قانوف 

رة صاحبة العبلقة ترفع كتاب االنضباط عمى سبيؿ المثاؿ، فوقت اكتشؼ المخالفة اإلدارية فإف الدائ

( مف قانوف انضباط موظفي 10رسمي بوجوب تشكيؿ لجنة تحقيقية استنادًا إلى "أواًل" مف المادة )

والتي أوجبت تشكيؿ لجنة تحقيقية مف قبؿ إما  ،المعدؿ 1991لسنة  14الدولة والقطاع العاـ رقـ 

 ،ؼ مف رئيس وعضويف مف ذوي الخبرةوىذه المجنة تتأل ،حسب األحواؿ ،الوزير أو رئيس الدائرة

ويشترط القانوف أف يكوف أحد أعضاء ىذه المجنة حاصبًل  ،وىذه الخبرة المقصود بيا الخبرة اإلدارية

عمى شيادة أولية في القانوف، ودونما اعتبار لخبرتو القانونية فقد يكوف لو خبرة إدارية ولكنو حديث 

لى التحقيؽ اإلداري بعد المرور بيذا الطريؽ القانوني والذي الممارسة في القانوف، ثـ تنبري المجنة إ

يتطمب وقتًا بأف تستغرؽ المجنة وقتًا أطوؿ في التحقيؽ مما يعني ضياع األدلة، وفقداف المعالـ 

 ،وىو ما قد يؤثر عمى مسرح الجريمة ،الرئيسية ليذه المخالفة اإلدارية والتي قد ترتقي إلى جناية
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شكيبلت األخرى مف ديواف الرقابة المالية ومكاتب المفتشيف العمومييف وىيئة وبالتالي فإف كؿ الت

 النزاىة تمر بنفس اإلجراءات والطريؽ القانوني لمباشرة تحقيؽ إداري في حالة معروضة أماميا.

ومجمس النواب يستيدؼ وىذه الحالة تعزيز مكافحة الفساد اإلداري إال أف تعريؼ الفساد غير 

واضفاءىا عمى واقعة  ،جيزة الرقابية في الدولة حوؿ تحديد مدلوؿ عبارة "الفساد"واضح وتختمؼ األ

 2011لسنة  30( مف قانوف ىيئة النزاىة رقـ 1معينة، حيث إف تعبير قضية فساد وفؽ المادة )

ينصرؼ إلى "قضية فساد: ىي دعوى جزائية يجري التحقيؽ ييا بشأف جريمة مف الجرائـ المخمة 

فة وىي الرشوة واالختبلس وتجاوز الموظفيف حدود وظائفيـ وأية جريمة مف الجرائـ بواجبات الوظي

 296و 293و 290و 276و 275و 272و 271و 234و  233المنصوص عمييا في المواد 

المعدؿ، وأي جريمة أخرى يتوفر فييا أحد الظروؼ  1969لسنة  111مف قانوف العقوبات رقـ 

( مف قانوف العقوبات النافذ 135مف المادة ) 7و6و  5ت المشددة المنصوص عمييا في الفقرا

( مف القانوف التنظيمي الصادر عف مجمس الحكـ المنحؿ الممحؽ بأمر سمطة 6المعدلة بالقسـ )

" وباستعراض ىذه المادة بالرجوع إلى القوانيف 2004( لسنة 55االئتبلؼ المؤقتة المنحمة رقـ )

المادة التأسيس عمييا فإف تعريؼ الفساد تبعًا ليذه المادة  ومنيا قانوف العقوبات والتي قضت ىذه

 ،يتسع نطاقو إلى حد بعيد، وبالتالي إف جعؿ التعريؼ يشمؿ حتى الجرائـ المخمة بواجبات الوظيفة

ىو أمر ال يفضي إلى تطوير في سبؿ المعالجة بؿ يستتبع تطبيؽ القوانيف النافذة، ويجعؿ مف 

كما إف ىذه الجرائـ ليا توصيفيا وتكييفيا القانوني  ،مف الحاالت مصطمح "الفساد" يشمؿ العديد

وترتأي الدراسة مف  ،وال حاجة إلضفاء صفة "قضية فساد" عمييا ،الخاص الذي أوردتو القوانيف

حيث المبدأ أف كؿ ىدر في الماؿ العاـ ىو قضية فساد وبالتالي فإف تعريؼ الفساد يجب أف 

لسنة  12ينصرؼ إلى معنى اليدر في الماؿ العاـ، وبالتالي يسري وىذه الحالة قانوف التضميف رقـ 

مة أو الشركة ( منو: "يتحمؿ الموظؼ أو المكمؼ بخدمة عا1والذي ينص في المادة ) 2006
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العامة أو الخاصة أو المقاوؿ مسؤولية التعويض عف األضرار التي تكبدىا الماؿ العاـ بسبب 

إىمالو أو تقصيره أو مخالفتو القوانيف واألنظمة" لذلؾ فإف الفساد وجب أف ينصرؼ إلى تعمد اليدر 

 في الماؿ العاـ.

 49طبيؽ قانوف االدعاء العاـ رقـ وتطرح الدراسة آلية لخضوع اإلدارة لمقانوف وىي تفعيؿ ت

( إلى استحداث مكاتب لبلدعاء العاـ 5والذي يقضي في "رابع عشر" مف المادة ) 2017لسنة 

المالي واإلداري برئاسة مدعي عاـ لو خدمة عشر سنوات في الوزارات والييئات المستقمة ويمارس 

ئـ المخمة بواجبات الوظيفة العامة التحقيؽ في جرائـ الفساد المالي واإلداري والجرا( 1)اختصاص

المعدؿ، إال أف القانوف يشترط إحالة  1969لسنة  111والتي نص عمييا قانوف العقوبات رقـ 

 أربع وعشروف ساعة مف تاريخ توقيؼ المتيـ. 24الدعوى إلى قاضي التحقيؽ المختص خبلؿ 

وباستعراض القانوف في مجممو فإف لممدعي العاـ سمطة ابتداء التحقيؽ أي التحقيؽ 

االبتدائي، ومحدد بمدة األربع وعشروف ساعة التي نص عمييا القانوف، حيث لو سمطات التحقيؽ 

وجمع األدلة وسمطة التوقيؼ ويستخدـ موظفيف أكفاء في مباشرتو لؤلعماؿ المنوطة بو، وبالتالي 

ة الفساد تكوف أنجع فيما لو فعؿ ىذا القانوف سيما وأف المدة التي نص عمييا القانوف، فإف مكافح

إلحالة الدعوى إلى قاضي التحقيؽ، تحقؽ سرعة اإلجراءات والحيمولة دوف ضياع األدلة كما أف 

 ىذه المكاتب وفؽ قانوف االدعاء العاـ ترتبط بدائرة المدعي العاـ اإلداري والمالي وقضايا الماؿ

                                       
( إلى الفقرة )حادي عشر( بما يتعمؽ باختصاصات مكاتب االدعاء العاـ 5)رابع عشر( مف المادة )( تحيؿ الفقرة 1)

إال أف الدراسة تفيد بأف ىناؾ خطأ مطبعي ورد في ىذه المادة وأف ما قصده المشر ىو الفقرة "ثاني عشر" مف 
 نفس المادة.
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العاـ المشكمة في رئاسة االدعاء العاـ الذي يعد جياز متمتع بالشخصية المعنوية ومستقؿ ماليًا 

دارياً   .(1)وا 

وبالعودة إلى االختصاص الرقابي لممجمس وفؽ قانونو ودوف الخوض أكثر في بنود القانوف       

إحالة المستجوب إلى  ( "ال يجوز33بما ينحى بالدراسة عف منحاىا فقد قضت "ثانيًا" مف المادة)

التقاعد أو قبوؿ استقالتو أو إقالتو أو اتخاذ أي إجراء مف شأنو أف يبعده عف المسؤولية أثناء مدة 

االستجواب" ولمجمس النواب اختصاص استجواب رئيس مجمس الوزراء والوزراء ومسؤولي الييئات 

بوؿ استقالة المستجوب أو إحالتو إلى المستقمة، إال أف ىذا النص يوجو أمرًا لمسمطة التنفيذية بعدـ ق

ف بمغ السف القانونية أو إقالتو، وبالتالي منع السمطة التنفيذية مف القياـ بأي إجراء  التقاعد حتى وا 

مف شأنو إبعاد المستجوب عف المسؤولية وردت المحكمة االتحادية في قرارىا آنؼ الذكر الطعف 

المادة مؤسسة ذلؾ عمى: "إف ىذا النص ىو لتأميف الوارد مف قبؿ رئيس مجمس الوزراء عمى ىذه 

الصالح العاـ وعدـ فتح المجاؿ لمتيرب مف المسؤولية ووضع لفترة محددة ىي فترة االستجواب 

ويعتبر إذا ما تعارض مع نص في قانوف التقاعد معداًل لذلؾ النص بالقدر الذي يخص المستجوب 

 وليس فيو مخالفة لحكـ الدستور".     

ار التعميؽ عمى ما جاءت بو المحكمة مف أسباب فإف الوضع القانوني الذي فرضتو وفي إط

قد يكوف األقرب لتحقيؽ العدالة أو كما ارتأت المحكمة "الصالح العاـ" ولكف مف الذي يحدد 

ف كاف الحكـ وىذه الحالة صحيحًا إال أنو  المصمحة العامة؟ ىؿ تتولى المحكمة ىذا االختصاص وا 

                                       
لصرؼ بؿ يتـ الصرؼ مف الميزانية المعدة ليا مف ( االستقبلؿ المالي يعني عدـ الحاجة لموافقة جية أعمى في ا1)

قبؿ وزارة المالية واالستقبلؿ اإلداري يعني ال سمطة لجية أعمى منيا عمى إصدار قراراتيا اإلدارية فرئيس الييئة 
المستقمة يتولى أمر الترفيعات والعبلوات ولكف ما يتعمؽ بشؤوف الييئة، وفي ىذا الصدد حوؿ تبعية الييئات 

 .18/1/2011الصادر في  2010/ اتحادية/88مة ينظر: قرار المحكمة االتحادية المستق
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( مف 93لتجاوز المحكمة حدود اختصاصاتيا التي نص عمييا الدستور في المادة ) سيفتح المجاؿ

 والذي شكمت بموجبو. ،2005لسنة  30الدستور وتمؾ التي نص عمييا القانوف الوزاري رقـ 

في محاولة لئلجابة عف سؤاؿ  ،قانوف مجمس النواب الجديد ،ناقشت الدراسة فيما سبؽ بيانو

وباستعراض  ،مف ىـ القابضيف عمى السمطة؟ ،مفاده أيف تتكرس السمطة السياسية؟ بعبارة أخرى

تأتمر  ،بجعميا خاضعة لو ،نجد أنو يؤسس لسمطة أمر إلى السمطة التنفيذية ،آنؼ الذكر ،القانوف

 السمطة السياسية في المجمس. بحيث تتكرس ،بؿ ويؤسس إلى تكريس مبدأ سيادة البرلماف ،بأمره

إال أنو ليس مف الدقة وصؼ نظاـ الحكـ بالنظاـ القائـ عمى مبدأ سيادة البرلماف ذلؾ أف 

المجمس ولكف ىذا المجمس ال يقؼ بوجو إصداره  مبدأ سيادة البرلماف يعني تكريس السمطة في

التدخؿ في ممارستو بعممو أية جية أخرى، سوى الرأي العاـ، أي ال توجد جية تستطيع لمتشريعات 

 .(1)التشريعي

إال أف نظاـ الحكـ في العراؽ يقوـ عمى وجود رقابة عمى القوانيف التي يصدرىا البرلماف بأف 

تكوف لو مكنة إلغائيا، وبالتالي عدـ نفاذىا في النظاـ القانوني، ومما تتواله المحكمة االتحادية العميا 

 دستورية القوانيف.التي ليا صبلحية الرقابة عمى 

ف تكرس مبدأ سيادة البرلماف فؤلف المحكمة االتحادية ىي التي أسست ليذا  وبذلؾ فإنو وا 

 .(2)التكريس، وبذلؾ فإف الرقابة عمى دستورية القوانيف تمغي مف تكريس مبدأ سيادة البرلماف

 
                                       

 .175رباط، ادموف، الوسيط في القانوف الدستوري العاـ: الدوؿ وأنظمتيا، مصدر سابؽ، ص (1)
، المركز 1(، انحراؼ البرلماف في استعماؿ سمطتو التشريعية، دراسة مقارنة، ط2018الطائي، محمود صالح ) (2)

 .27قومي لئلصدارات القانونية، القاىرة، ص ال
جميع  –وفي ىذا الصدد يقوؿ رئيس القضاة في الواليات المتحدة األمريكية )القاضي ىولمز(: "إننا جميعًا  -

نخضع لمدستور، ولكف الدستور ىو ما نقولو نحف قضاة المحكمة العميا في الواليات  -سمطات الدولة
 .27و، ص المتحدة" أشار إليو المصدر نفس
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 المبحث الثاني

 خضوع السمطة لمقانون

ما مصدر اإللزاـ لتقييد  ،عمى التساؤؿ الذى مفادهتناقش الدراسة في ىذا المبحث اإلجابة 

السمطة بالقانوف؟ ويتـ التعرض في المطمب األوؿ إلى إشكالية الوضعية القانونية بغية الوقوؼ عمى 

وتعرض الدراسة في المطمب الثاني مصدر اإللزاـ الذي تستمد منو  ،تأسيسيا لخضوع الدولة لمقانوف

 القواعد الدستورية إلزاميتيا.

 وعميو يتوزع ىذا المبحث عؿ مطمبيف:

 المطمب االوؿ: إشكالية الوضعية القانونية -

 المطمب الثاني: مصدر إلزاـ السمطة بالقانوف -

 المطمب األول: إشكالية الوضعية القانونية

ىذا الدستور ىو القانوف  ،الوضعية القانونية أسست لنظاـ قانوني مغمؽ يتوجو الدستور

السمطة السياسية بحيث أف مف يقبض عمى ىذه السمطة ال يمارسيا إال وفؽ  األعمى الذي تنتظـ فيو

وبالتالي فإف القواعد القانونية في الدولة تقوـ عمى مبدأ التبعية  ،القواعد التي نص عميو الدستور

لزاميتيا مف القاعدة التي تعموىا وكؿ ىذه القواعد تستمد  بحيث أف كؿ قاعدة تستمد صحتيا وا 

ولكف ثارت اإلشكالية حوؿ مصدر القواعد الموجودة في الدستور ومف أيف  ،صحتيا مف الدستور

وبذلؾ فقد أخفقت الوضعية القانونية في إيجاد مصدر اإللزاـ  ،لزاميتياتستمد ىذه القواعد مصدر إ

فيي إما ذىب إلى ما ذىب إليو كاره دي  ،الذي تستمد منو قواعد الدستور إلزاميتيا وبالتالي صحتيا

بحيث يجب عمى القانوني  ،دوف البحث في مصدر اإللزاـ ،مالبرغ في إفتراض قانونية الدستور

ما ذىبت مع إيرو في  ،اميا القانوني مف لحظة تكونيا بموجب دستورىا األوؿدراسة الدولة ونظ وا 
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ثـ تنازؿ عف ىذه الفكرة  ،تأسيسو ألف مصدر اإللزاـ ىو فعالية السمطة المؤِسسة التي تقيـ الدستور

لينادي بوجود قاعدة مفترضة تستمد منيا ىذه السمطة المؤِسسة إلزاميتيا أسماىا "قاعدة التأىيؿ" 

 .(1)ليست إال مجرد إفتراض منطقي وغير واقعي وىي

لى ذلؾ حاوؿ كمسف إيجاد مصدر اإللزاـ الذي توقفت عنو الوضعية القانونية بإفتراض  ،وا 

وىي سنة مفترضة وال تمت بصمة لسنف القانوف  ،وجود سنة أطمؽ عمييا إسـ "السنة األساسية"

بحيث  ،ألوؿ والنظاـ القانوني لمدولةالوضعي وأفترضت لتضفي الصفة القانونية عمى الدستور ا

وبالتالي فإف ىذه السنة ليست إال فرضية "  ،(2)يستمداف صحتيما مف ىذه " السنة األساسية"

وىي بيذا الشكؿ تقوـ بعممية إستبعاد القانوف الطبيعي  ،ضرورية لكؿ دراسة وضعية لمقانوف"

رجؿ قانوف عندما يقوـ بإستبعاد وىي تشابو في ذلؾ ما يقوـ بو كؿ  ،كمصدر لمقانوف الوضعي

 .(3)كما يقوؿ كمسف ،القانوف الطبيعي

وبذلؾ فإذا كانت مشكمة الوضعية القانونية تتعمؽ بإيجاد مصدر اإللزاـ الذي يبرر قانونية 

حيث إف منذر الشاوي يؤسس لمتقييد  ،فقد حاوؿ العديد مف الفقياء إيجاد مصدر اإللزاـ ،الدستور

فمصدر القانوف لديو  ،السياسي لمدولة حيث يرى أف خضوع الدولة لمقانوف يتحقؽ في عالـ السياسة

وبذلؾ يجب إيجاد مصدر إلزاـ خارج إرادة ىذه السمطة وال  ،ىو السمطة وال قانوف إال قانوف السمطة

ية المستمدة مف واقعة سياسية ىي رضاء تمت ليا بصمة ومصدر اإللزاـ ىذا ىو فكرة الشرع

فيو يرى في فكرة  ،المواطنيف عمى طريقة ممارسة السمطة التي تمارس بواسطة القواعد القانونية

الشرعية الوعاء الذي تصب فيو كؿ مف نظرية التحديد الذاتي ونظرية القانوف الطبيعي ونظرية 

                                       
 .84و ص 73الشاوي، منذر، فمسفة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
 84المصدر نفسو: ص  (2)
 .110كمسف، النظرية المحضة في القانوف، مصدر سابؽ: ص  (3)
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ي عف طريؽ موافقتيـ لطرؽ ممارسة ديجي في القانوف اإلجتماعي بأف طاعة المحكوميف تأت

وينطمؽ الشاوي في بناء فكرتو مف تحميؿ "الحكـ" في القاعدة القانونية بأف يثبت أف القاعدة  ،السمطة

الدستورية تتضمف أمر صادر مف الحاكـ إلى الحاكـ عمى خبلؼ طبيعة القاعدة القانونية التي 

وينتيي بذلؾ إلى الطبيعة الخاصة لمقواعد  ،يـتتضمف أمرا صادرا مف الحكاـ الى األفراد أو وكبلئ

بأف يرى أف ليس كؿ ما في الوثيقة الدستورية ىو قواعد دستورية بالمعنى الصحيح بؿ  ،الدستورية

إف الوثيقة الدستورية قد حشرت فييا قواعد قانونية لما يتمتع بو الدستور مف سمو. ذلؾ أف قواعد 

لى ذلؾ فإف ىذه القواعد ذات طبيعة خاصة وعمى أساس  ،الدستور ىي المتعمقة بنظاـ الحكـ فقط وا 

 .(1)فكرة الشرعية تصبح ىذه القواعد ذات طبيعة سياسية

لكف وجب تبياف أف الدولة الشرعية  ،والدراسة ليست في معرض توجيو النقد ليذا الرأي

ال تحوز رضاء  ذلؾ أنو قد يكوف ىناؾ دولة قانوف وتطبؽ القانوف ولكف ،متمايزة عف دولة القانوف

وعمى النقيض قد تكوف ىناؾ دولة شرعية مستندة إلى رضاء المواطنيف ولكنيا ليست  ،المواطنيف

 بدولة قانوف أي أنيا ال تطبؽ القانوف كما يجب أف يطبؽ.

وفي رأي آخر يذىب طعيمة الجرؼ إلى أف السمطة ىي إمتداد لفكرة القانوف بؿ ىي مظير 

السمطة وفكرة القانوف ىو تصور األفراد عف المستقبؿ وعف معنى وأساس فكرة  ،لفكرة القانوف

ولكنو يؤكد عمى اف الدولة  ،الصالح العاـ. والقانوف الوضعي ىو اإلمتداد الواقعي لمقانوف الطبيعي

ال تكوف رىينة قيود القانوف الطبيعي بؿ ليا حؽ التصرؼ بحرية أيضا تأسيسا عمى فكرة الشرعية 

 .(2)سمطة في إطار تحقيقيا لمصالح العاـأيضا التي حازتيا ال

 

                                       
 وما بعدىا. 256الشاوي، دولة القانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
 .65-64مصدر سابؽ: ص الجرؼ، طعيمة، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانوف، (2)
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 المطمب الثاني: مصدر إلزام السمطة بالقانون

الوضعية القانونية قامت إشكاليتيا في أمريف: االوؿ ىو أف القانوف ليس إال قانوف السمطة 

 واألمر الثاني ىو أنيا إستبعدت القانوف الطبيعي. ،وال قانوف إال القانوف الصادر عف إرادة المشرع

فقد كانت  ،إف ظيور إشكالية خضوع الدولة لمقانوف ظير بعد إستبعاد القانوف الطبيعي

النظرة ليذا القانوف نظرة ريبة سيما وأنو أرتبط بأساس ديني في القرف الثالث عشر وما شيدتو 

 يبرر محاوالت عممنة القانوف الطبيعي فيما بعد.أوروبا مف صراعات دينية في ذلؾ الوقت وىو ما 

حيث يقسـ أرسطو  ،إال اف القانوف الطبيعي يعود إلى أبعد مف ذلؾ فنجده في كتابات أرسطو

إال أف فضيمة العدؿ ىي جامعة لكؿ  ،األخبلؽ إلى اربع فضائؿ: األمانة والشجاعة والعدؿ والحذر

وف الوضعي لدى أرسطو يستمد قوتو الممزمة مف ىذه الفضائؿ بؿ وىي مرادفة لؤلخبلؽ. والقان

لذلؾ فيو يفرؽ بيف أمريف: العدؿ  ،وبذلؾ فإف العدؿ ىو أساس الدولة ،العدؿ وىو القانوف الطبيعي

ذلؾ   ،في ذاتو والذي يعني بو القانوف الطبيعي والعدؿ في المجتمع الذي يعني بو القانوف الوضعي

وبالتالي يمتـز المشرع فيما  ،ة يجب أف يكوف معبرا عف العدؿ"أف " القانوف وىو نفسو إرادة إنساني

يضعو مف قواعد قانونية بمبادىء العدؿ عف طريؽ التفكير العقمي السميـ المجرد عف أية اىواء. 

فالخضوع ىنا ليس خضوعا إراديا أي خضوع إرادة إلرادة أخرى بؿ خضوع عقؿ إلى عقؿ آخر أي 

الذي ينبغي أف يكوف مجردا عف االىواء. لذلؾ "فالقانوف الطبيعي خضوع عقؿ األفراد لعقؿ المشرع 

 .(1)لدى أرسطو ىو القانوف العقمي وأف العدؿ يدرؾ عف طريؽ العقؿ السميـ"

  

                                       
 وما بعدىا. 133تناغو، النظرية العامة لمقانوف، مصدر سابؽ: ص  (1)
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ونسترشد بقوؿ نزار العنبكي في انو: " ..... يتعيف تظافر جيود خبراء القانوف الدولي 

قاعدة ىـر القانوف الطبيعي الغاطس في عمؽ اإلنساني والمجنة الدولية لمصميب األحمر لرفع 

ومف ىذا القوؿ فإنو ال  ،(1) التراث األخبلقي والديني المستمد مف مبدأ اإلنسانية الخالد......"

فالقانوف ىو تجسيد لمعدالة  ،موجب لمتنكر لمقانوف الطبيعي والذي يجد أبمغ تعبير عنو عند أرسطو

وبذلؾ يتحقؽ خضوع  ،والدستور ىو القانوف األعمى ،توريةوالعدالة ىي مصدر إلزاـ القواعد الدس

 السمطة السياسية لمقانوف في إطار مفيـو دولة القانوف.

 

 

  

                                       
 .8، دار وائؿ لمنشر، عّماف: ص 1(، القانوف الدولي اإلنساني، ط2010العنبكي، نزار جاسـ) (1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أول: الخاتمة

وأف أنجع الوسائؿ غرض تقييد الدولة ىو تقييدىا  ،مفيوـ يرمي الى تقييد الدولة ،دولة القانوف

قميـ ناصرىا الثبلث أال وىي الشعب واالوالدولة نظاـ متكامؿ معقد توجد بتوافر ع ،بالقانوف

وبالتالي  ،تعمو عمى أية سمطة أخرى في المجتمع السياسي ،سمطة الدولة ،وىذه السمطة ،والسمطة

لقانوف يصدر مف ىذه السمطة طبقا آلراء مدرسة القانوف إذا كاف ا ،تثور إشكالية خضوعيا لمقانوف

جتماعي في التأسيس إليو مدرسة القانوف الطبيعي واال وىي عمى خبلؼ ما ذىبت ،الوضعي

 ألساس موضوعي لمقانوف وبالتالي أسبقيتو عمى الدولة.

ي أف األلماف فوالنظرية األقرب صوابا ىي نظرية التحديد الذاتي التي نادى بيا الفقياء 

دتيا دوف وجود قواعد عميا سابقة عمييا وىنا تبرز إشكالية إيجاد مصدر إلزاـ الدولة تخضع بإرا

وبالتالي إيجاد  ،الحكاـ أو مصدر إلزاـ الدولة عمى أساس أنيا شخصية معنوية محددة في دستور

دولة وبيف فكرة مصدر إلزاـ ىذه القواعد الدستورية وقد تعددت اآلراء بيف الشرعية كتقييد سياسي لم

 الصالح العاـ كأساس فكرة القانوف.

إال أف العدالة ىي أساس القانوف وىي مصدر إلزاـ القواعد الدستورية وبذلؾ يتحقؽ خضوع 

 السمطة لمقانوف.

 وقد توصمت الدراسة الى مجموعة مف النتائج والتوصيات, يمكف اجماليا عمى النحو التالي:
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 ثانيا: النتائج

فأي مجتمع سياسي صغر أو إتسع  ،ظاىرة التمييز بيف الحكاـ والمحكوميفالدولة ىي  -1

طبقتيف ىما الحكاـ الذيف يفرضوف إرادتيـ تنظيمو أو رقعتو التي يمتد عمييا, ما ىو إال 

 العميا عمى بقية أفراد المجتمع الذيف يشكموف طبقة المحكوميف.

المجتمع, حيث إف السمطة تدرؾ  السمطة ىي تصور عند األفراد عف األوامر والنواىي في  -2

 بأمر ونيي وما ىي إال مجموعة األوامر والنواىي العميا في المجتمع.

وىذا التقييد يتـ عمى صعيد كفالة حريات  ،الغرض الرئيسي لدولة القانوف ىو تقييد السمطة -3

ف كاف يجد أساسو في الوضعية القانونية عند  األفراد وبذلؾ فإف مفيوـ دولة القانوف وا 

 األلماف إال أنو أخذ مجاال أوسع في الفكر الميبرالي.

قانوف  ،2018لسنة  13السمطة في العراؽ تتكرس في مجمس النواب مف خبلؿ القانوف   -4

مجمس النواب العراقي والذي جعؿ مف السمطة التنفيذية تابعة لمجمس النواب بفرض 

 رقابية واسعة لممجمس. اختصاصات

ف كاف وجود   -5 نظاـ الحكـ في العراؽ يتوجو نحو إقرار مبدأ سيادة البرلماف بنحو واسع وا 

في العراؽ ردت  االتحاديةيحد مف ىذا المبدأ إال أف المحكمة  القوانيف رقابة عمى دستورية

رقابية تؤسس  اختصاصاتالطعف عمى كثير مف بنود القانوف وأجازت لممجمس ممارسة 

 فيذية.لتبعية السمطة التن

فالمشرع يجب  ،القواعد الدستورية ىي قواعد قانونية تستمد قوتيا اإللزامية مف فكرة العدالة  -6

اف يضع القوانيف التي تكوف عادلة وكذلؾ تفسير مواد الدستور وجب أف يتفؽ مع فكرة 

 العدالة.
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 ثالثا: التوصيات

السمطة في أساسيا  بحث في أساس السمطة يختمؼ مف دولة ألخرى, وبالتالي إذا كانتال  -1

ىي تصور لدى األفراد عف األوامر والنواىي في المجتمع السياسي, لذلؾ فأساس السمطة 

 يختمؼ مف دولة ألخرى, وبالتالي يجب البحث في كؿ دولة عمى حدا.

ف  ،دوف فرض حكـ قيمي مسبؽ عف القانوف ،يجب أف ييتـ القانوني بتطبيؽ القانوف  -2 وا 

فالفمسفات واألفكار السياسية يجب أف ال  ،و عدـ عدالة القانوفكاف يحمؿ فكرة عف عدالة أ

 يحتوييا القانوف إال بما يحقؽ اليدؼ المنشود لنشوء المجتمع السياسي.

حتراـ  -3 توصي الدراسة أنو يجب عمى السمطات الثبلث في العراؽ وجوب اإللتزاـ بالدستور وا 

 العموية التي يحظى بيا.

الذي يؤسس لفرض رقابة عمى  2017لسنة  49العاـ رقـ تفعيؿ تطبيؽ قانوف اإلدعاء  -4

دوائر الدولة بما يحقؽ مكافحة الفساد نتيجة لما يتمتع بو المدعي العاـ مف صبلحيات 

 واسعة بصفتو قاضيا.

المنصوص عمييا  اختصاصاتياتوصي الدراسة  المحكمة االتحادية وجوب ممارسة   -5

روج عمييا بغية ترسيخ مبدأ الفصؿ بيف دوف الخ ،دستوريا والمنصوص عمييا بالقانوف

 السمطات كأساس ترتكز عميو دولة القانوف.

لة التي تعد مصدر إلزاـ السمطة مبحث في تحديد قواعد العداتوجو الباحثيف ل وجب  -6

 د.بالقانوف وذلؾ بغية التأسيس لمعنى الحكـ الراش
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية:أوًل: 
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 المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات: بيروت. ،1ط ،الفمسفة السياسية والجتماعية

الرقابة عمى دستورية القوانين في الوليات المتحدة (، 1960أبو المجد، أحمد كماؿ) -

 .مكتبة النيضة المصرية، القاىرة األمريكية واألقميم المصري،
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 المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات: بيروت. ،1ط
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 ،1ط ،النظم السياسية والجتماعية ،(1958محمد طمعت) ،الغنيمي ،محمد طو ،بدوى -

 اإلسكندرية: مصر. ،دار المعارؼ

السمطة السياسية والطبقات  ،ترجمة: عادؿ غنيـ ،(1983نيكوالس) ،بوالنتزاس -

 دار ابف خمدوف: بيروت. ،2ط ،الجتماعية

منشورات  ،3ط ،القانون فمسفة ،ترجمة: سموحي فوؽ العادة ،(1984ىنري) ،باتيفوؿ -

 عويدات: بيروت.

نعكاساتيا عمى الفكر  ،(2017فيصؿ محمد) ،البحيري - أفكار ىيجل عن القانون والدولة وا 

 مركز الدراسات العربية لمنشر والتوزيع. ،اإليديولوجي

 منشأة المعارؼ: اإلسكندرية. ،النظرية العامة لمقانون ،سمير عبد السيد ،تناغو -
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دار  ،1ج ،النظم السياسية: النظرية العامة لمنظم السياسية ،(1964بدوي) ،ثروت -

 النيضة العربية: مصر.
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 ،لجامعية لمنشر والتوزيعمجد المؤسسة ا ،2ط ،الدستوري: األنظمة السياسية الكبرى
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 والتوزيع: عّماف.
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 مطبعة دار التأليؼ: مصر. ،القانون الدستوري ،(1977شمس مرغني) ،عمي -

 ،منشورات الحمبي الحقوقية ،مبادىء النظم السياسية ،(2002محمد رفعت) ،عبد الوىاب -

 بيروت: لبناف.

 دوف دار نشر: مصر. ،المبادىء الدستورية العامة ،(1943خميؿ عثماف) ،عثماف -

المؤسسة الجامعية  ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،(1982إسماعيؿ) ،الغزاؿ -

 بيروت: لبناف. ،لمدراسات والنشر والتوزيع

المطبعة  ،4ط ،مبادىء القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،(1972اؿ)كم ،الغالي -

 الجديدة: دمشؽ.

النظم السياسية والقانون الدستوري: دراسة مقارنة لمنظام  ،(2009غازي) ،كـر -

 إثراء لمنشر والتوزيع: عّماف. ،1ط ،الدستوري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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مركز  ،النظرية المحضة في القانون ،الوتري ترجمة: أكرم ،(1986ىانس) ،كمسف -

 وزارة العدؿ: بغداد. ،البحوث القانونية

 ،دار النيضة العربية ،النظم السياسية: الدولة والحكومة ،(1969محمد كامؿ) ،ليمة -

 بيروت: لبناف.

دار ورد  ،2ط ،مبادىء القانون الدستوري والعمم السياسي ،(2011إسماعيؿ) ،مرزه -

 األردنية لمنشر والتوزيع: عّماف.

 الرسائل الجامعيةثانيًا: 

، رسالة 1989تنظيم السمطة السياسية في الجزائر منذ (، 2013، نادية )أحمدبف  -

 .ر: الجزائ-تممساف-ماجستير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد

دولة القانوف ودور القاضي اإلداري في تكريسيا في  ،(2010أنيس فضيؿ) ،قاضي -

 جامعة منتوري: قسطنيطة. ،كمية الحقوؽ ،رسالة ماجستير منشورة ،الجزائر

 القوانينثالثًا: 

 1925مكة العراقية لمعاـ مالقانوف األساسي لمم -

 2005دستور جميورية العراؽ لمعاـ  -

 2018لسنة  13قانوف مجمس النواب العراقي رقـ  -

 2017لسنة  17مجمس الدولة رقـ  قانوف -

 المعدؿ 1969لسنة  111قانوف العقوبات العراقي رقـ  -

 2017لسنة  49قانوف االدعاء العاـ رقـ  -

 المعدؿ. 2011لسنة  31قانوف ديواف الرقابة المالية االتحادي رقـ  -
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 2016لسنة  29قانوف ىيئة اإلشراؼ القضائي رقـ  -

 1789آب/ أغسطس مف العاـ  28الصادر في  الفرنسي إعبلف حقوؽ اإلنساف والمواطف -

 القرارات القضائيةرابعًا: 

الصادر في  2018/اتحادية/141وموحدتيا  140قرار المحكمة االتحادية رقـ  -

23/12/2018 

 ،(2010أحكاـ وقرارات المحكمة االتحادية العميا لعاـ ) ،(2011فاروؽ وآخروف) ،السامي -

 جمعية القضاء العراقي: بغداد. ،المجمد الثالث

-  

 المواقع اللكترونية: خامساً 

 http\\:ar.parliament.iqموقع مجمس النواب العراقي   -

- Universite Laval http://hdl.handle.net/20.500.11794/26470 

 مركز وثائؽ األمـ المتحدة -

- http://www.un.org/ar/documents/index.html 

 

http://hdl.handle.net/20.500.11794/26470
http://www.un.org/ar/documents/index.html

