
Saved from: www.uotechnology.edu.iq/dep-cs 

 

 

http://www.uotechnology.edu.iq/dep-cs


 

 

 

 حماضرات حقوق اإلنسان والدميقراطية

 

 املرحلة الثانية             

 

 مال عبد اجلبارآم :مدرس املادة           

 

 

 

 

 



 1 

 المحتويات

 اإلنسان/حقوق األولالباب                           

 .مفهوم حقوق اإلنسان /الفصل األول

 .تعريف حقوق اإلنسان /المبحث األول

 .خصائص حقوق اإلنسان /المبحث الثاني

 .فئات حقوق اإلنسان /المبحث الثالث

 .حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية /الفصل الثاني

 .حقوق اإلنسان في الديانتين المسيحية واليهودية /المبحث األول

 .حقوق اإلنسان في اإلسالم /المبحث الثاني

 .مصادر حقوق اإلنسان /الفصل الثالث

 .در الدوليةالمصا /المبحث األول

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان /المطلب األول

 .القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان /الفرع األول

 .حقوق اإلنسان التي تضمنها اإلعالن /الفرع الثاني

 .العهدان الدوليان الخاصان بحقوق اإلنسان /المطلب الثاني

 .مدنية والسياسيةالعهد الدولي للحقوق ال /الفرع األول

 .العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية /الفرع الثاني

اب 26إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي  -المصادر الوطنية /المبحث الثاني
1789-  

 .ضمانات حقوق اإلنسان /الفصل الرابع

 ضمانات حقوق اإلنسان على الصعيد الداخلي  /المبحث األول

  .الضمانات الدستورية /مطلب األولال

 .مبدأ سيادة القانون /الفرع األول

 .مبدأ الفصل بين السلطات /الفرع الثاني



 2 

 .الضمانات القضائية /المطلب الثاني

 .ضمانات حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي /المبحث الثاني

  .ميثاق األمم المتحدة /المطلب األول

 .ة لألمم المتحدةالجمعية العام /المطلب الثاني

 .المجلس االقتصادي واالجتماعي /المطلب الثالث

 .مجلس حقوق اإلنسان /المطلب الرابع

 .التقدم التكنولوجي وأثره على الحقوق والحريات /الفصل الخامس

 .األحزاب السياسية وحقوق اإلنسان /المبحث األول

 .التنظيم الشمولي لألحزاب السياسية  /المطلب األول

 .الثاني التنظيم الالشمولي لألحزاب السياسيةالمطلب 

 حماية الملكية الفكرية. /المبحث الثاني

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 .اإلنسان/ حقوق األولالباب 

 اإلنسان/مفهوم حقوق  األولالفصل 

مددن المفدداايم الناتجددة عددن تكددريم ت سددبحان  وتعددالى  اإلنسددانيعددد مفهددوم حقددوق   
ولهديا فميدزه عدن سدائر المخلوقدات  اإلبدداعلقددرة علدى الديي وابد  العقدل وا لإلنسان
والثداني عدن  اإلنسدانعدن تعريدف حقدوق  األولثالثة مباحدث  إلىايا الفصل  سنقسم

 .اإلنساناما المبحث الثالث عن فئات حقوق  اإلنسانخصائص حقوق 

الجواريدددة  أو ساسددديةاألتسدددمى بدددالحقوق  األحيدددانفدددي بعددد   اإلنسدددانحقدددوق   
 تسمى بالحقوق الطبيعية. أخرى وأحيانا

تصدرف  أوجهة تشريعية  أيالتنتهك من قبل  أنيجب  ألنهافهي حقوق جوارية 
لكونهددا حقددوق طبيعيددة فهددي تعددود  أمددايددنص عليهددا الدسددتور  أنحكددومي ويجددب 

 للنساء والرجال حيث يشترك فيها الرجال والنساء في كل العالم.

 اإلنسدددانادددي مجموعدددة مدددن الحقدددوق الطبيعيدددة التدددي يمتلكهدددا  ناإلنسدددافحقدددوق 
مدن  أكثدروالمرتبطة بطبيعت  والتدي تظدل موجدودة وان لدم يدتم االعتدراف بهدا بدل 

ادي مددار ااتمدام تبدين  اإلنسدانيلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما )ان حقوق 
  علددى والمسددتمدة مددن تكددريم ت وتفضدديل باإلنسددانالحقددوق والحريددات المرتبطددة 

 واألعدرافسائر مخلوقات  والتي تبلورت عبر تراكم تاريخي مدن خدالل الشدرائع 
 في مستوياتها المختلفة . اإلنسانيةوالقوانين ومنها تستمد وتبنى حقوق الجماعات 

واحددة مدن ااتمامدات  اإلنسدانفكدرة حقدوق  أصدبحتوبعد الحرب العالمية الثانية 
 ان ايا الموضوعالمتحدة حيث توجد وثيقتين تحكم األمم

 1945المتحدة عام األممميثاق  -1
 1948العالمي لحقوق االنسان اإلعالن -2
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 اإلنسانالمبحث الثاني خصائص حقوق 
 

 بما يلي اإلنسانخصائص حقوق  أام إدراجيمكن 

 ألنهمالتشترى وال تكتسب وال تورث فهي ببساطة ملك الناس  اإلنسانحقوق  - أ
 فرد. في كل متأصلة اإلنسانبشر فحقوق 

حقوق اإلنسان واحددة لجميدع البشدر باد  النظدر عدن العنصدر أو الجدنس أو  - ب
الدددين أو الددرأي السياسددي أو الددرأي األخددر أو األصددل الددوطني أو االجتمدداعي 
فقددد ولدددنا جميعددا أحددرارا ومتسدداوين فددي الكرامددة  والحقددوق فحقددوق اإلنسددان 

الثقدددافي  عالميدددة  وعالميدددة حقدددوق اإلنسدددان ال تتعدددار  مدددع فكدددرة التندددوع 
والخصوصددية الثقافيددة التددي اددي أيضددا حددق مددن حقددوق الشددعوب وان معظددم 

نقيضدا للعالميدة  يفعلدون  اإلنسان اليين يأخيون بالخصوصية في مجال حقوق
يلك لإلفالت من االلتزامات الدولية في اديا المجدال ففكدرة العالميدة ادي التدي 

تصدب  جدزء مدن نقلت حقوق اإلنسان مدن مجدرد شدان مدن الشدلون الداخليدة ل
 القانون الدولي.

مدن  آخريحرم شخصا  أنال يمكن انتزاعها فليس من حق احد  اإلنسانحقوق  -ج
عندددما تنتهكهددا تلددك القددوانين   أووان لددم تعتددرف بهددا قددوانين بلددده  اإلنسددانحقددوق 
ثابتة وغير قابلة للتصرف وفكرة ان جميع البشدر يددخلون القدرن  اإلنسانفحقوق 

باعتبداره  إنكارادان حقدوق غيدر قابلدة للتصدرف والتدي اليمكدن الجديد وام يملكدو
حق مكتسب مني والدتهم ادي فكدرة تسدتحق ان نتمسدك بهدا وان نناضدل مدن اجدل 

 جعلها حقيقية .

 واألمددنكددي يعدديي جميددع الندداس بكرامددة فاندد  يحددق لهددم ان يتمتعددوا بالحريددة  -د
 غير قابلة للتجزل. اإلنسانوبمستويات معيشية الئقة فحقوق 
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 اإلنسانالمبحث الثالث/فئات حقوق 

 واي: أساسيةثالثة فئات  إلىيمكن تصنيف الحقوق 

مدددن الحقدددوق  وادددي  األولالجيدددل  أيضدددا)وتسدددمى الحقووووق المةنيوووي والسياسووويي -1
وعددم التعدر  للتعدييب  واألمدنمرتبطة بالحريات وتشمل:الحق في الحياة والحريدة 

لسياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضدمير والتحرر من العبودية والمشاركة ا
 والدين وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمع.

  وادددي ) وتسدددمى الجيدددل الثددداني مدددن الحقدددوقالحقووووق اصاتصووواةيي واصةتما يوووي-2
وتشمل : العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشدة والمأكدل والمدأوى  باألمنمرتبطة 

 والرعاية الصحية.

الجيل الثالدث مدن الحقدوق   أيضا)وتسمى البيئيي والثقافيي والتنمويي الحقوق -3
فدي التنميدة  وتشمل حدق العديي فدي بيئدة نظيفدة ومصدونة مدن التددمير والحدق

   الثقافية والسياسية واالقتصادية.
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 السماويي. واألةيانفي الشرائع  اإلنسانالفصل الثاني/حقوق 

والشرائع السماوية بل ان  غايتهدا فهدي جداءت  األديانيع او محور جم اإلنسانيعد   
لتحقيق مصلحة البشر بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم بما يحقدق لهدم السدعادة فدي 

في الشرائع السدماوية سنقسدم اديا  اإلنسانالدنيا واألخرة وللتعرف على مكانة حقوق 
ي الدديانتين المسديحية ف اإلنسانفيما يخص حقوق  األولمبحثين، المبحث  إلىالفصل 

 .اإلسالمفي  اإلنسانالمبحث الثاني فهو عن حقوق  أماواليهودية، 

 

 في الةيانتين المسيحيي واليهوةيي. اإلنسان/حقوق  األولالمبحث 

التوحيدد فيمدا  إلدىعد الديانة المسيحية من الشرائع والرساالت السماوية التي تدعو ت  
 إلددى أضددافتوقددد  األساسدديةوحرياتدد   سدداناإلنيخددص العقيدددة، كمددا ااتمددت بحقددوق 

بعدد  المبددادس السددامية المتعلقددة بكرامددة   اإلنسددانوقددانون حقددوق  األوربيددةالحضددارة 
 اإلنسدانالمسديحية علدى كرامدة  أكددت إيوفكرة تحديدد السدلطة ،  اإلنسانيةالشخصية 

، ت إالاليي يستحق في نظرادا االحتدرام والتقددير، وان السدلطة المطلقدة اليمارسدها 
الدينيددة وبددين مددا يعددد مددن  األمددورواسددتطاعت ان تضددع حدددا فاصددال بددين مددا يعددد مددن 

 واض  وسليم. أساسعلى  اإلنسانيالدنيوية، غايتها في يلك تنظيم المجتمع  األمور

وحرياتد ، فهدي  اإلنسدانالدياندة المسديحية فدي مجدال حقدوق  إسدهامات إنكارواليمكن 
بددين بنددي البشددر، وحمايددة الضددعفاء والمحافظددة المحبددة والتسددام  والسددالم  إلددىتدددعو 

ان الدين المسديحي  إلى إضافة، اإلعدامعلى حقوق العمال، كما انها عارضت عقوبة 
بايددة الحصددول علددى الحقددوق  والحضددارة المسدديحية قددد اقددر االلتددزام المدددني والددديني

 وتأدية الواجبات.

ممدا رواه  إليهدا أضديف بخصوص الديانة اليهوديدة ، فقدد بنيدت علدى التدوراة ومدا أما
والتفاسددير التددي  الشددرو اليهددود مدددعين نقلدد  عددن موسددى)علي  السددالم وكيلك  أحبددار

 اإلنسدانالفت بمجموعها ما سمي بالتلمود، ولم تافل ايه الشريعة عدن مسدألة حقدوق 
لفئدة معيندة مدن  وإنمداالمسداواة والعدالدة بدين البشدر  أسداسوحريات  ولكن لديس علدى 

 ليهودية.ا الشريعة أتباع
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 .اإلسالمفي  اإلنسانالمبحث الثاني/حقوق 

السدماوية ومنهدا الددين  األديدانكان المحور الدرئيس لجميدع  اإلنسانسبق القول بأن   
، ولو تمعنا جيدا األخرىوفضلة على سائر المخلوقات  اإلنسان، اليي كرم اإلسالمي

 اإلسدالميدر الرئيس للتشدريع المص باعتبارهالتي تضمنها القرآن الكريم  األحكامفي 
القرآنيددة الكريمددة  األيدداتوالسددنة النبويددة المطهددرة كمصدددر ثددان سددنجد المئددات مددن 

مددن  اإلنسددانالنبويددة الشددريفة التددي بينددت بوضددو  مددا يجددب ان يتمتددع بدد   واألحاديددث
 حقوق جوارية مهمة.

قدوق كدان اسدبق مدن الشدرائع الوضدعية فدي تقريدر ح اإلسدالمبتجرد ان  القولويمكن 
 أولنطداق، بدل انهدا تمثدل  أوسدعوحريات  التي جداءت بأكمدل صدورة وعلدى  اإلنسان
فددي ادديا المجددال ابلدد   اإلسددالمية، ولقددد كددان للشددريعة اإلنسددانعددالمي لحقددوق  إعددالن
 .اإلسالميفي الفكر  األثر

 مبدددادساليخددالف  1948عدددام  اإلنسددانالعدددالمي لحقددوق  اإلعددالنورأى الددبع  ان 
مدن مسدتوى الصدورة التدي  أدنىفي حاالت نادرة وان  اليزال  إال اإلسالميةالشريعة 

 .اإلنسانيةرسمتها الشريعة لنظام الحقوق والحريات 

تخدددص البشدددرية جمعددداء وليسدددت حكدددرا علدددى  اإلسدددالميةالشدددريعة  أحكددداموبمدددا ان 
كل مجتمع ان يستعين بها ويطبقهدا وفقدا للظدروف السدائدة فيد ،  بإمكانالمسلمين فأن 

اددو غايدددة كددل الرسددداالت السددماوية فقدددد فضددل  ت علدددى سدددائر  إلنسددداناوحيددث ان 
مك فدددي الكَبددر  )مخلوقاتدد  وكرمدد ، ودليددل يلددك قولدد  تعددالى َنددا َبندددي آَدَم َوَحَملكَنددااا َولََقدددك َكْرمك

َنددا تَ  ْمددنك َخلَقك مك َعلَددى َكثديددْر م  َبدداتد َوَفْضددلكَنااا ددَن الْطي  م م  َنددااا ددرد َوَرَزقك دديالا َوالكَبحك  70آيددة ) فكضد

  .اإلسراءسورة 

وينباي ان نشير إلى ان حقوق اإلنسان التي اقراا اإلسدالم ادي حقدوق طبيعيدة أزليدة 
فرضتها اإلرادة الربانية كجدزء اليتجدزأ مدن نعمدة ت علدى اإلنسدان، ولديس مندة مدن 
حدداكم أو سددلطة أو منظمددة دوليددة، ويعددد حددق الحيدداة مددن بددين أاددم الحقددوق الجواريددة 

نسان ال بل يفوقهدا جميعدا مدن حيدث األاميدة فهدو أسداس كدل الحقدوق وعليد  تبندى لإل
جميعهددا، فهددو حددق مقدددس وال يجددوز ألحددد ان يعتدددي عليدد  كوندد  ابددة مددن ت تعددالى 

دْس أَوك وليس لإلنسان فضل في إيجاده، تجسيدا لقول  تعالى) درد َنفك دا بدَايك سا أَْند ا َمدن َقَتدَل َنفك
داَفَساْد فدي األَرك د  يعا َيدا الْنداَس َجمد َياَاا َفَكأَْنَمدا أَحك ا َوَمنك أَحك يعا )آيدة  َفَكأَْنَما َقَتَل الْناَس َجمد

 سورة المائدة . 32

 وأمدوالكم وأعراضدكم)ان دمدائكم الرسول)ص  في خطبدة الدوداع بقولد  أكدهواو ما 
 .حرام عليكم كحرمة يومكم ايا في شهركم ايا في بلدكم ايا  
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كبيددرة،  أاميدةالسدمحاء  اإلسدالميةالشدريعة  أولتد فقدد فدي المسداواة  نسداناإلحدق  أمدا
الشرع والقدانون مدن  أمامالمساواة  اإلنسانمن حقوق  أساسيويقصد بالمساواة كحق 

 أوناحية الحقوق والواجبات والمشاركة في االمتيازات والحماية دونما تفضيل لعدرق 
الشدرع سدواء  أمداممدال، فالنداس  أوديدن  أوطبقدة  أونسدب  أولدون  أوصفة  أوجنس 

َثددى لقولدد  تعالى) تأكيددداولهددم جميددع الحقددوق  ددنك َيَكددْر َوأانك مك مد َندداكا َيددا أََيَهددا الْندداسا إدْنددا َخلَقك
م   مك إدْن تَ َعلدددددديك َقددددداكا دددددَد تد أَتك نك مك عد دددددَرَمكا ا إدْن أَكك ا َوَقَبائددددددَل لدَتَعددددداَرفاوك با وك دددددعا مك شا َنددددداكا َوَجَعلك

 سورة الحجرات . 13يةآ ).ر  َخبديك 

ربكدم واحدد وان  إنوما جداء فدي قدول الرسدول)ص  فدي خطبدة الوداع)ياايهدا النداس 
عنددد ت اتقدداكم لدديس لعربددي علددى  أكددرمكم إنوادم مددن تددراب  ألدمواحددد كلكددم  ابدداكم

علددى عربددي وال الحمددر علددى ابددي  وال البددي  علددى احمددر  ألعجمدديوال  أعجمددي
 فليبل  الشااد منكم الاائب . إالبلات؟ اللهم فشهد  ال إالبالتقوى  إالفضل 

حقدد  فددي اختيددار عقيدتدد  وديندد   لإلنسددان اإلسددالمالتددي اقراددا  األخددرىومددن الحقددوق 
وقددد ندص القددرآن  الحيداةالحقدوق بعدد حقدد  فدي  أاددم، وادو مدن إكددراه أو إجبداردونمدا 

يند الكريم بشكل واض  وصري  في قول  تعدالى) دَراَه فددي الدد  دَن  الَ إدكك ددا مد َقدد ْتَبدْيَن الَرشك
َقى الَانفدَصداَم لََهدا  ثك َوةد الكدوا رك َسدَك بددالكعا َتمك َد َفَقددد اسك ن بددا مد وتد َويادلك فادرك بدالْطدغاغا الكَاّي َفَمن َيكك

يع  َعلديم   َولَوك َشداء َرَبدَك ألَمدَن َمدن فددي سورة البقرة ، وقول  تعدالى) 256 )آية َوتا َسمد
ندينَ األَرك د كا  مد لك ها الْناَس َحْتى َيكاوناواك ما رد يعاا أََفأَنَت تاكك  سورة يونس . 99ةيآ )لَهامك َجمد

 أوفدي اختيدار عقيدتد   الحريدةمطلدق  لإلنسدانيتدرك  اإلسدالمفدان  األساسوعلى ايا 
فال يجوز ل  تدرك  اإلسالمدخل دين  فإيا اإلسالميكون قد دخل دين  إن الدين  بشرط 

 دين .

منحددت حقوقددا  إي، اإلسددالمصددوص المددرأة فقددد حضدديت  بمكانددة مرموقددة فددي امددن بخ
لهددا شخصددية قانونيددة مسددتقلة عددن شخصددية زوجهددا  وأصددبحتبالرجددل،  أسددوةمعينددة 

َيدا أََيَهدا الْنداسا ويمة مالية مستقلة، وتجسدت ايه المساواة مع الرجدل فدي قولد  تعالى)
ن نْ  ي َخلََقكام م  ما الْيد َجداالا َكثديدراا اْتقاواك َرْبكا هاَمدا رد نك َجَهدا َوَبدْث مد َهدا َزوك نك َدْة َوَخلَدَق مد فكْس َواحد

مك َرقديبداا  كا َحداَم إدْن ّتَ َكداَن َعلَديك ي َتَسداءلاوَن بدد د َواألَرك سدورة  1يدةآ )َوندَساء َواْتقادواك ّتَ الْديد
 النساء .

 أمدورالقوامدة للرجدال فدي اعتبدرت  إيايه المساواة ليست مطلقة في كل شيء  إن إال
 لقولددد  تعدددالى  الخارجيدددة األسدددرةشدددلون  وإدارةالعدددام  واإلشدددراف كاإلنفددداقمعيندددة 

ددنك ) ددْ  َوبدَمددا أَنَفقاددواك مد َضددهامك َعلَددى َبعك َسدداء بدَمددا َفْضددَل ّتا َبعك ددوَن َعلَددى الن  َجددالا َقْواما الر 
مك  َوالدهد جبدا علدى المدرأة رعايدة شدلون وا أصدب سدورة النسداء ، وبالمقابدل  34 يةآ )أَمك
وفد عليدد  لقولدد  تعددالى) واإلشددرافالبيددت  را ْن بدددالكَمعك هد ي َعلَدديك ددلا الْدديد ثك  228 يددةآ) َولَهاْن مد

 سورة البقرة  .
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فدي التربيدة والتعلديم ااتمامدا بالادا واوجدب علدى كدل  اإلنسدانحدق  اإلسدالموقد أولى 
سددقط عددن احددد بعلددم غيددره، مسددلم ومسددلمة طلددب العلددم وجعلدد  بمثابددة فددر  عددين الي

التي نزلت على الرسدول )ص  ومنهدا  األولىالقرآنية  األياتايا الحق  إلى وأشارت
ي َخلَدَق  قول  تعالى) دَك الْديد دمد َرب   بداسك

َرأك دنك َعلَدْق  1اقك دنَسداَن مد دَرأك َوَرَبدَك 2{ َخلَدَق اإلك { اقك
ددَرما   َكك َقلَمد  3األك

ي َعلْددَم بدددالك لَددمك  { َعلْدد4{ الْدديد دنَسدداَن َمددا لَددمك َيعك سددورة  5-1مددن  يددةآ )5َم اإلك
 العلق .

كما اقر اإلسالم حق العمل حيث أمر تعالى اإلنسان بالعمل واوجدب عليد  يلدك لقولد  
ناونَ تعالى) مد دولا ا َوالكمالك دمك َوَرسا َملادواك َفَسدَيَرى ّتا َعَملَكا سدورة التوبدة   105 )آيدة َوقالد اعك

وا َفإديَ وقول  أيضا) درا كا دلد ْتد َوايك ن َفضك وا مد َتاا َرك د َوابك وا فدي األك را َيتد الْصاَلةا َفانَتشد ا قاضد
ونَ  لدحا مك تافك  سورة الجمعة . 10يةآ )ْتَ َكثديراا لَْعلْكا

لقولدد   اإلسددالمويعددد حددق الملكيددة مددن بددين الحقددوق االقتصددادية المهمددة التددي قرراددا 
ي َخلَدددَق لَ تعدددالى) َو الْددديد يعددداا اا دددم ْمدددا فددددي األَرك د َجمد سدددورة البقرة ،وقولددد   29يدددةآ )كا

لَفدينَ )أيضا َتخك م َمسك ْما َجَعلَكا ولد د َوأَنفدقاوا مد د َوَرسا َْ ناوا بدا سورة الحديدد ، وقدول  7 يةآ  )آمد
 الرسول)ص )المسلمون شركاء في ثالثة الماء والكالء والنار .

ادي َ تعدالى بددليل قولد  سدبحان   إنمداالكدون وجميدع مدا فدي  األمدوالملكيدة  إنوبما 
لكددكا الْسددَماَواتد َواألَرك د وتعددالى) د ما ّ اليعددد   اإلنسددانسددورة المائدددة ، فددأن  120يددةآ )َد
يتصدرف بد  أي المدال  إنمسدتخلفا فيد  ويجدب  أوحدائزا للمدال  إال األسداسعلى ايا 

 اإلسددالميعلددى الفقدد   وفقددا لمددا يريددد المالددك الحقيقددي واددو ت تعددالى ولدديس جديدددا
الحدددديث فدددي اعتبدددار الملكيدددة وظيفدددة اجتماعيدددة لخدمدددة مصدددلحة الفدددرد المشدددروعة 

 الملكية.ومصلحة الجماعة وبالتالي فأن ثمة قيود يجب مراعاتها عند مباشرة ايه 

 أوصددناعي  أوحريددة التجدارة والصددناعة معتبدرا كددل عمدل تجدداري  اإلسدالمكمدا اقددر 
عا ويتمتع بالحماية في نظر المشرع مادام يحقق لد  نحوه صحيحا ومشرو أوزراعي 

وقد دل على تلك الحرية القرآن الكريم فدي قولد   األخرينمصلحة مشروعة واليضر 
وا ْتَ تعالى) درا كا دلد ْتد َوايك دن َفضك دوا مد َتاا َرك د َوابك وا فددي األك درا دَيتد الْصداَلةا َفانَتشد َفإدَيا قاضد

ددمك تافك  ددونَ َكثديددراا لَْعلْكا سددورة الجمعددة ،  وقولدد  )ص )مددا كسددب الرجددل كسددبا  10يددةآ )لدحا
 من عمل يده . أطيب

  إنسددانيتمتدع بهدا كدل  إنحرمدة المسدكن فهدي مدن الحقدوق الجواريددة التدي يجدب  أمدا
بأيند  ورضداه  إالتفتيشد   أو األفراداليجوز اقتحام مسكن احد  إيعلى وج  البسيطة، 
ددوا َيدا أََيَهددتأكيددا لقولد  تعدالى ) َتأكندسا مك َحْتدى َتسك دَر بايادوتدكا لاوا باياوتدداا َغيك خا يَن آَمنادوا اَل َتددك ا الْديد

ونَ  مك َتَيْكرا مك لََعلْكا ر  لْكا مك َخيك لدَها َيلدكا  سورة النور . 27يةآ )َوتاَسل ماوا َعلَى أَاك
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 رآخد إلدىفدي التنقدل مدن مكدان  اإلنسدانحدق  أيضدا اإلسدالمومن الحقوق التدي اقرادا 
َ  َيلادوالا خارج  لقولد  تعدالى) أوبلده  داخليلك  أكانسواء  َرك دما األك ي َجَعدَل لَكا َو الْديد اا

قد د َوإدلَيك د الَنشادورا  زك ن ر  لاوا مد بدَها َوكا شاوا فدي َمَناكد سدورة الملدك ، وعلدى اديا  15يدةآ )َفامك
ة تسددتوجب فددي حدداالت معيندد إالفددأن الدولددة تضددمن للفددرد حريتدد  فددي التنقددل  األسدداس

واو ما فعلدة عمدر بدن الخطداب )ر   عنددما  األفرادتقييد ايا الحق بالنسبة لبع  
 .وآرائهممشورتهم  إلىحظر على بع  كبار الصحابة الخروج من المدينة لحاجت  

حيدث تكريمد   اإلسدالممن مكانة مرموقة فدي  اإلنسانيتبين لنا مما سبق ما يحظى ب  
ومدن  حقوقدا طالدت كدل جواندب  حياتد  االقتصدادية وتفضيل  على سائر المخلوقدات، 

 اإللهيدة اإلرادةفرضدتها  وأزليدةواالجتماعية والثقافية، ومادامت ايه الحقوق طبيعية 
عرقلتهدا مادامدت تمدارس ضدمن حددود  أومهما كانت صفت  تعطيلهدا  ألحد فال يجوز

 حد سواء.مسلولية الفرد والمجتمع على  أصبحتحمايتها  إنالشرع والقانون البل 
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 اإلنسانالفصل الثالث/ مصاةر حقوق 

قددد نالدت قدددرا مددن االاتمدام سددواء علدى صددعيد القددوانين   اإلنسدانمسدألة حقددوق  إن  
الدوليدة ، وعلدى اديا  واإلعالنداتعلى صعيد االتفاقيات والمواثيدق  أوالوطنية للدول 

مصدادر وطنيدة لحقدوق  لاألومصددرين  إلدى اإلنسدانسنقسم مصادر حقدوق  األساس
ضمن دساتيراا وتشريعاتها الوطنية ممدا  اإلنسانحقوق  إدراجتعمل على  إي اإلنسان

 يعطيها قدرا من االاتمام.

التتنصدل  إنفالددول يجدب  اإلنسدانفهدو المصددر الددولي لحقدوق  األخدرالمصدر  أما
تجعدل تشدريعاتها  إنفيتطلب منهدا  إليهاالتي انضمت  واإلقليميةمن التزاماتها الدولية 

الوطنيدة منسدجمة مدع التزاماتهدا الدوليدة المنبثقددة عدن اديه االتفاقيدات الدوليدة، ولدديلك 
يخددص المصددادر الدوليددة لحقددوق  األولمبحثددين، المبحددث  إلددىسنقسددم ادديا الفصددل 

 .اإلنسانالمبحث الثاني عن المصادر الوطنية لحقوق  أما، اإلنسان

 

 اإلنسانقوق /المصاةر الةوليي لحاألولالمبحث   

تعددد منظمددة األمددم المتحدددة أاددم منظمددة دوليددة ااتمددت بمسددألة حقددوق اإلنسددان وتعددد   
 1945من أادافها التي تسعى إلى تحقيقيها كما ورد في ميثاقهدا لسدنة  حقوق االنسان

إال إن أام المصادر الدولية لحقوق اإلنسدان ادو مجموعدة مدن الوثدائق الصدادرة عدن 
لمتحدة التي تللف مايسمى الشدرعة الدوليدة واديه الوثدائق ادي الجمعية العامة لألمم ا

والعهد الدولي الخاص بدالحقوق المدنيدة   1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام
والبروتوكول االختياري الملحق ب ، إضافة إلى العهدد الخداص  1966والسياسية لعام

ليلك سنقسم ايا المبحث إلى و 1966بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة
 1948مطلبين، سدنتناول فدي المطلدب األول اإلعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان لسدنة 

أمددا المطلدددب الثددداني فيتضدددمن العهددددين األول الخددداص بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية 
 القتصادية واالجتماعية والثقافيةواألخر العهد الخاص بالحقوق ا

 اإلنساني لحقوق العالم اإل الن/األولالمطلب 

عندد صددور  إاللم تكتسدب طابعهدا القدانوني والددولي  اإلنسانحقوق  إنجدير باليكر 
المتحددة فدي العاشدر مدن  لألمدمعدن الجمعيدة العامدة  اإلنسدانالعالمي لحقوق  اإلعالن
ويتضدمن ديباجدة وثالثدون مدادة ولدو تمعندا جيددا فدي ديباجدة  1948عام األولكانون 
في الحياة والحرية والكرامة المتأصلة فدي  اإلنسانحقوق  إلىير تش إنهانجد  اإلعالن

بني البشر وبحقوقهم الثابتة كأساس للحرية والعدالة والسالم وان البشرية تريد عالمدا 
بحريددة القددول والعقيدددة والتحددرر مددن الخددوف والعددوز  إنسددانيددنعم فيدد  الفددرد بوصددف  

االنتهاكدات التدي تتعدر  لهدا  مدن اإلنسدانحقدوق يتولى القانون حماية  إنوضرورة 
 على مر السنين.
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العالمي  لإلعالنولار  تسليط الضوء على ايا الموضوع سنتناول القيمة القانونية 
 .اإلعالنالفرع الثاني عن الحقوق التي يتضمنها  أما األولفي الفرع 

 .اإلنسانالعالمي لحقوق  لإل الن/ القيمي القانونيي األولالفرع 

الزاميتد  وادل يحظدى خالفدا حدول مددى  اإلنسدانالعدالمي لحقدوق  عدالناإل أثارلقد   
 القوة القانونية الملزمة للدول.ب

العددالمي اليحضددى بقددوة قانونيددة ملزمددة للدددول  اإلعددالن إنفهندداك اتجدداه فقهددي يددرى 
بالنسدبة للددول التدي وافقدت عليد  وتعمدل علدى  وأدبيدةباستثناء مال  مدن قيمدة معنويدة 

لم يصدر على شكل معااددة دوليدة موقدع عليهدا مدن  فاإلعالنيلك  إلى إضافةتطبيق  
  جدداءت  بشددكل عددام ومجددرد ومجسددد اإلعددالنجانددب الدددول الن صددياغة مددواده )

 .إلزاميةعامة ليس لها أي قيمة  مبادسلمجموعة 

العدالمي يحظدى بداإللزام القدانوني اسدتنادا  اإلعالن إنفيرى  األخراالتجاه الفقهي  أما
بدأن  األعضداءالمتحددة التدي تدنص) يتعهدد جميدع  األمدم  مدن ميثداق 56لنص المادة )

 األمممشددتركين بمددا يجددب علدديهم مددن عمددل بالتعدداون مددع الهيئددة) أويقومددوا منفددردين 
ومددن ضددمن    " مندد  25المتحدددة إلدراك المقاصددد المنصددوص عليهددا فددي المددادة)

 اإلنسدانحقدوق  او حفظ واحتراممن الميثاق 25مقاصد المنصوص عليها في المادةال
 ".األساسيةوحريات  

اددي وثيقددة لدديس لهددا قددوة قانونيددة  اإلنسددانالعددالمي لحقددوق  اإلعددالن إنولكددن الواقددع 
التتعدى كونها صددرت علدى شدكل توصدية مدن قبدل الجمعيدة العامدة  إيملزمة للدول 

 التي تقبل بها. لألطراف إالالتوصية التكون ملزمة  إنالمتحدة ومن المعروف  لألمم

العالمي بكون  جاء مفسرا لنصوص ميثداق  اإلعالنكن على الرغم من يلك فيتميز ول
فددي دسدداتيراا وتشددريعاتها  أوردتالمتحدددة كمددا ويتميددز بددأن اغلددب الدددول قددد  األمددم

الدواردة فدي اديا  اإلنسدانوالقواعدد الخاصدة بحقدوق   المبدادسوعلى درجات مختلفدة 
 .اإلعالن

 .اإل النتضمنها التي ي اإلنسانالفرع الثاني/حقوق 

الحقددوق  أولهمدداطددائفتين مددن الحقددوق  اإلنسددانالعددالمي لحقددوق  اإلعددالنيتضددمن   
 المدنية والسياسية وثانيهما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 / الحقوق المةنيي والسياسيي.أوص

وق التددي تجسددد الحقدد اإلنسددانالعددالمي لحقددوق  اإلعددالنلددو تمعنددا جيدددا فددي نصددوص 
حدق المسداواة بدين  إلدىتشدير صدراحة   7،3،2،1المدواد ) إنالمدنية والسياسية نجد 

 متسداوون فدي أحدراراالنداس يولددون  إنوعلدى  واإلخاءفي الكرامة  وآخر إنسانأي 
 الحق في التمتع بحماية متكافئدة دون أي القانون ولهم أمامسواسية  أنهمكما  ،الكرامة

 األسداسفي حماية متساوية ضد أي تمييز، وعلى اديا لهم الحق  إنتفرقة تيكر، كما 
القدانون فدي الحقدوق والواجبدات، وان لكدل فدرد الحدق فدي  أمدامفان النداس متسداوون 

تكون المحاكم واحدة بالنسبة للجميدع  إنالشخصي، وضرورة  واألمنالحياة والحرية 
 أوالجدنس  أواللدون  أووان يطبق القدانون علدى الجميدع دونمدا تمييدز بسدبب العنصدر 

االجتمداعي  أوالدوطني  األصدل أوأي رأي آخدر  أوالرأي السياسدي  أوالدين  أواللاة 
 دون تفرقة بين الرجال والنساء. آخرأي وضع  أوالميالد  أوالثروة  أو

الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها الفرد، حيدث  أاموتعد الحرية الشخصية من 
مدا لدم تكدن الحريدة الشخصدية مصدانة  األخدرىت أي ندوع مدن الحريدا إقدراراليمكن 

 ومعترف بها.

سددالمة شخصدد ، فددال يجددوز  أوالشخصددي  بدداألمنيتمتددع  إن أيضدداومددن حددق الفددرد 
 إنبموجددب القددانون، وال يجددوز  إالنفيدد   أوحبسدد   أوالقددب  عليدد  بدددون وجدد  حددق 

 أومهينددة  أوعقوبددة قاسددية  أيددة أوالتعددييب  أشددكالشددكل مددن  ألي اإلنسددانيتعددر  
يتمتددع بجنسددية دولددة معينددة، كمددا ضددمن  إن أيضددا، ومددن حقدد  اإلنسددانمنافيددة لكرامددة 

 وتأسديسامرأة في الزواج متى بل  السن القانونية  أمرجال كان  اإلنسانحق  اإلعالن
الددين، ولهمدا حقدوق متسداوية  أومواندع معيندة بسدبب الجدنس  أوقيدود  أيدةدون  أسرة

لكدل شدخص حدق  اإلعدالن  بوفداة اوطدالق، واقدر اوعند انحالل أثناءه أوعند الزواج 
 باالشتراك مع غيره وعدم جواز تجريد احد من ملك  تعسفا. أوالتملك بمفرده 

. ويشدمل اديا والدين.لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير  اإلعالنكما من  
ائر الشدع وإقامدةعنهمدا بدالتعليم  اإلعدرابعقيدت ، وحرية  أوالحق حرية تايير ديانت  

 مع الجماعة. أويلك سرا  أكانومراعاتها، سواء 

للدبالد، الشدلون العامدة  إدارةوالتعبير، وحق االشتراك في  الرأيوللفرد كيلك حرية 
الشدعب ادي مصددر سدلطة الحكومدة، ويعبدر  إرادةوحق تولي الوظائف العامدة، وان 

لددى قدددم االقتددراع السددري وع أسدداسبانتخابددات دوريددة تجددري علددى  اإلرادةعددن ادديه 
 المساواة بين الجميع.
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 ثانيا/الحقوق اصاتصاةيي واصةتما يي والثقافيي.

طائفدددة مدددن الحقدددوق االقتصدددادية  إلدددى اإلنسدددانالعدددالمي لحقدددوق  اإلعدددالن أشدددار  
يتمتدع بهدا كدل فدرد علدى وجد  البسديطة، ومنهدا  إنواالجتماعية والثقافية التدي ينبادي 

العمدل واختيداره بشدروط عادلدة ومرضدية، حق  فدي الضدمان االجتمداعي، وحقد  فدي 
عيشددة الئقددة بكرامددة  وألسددرت ويتبددع يلددك حقدد  فددي اجددر مسدداو للعمددل وبمددا يكفددل لدد  

لكدل شددخص الحدق فددي مسدتوى مددن المعيشدة يكفددي للمحافظدة علددى  إن، كمددا اإلنسدان
 الطبيددة وتددأمينصددحت  ورفاايتدد ، ويتضددمن يلددك الاددياء والملددبس والمسددكن والعنايددة 

االت البطالة والمر  والعجدز والترمدل والشديخوخة.. وغيدر يلدك مدن معيشت  في ح
 .إرادت فقدان وسائل العيي نتيجة لظروف خارجة عن 

 إلزاميدايكدون التعلديم  إنم ووجدوب يلكدل شدخص الحدق فدي التعلد اإلعدالنكما ضمن 
، وان ييسددر القبددول للتعلدديم العددالي علددى قدددم األولددىومجانيددا وخاصددة فددي مراحلدد  

 الكفاءة. أساسالتامة للجميع وعلى المساواة 

الثقافيددة واالسددتماع بددالفنون  المجتمددعيشددترك بشددكل حددر فددي حيدداة  إنولدد  الحددق فددي 
يتمتددع كددل فددرد بنظددام  إنوالفنددي، وضددرورة  واألدبدديوالمسدداامة فددي التقدددم العلمددي 

اجتمددداعي دولدددي تتحقدددق بمقتضددداه الحقدددوق والحريدددات المنصدددوص عليهدددا فدددي اددديا 
 اما.تحققا ت اإلعالن

 إنبعدد  الواجبددات والقيددود التددي يجددب  أفددردتالمددادة التاسددعة والعشددرون فقددد  أمددا
يلتدزم بهدا تجداه مجتمعد  عنددما يمدارس حقوقد  المندوه عليهدا سدابقا.. حيدث  أويلديها 

بأن على كل فرد واجبات نحو المجتمع الديي يتدا  فيد  وحدده  األولىبينت في فقرتها 
 .تنمو نموا حرا كامال إنلشخصيت  

بعدد  مددواد  إنيتبددين لنددا  اإلنسددانالعددالمي لحقددوق  اإلعددالنوبعددد اسددتعرا  مددواد 
 إنغمدو ، بينمدا ندرى  أوأي لبس  وال يثيرصيات بشكل واض  وصري   اإلعالن

جميدع مداورد فدي اديا  إن، كمدا نالحدظ واإلبهامفي  قد اعترااا الامو   أخرىمواد 
  فيد  18ثناء مدا جداء بدنص المدادة)باسدت اإلسدالميةالشدريعة  أحكداميتفق مدع  اإلعالن
بشدكل عدام، ولكدن  أصدب الشخص الحق في تايير ديانت  وعقيدت  فهديا  أعطتوالتي 

 ياير ديانت  وعقيدت . إنالمسلم اليجوزل  

ينفددرد عمددا سددبق  مددن وثددائق  اإلنسددانالعددالمي لحقددوق  اإلعددالننقددول بددأن  إنبقددي 
 أحزاندان جلبتدا علدى العدالم مدرتين عدالميتيبشموليت  وعالميتد ، فقدد جداء بعدد حدربين 

 إلدىالمتحددة.. يضداف  األمدميعجز عنها الوصف، كما عبرت عن يلك ديباجة ميثداق 
فدي  اإلنسدانالعدالمي سدواء مداتعلق منهدا بحدق  اإلعدالنيلك بأن الحقوق التي عددداا 

الحيدداة والحريددة والمسدداواة والكرامددة واالعتقدداد اددي جميعهددا حقوقددا فرديددة وليسددت 
 وإعالنددداتفدددي مواثيدددق  إيراداددداالحقدددوق الجماعيدددة للشدددعوب تدددم  إن إي جماعيدددة،

..مثل حق تقرير المصير للشعوب، الحق في احترام سيادة الددول، وغيدر يلدك أخرى
 من الحقوق الجماعية.
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  اإلنسانالمطلب الثاني/العهةان الةوليان الخاصان بحقوق 

دار اإلعالن العالمي لحقدوق لم تتوقف جهود الجمعية العامة لألمم المتحدة على إص  
اإلنسددان، إي اصدددرا العديددد مددن الوثددائق الدوليددة األخددرى ومنهددا العهدددين الدددوليين 

 1966للحقددوق المدنيددة والسياسددية والحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيةلسددنة
، ولدديلك سنقسددم ادديا المطلددب إلددى فددرعين األول عددن 1976ودخلتددا حيددز التنفيددي سددنة

عددن الحقددوق االقتصددادية الفددرع الثدداني بددالحقوق المدنيددة والسياسددية والعهددد الخدداص 
 واالجتماعية والثقافية.

 /العهة الةولي للحقوق المةنيي والسياسيي.األولالفرع 

المتحددة العهدد الددولي الخداص بدالحقوق المدنيدة  لألمدملقد اعتمدت الجمعيدة العامدة   
تعزيدز وحمايدة الحقدوق  إلدىهدد ، ويسدعى الع23/3/1976والسياسية وعد نافيا  فدي 

وجدد دونمدا تفرقدة بدين  أينمدا اإلنسانورخاء  ألمن أساسالتاريخية والمدنية التي اي 
 .الرجال والنساء في ايا الصدد

على ايا العهدد اند  لدم يتضدمن فدي عنواند  حدول الحقدوق المدنيدة والسياسدية ويعاب  
 الحقوق المدنية.كلمة قانوني وبهيا يضع حقوقا قانونية معينة في خانة 

النظدر فدي نصدوص العهدد  وبإمعدانويكون العهد من ديباجة وثالثدة وخمسدون مدادة، 
حدق الشدعوب فدي  إلى أشارتقد  إنهاالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجد 

تقريددر مصدديراا بنفسددها،كما تضددمنت الحددق فددي المسدداعدة والتعدداون الدددولي والتعهددد 
الحدق فدي الحيداة فهدو  أما، واإلناثمساواة  اليكور  بضمان ممارسة الحقوق وضمان

مدن خاللد ،  إالالتي تفتر  وجوده وتبندى عليد  والتقدوم  األخرىكل الحقوق  أساس
المادة السادسة من العهد على القانون حماية حق الحياة وعدم جواز حرمان  وأوجبت

 أشدخاصرتكبهدا على جدرائم ا اإلعداماحد من حيات  تعسفا وعدم جواز الحكم بعقوبة 
 دون الثامنة عشرة من العمر وال يجوز تنفيي ايه العقوبة بحق الحوامل.

المعاملدة  أواحدد للتعدييب  إخضداعبينما قررت المادة السابعة مدن العهدد الددولي عددم 
الحاطة بالكرامة، فدي حدين نصدت المدادة الثامندة مدن العهدد  أوانسانية  الال أوالقاسية 

، اإللزامديعلى العمدل  إكراا  أوللعبودية  إخضاع  أوحد على عدم جواز استرقاق ا
 اعتقال  تعسفا. أووقررت المادة التاسعة من العهد عدم جواز توقيف احد 

، وان النداس جميعدا سواسدية اإلقامدةكما نص العهد على حرية التنقدل واختيدار مكدان 
 القضاء، وعدم سريان التشريعات الجنائية بأثر رجعي. أمام

بالشخصية القانونيدة،  إنسانة السادسة عشرة من العهد فقد اعترفت بحق كل الماد أما
غيددددر القددددانوني فددددي  أووحضدددرت المددددادة السددددابعة عشددددرة مندددد  التددددخل التعسددددفي 

 مراسالت . أواوبيت    أسرت في شلون  أوخصوصيات أي فرد 
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لتاسدعة بينما نصت المادة الثامنة عشرة على حرية الفكر والوجدان والددين، والمدادة ا
دعايددة للحددرب   أيددةعشددرة علددى حريددة التعبيددر، فددي حددين حرمددت المددادة العشددرون 

 والكرااية القومية والعنصرية الدينية.

ة نيدوقد اعترفدت المدادة الحاديدة والعشدرون بدالحق فدي المجتمدع السدلمي، والمدادة الثا
ت والعشددرون بددالحق فددي حريددة تكددوين الجمعيددات، والمددادة الثالثددة والعشددرون اعترفدد

 مع المساواة في حقوق الزوجية. أسرةبحق الزواج وتأسيس 

 إدارةيشدارك فدي  إنالمادة الخامسة والعشرون فقد اعترفت بحق كل مواطن فدي  أما
لجندة معنيدة  إنشداء إلدىالمدادة الثامندة والعشدرون  أشدارتالشلون العامة لبلده، بينمدا 

ير التنفيدي المنصدوص تدداب علدىفقدد نصدت  45-40المدواد مدن) أمدا، اإلنسدانبحقوق 
 عليها في العهد.

البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيدة والسياسدية  أما
الهيئة التي تراقب تنفيي العهدد  وادي لجندة حقدوق  إلىفي التظلم  األفرادفيتعلق بحق 

تدوفر فقدط ت اإلمكانيدةانتهكت حقوقهم مدن جاندب حكومداتهم، ولكدن اديه  إيا  اإلنسان
 على البروتوكول. أيضاكانت الدولة المعنية قد صدقت على العهد ووافقت  إيا

 الفرع الثاني/العهة الةولي للحقوق اصاتصاةيي واصةتما يي والثقافيي.

المتحدددة العهدددد الدددولي للحقدددوق االقتصدددادية  لألمدددمالجمعيددة العامدددة  أصددددرتلقددد   
 ألحكدامطبقدا  3/1/1976نافي فدي  صب وأ 16/12/1966واالجتماعية والثقافية في 

وثالثددون مددادة، تضددمنت  وإحدددى مندد ، ويكددون ادديا العهددد مددن ديباجددة 27المددادة)
وط رنصوص العهدد االعتدراف بدالحق فدي العمدل، وبحدق كدل شدخص فدي التمتدع بشد

النقابدة التدي  إلدىعمل عادلة ومرضية، وبحق  في تكوين النقابات وبحريدة االنضدمام 
اكبر قددر  األسرةخص في الضمان االجتماعي، وضرورة من  ، وحق كل شيختاراا

 وألفددرادممكددن مددن الحمايددة والمسدداعدة، والحددق فددي مسددتوى مناسددب كدداف للشددخص 
، وضددرورة تمتددع كددل فددرد بددأعلى مسددتوى مددن الصددحة الجسددمية والعقليددة، أسددرت 

واالعتددراف لكددل فددرد بددالحق فددي التربيددة والتعلدديم، وحقدد  فددي المشدداركة فددي الحيدداة 
 ثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي.ال

 

 .اإلنسانالمبحث الثاني/ المصاةر الوطنيي لحقوق 

فدي ترسدي   أاميةلما لها من  اإلنسانالمصادر الوطنية لحقوق  أامية إنكاراليمكن   
وحرياتد  مدن خدالل وضدع الحقدوق والحريدات فدي التشدريعات  اإلنسانحقوق  مبادس

حقددوق  إعددالنقددانون فددي الدولددة وسددنتناول  أعلددىتعددد الوطنيددة ودسدداتير الدددول التددي 
باعتبدداره مددن المصددادر الوطنيددة لحقددوق  1789والمددواطن الفرنسددي لسددنة اإلنسددان
 .اإلنسان



 17 

 .1789والمواطن الفرنسي لسني  اإلنسانحقوق  إ الن -

، فقدد اإلنسدانيوالمدواطن الفرنسدي يتسدم بالطدابع  اإلنسدانحقدوق  إعدالنالشك بان   
علدى مقدمدة وسدبعة عشدرة  اإلعدالنالعدالم، ويحتدوي  أنحداءال في كل احدث دويا اائ

 أونسيان  أوتجاال  إن إلى أشارت بأنهانالحظ  اإلعالنماتفحصنا ديباجة  وإيامادة، 
 الوحيدة للمصائب العامة لفساد الحكومات. األسبابالتي تعد  اإلنساناحتقار حقوق 

)غايددة كددل اجتمدداع سياسددي اددي إن فانهددا نصددت علددى اإلعددالنالمددادة الثانيددة مددن  أمددا
 الطبيعية والتي الياتي عليها التقادم . اإلنسانالمحافظة على حقوق 

عن حريت  او تنازل  عن صفت   تنازل الشخص إنجان جاك روسو  الفقي  أعلنوقد 
، الن مدن يتندازل عدن شديء لدن يجدد وواجباتهدا اإلنسدانيةكانسان، وكيلك عن حقدوق 

تجريددد  إن.. حيددث اإلنسددانالتنددازل يتعددار  مددع طبيعددة  ادديا تعويضددا ممكنددا، ومثددل
 من تصرفات . أخالقيةكل حرية معناه انتزاع كل من  إرادت 

)النددداس يولددددون ويبقدددون  إنعلدددى  اإلعدددالنمدددن  األولدددىحدددين نصدددت المدددادة  فدددي
الطبيعيددة اليمكددن  اإلنسددانحقددوق  إناحراراومتسدداون فددي الحقددوق  وينباددي القددول 

مبددأ السديادة  إنومقومدة االضدطهاد، كمدا  واألمنرية والملكية التنازل عنها واي الح
 .األمةعلى  أساسايقوم 

الوحيدد الديي يمكدن  األسداسادو  اإلنسدانمبددأ مسداواة  إن إلدىالمادة الثالثة  وأشارت
.. فالكل سواسية طالمدا األفرادليس اناك تمييز بين  إيتصوره لهيه الحقوق المقدسة، 

 لإلنسدانالحقوق المدنية  إن إلىيلك  إلىالحقوق، يضاف  متساوون في أحراراولدوا 
 تستند على ايه الحقوق الطبيعية.. فكل حق مدني يولد من حق طبيعي.

الحريددة بشددكل قدداطع، فالحريددة اددي  مبدددأومددايميزاالعالن الفرنسددي اددو اندد  اعتنددق 
 تسمو كلما تعارضت مع السلطة.  إنويجب  األشياءفي  األصل

الفرنسدي علدى بعد  الحريدات التدي بينتهدا  اإلعالن أكدحقيقة فقد وانطالقا من ايه ال
 إالاعتقالد   أوتوقيف   أو إنسانالمواد السابعة والثامنة والتاسعة والتي منعت اتهام أي 

وفقددا  إال إنسددانفددي الحدداالت التددي بينهددا القددانون بشددكل صددري ، كمددا اليجددوز معاقبددة 
احددد  إزعدداج اإلعدالن، كمدا منددع إدانتدد القددانون، وان المدتهم بددري حتدى تثبددت  ألحكدام
 الدينية. آرائ بسبب 

حرية التعبير عن األفكار واألراء من الحريات األساسية لإلنسدان، مدع اإلقدرار  دوتع
بان لكل مواطن الحق في التعبير والكتابة والنشر بكل حرية إال في حاالت اإلسدراف 

 في ممارسة ايه الحرية وفقا لما يحدده القانون.

الفرنسي حرية التعبير، ونصدت  اإلعالنالسياق نفس  ضمنت المادة الرابعة من وفي 
 يضر الاير. إنما ليس من شان  القيام بكل  إمكانيةالحرية اي  إنعلى 
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السددائد فددي القددرن الثددامن عشددر اددو الدديي جعددل  األوربدديفددان الواقددع  األمددروحقيقددة 
دون لها مادة خاصة كدرد الفرنسي يلكدون على حرية التعبير ويفر اإلعالنواضعي 

تسدم  بهديا  أووايمندة الكنيسدة التدي لدم تقدر  آنياك اإلقطاعيةفعل على تسلط السلطة 
 الحق.

مدن ركدائز الديمقراطيدة وضدمانة  أساسديةويمكن القول بان حرية التعبير اي ركيدزة 
 من ضمانات تطبيق الديمقراطية باجلى صوراا.

عشرة والرابعة عشرة والخامسدة عشدرة مدن كما ركزت المواد الثانية عشرة والثالثة 
وعدن الضدرائب والنفقدات العامدة  اإلنسدانعلى تامين الحماية الكافية لحقوق  اإلعالن

 .األفرادالمتصلة بنشاط  أعمال إدارتهموكيلك عن محاسبة الموظفين من 

بينما تحدثت المادة السادسة عشدرة عدن مبددأ الفصدل بدين السدلطات يلدك المبددأ الديي 
ضدرورة الفصدل بدين السدلطات الدثالث  إلدىب  الفقي  الفرنسي مونتسكيو مشيرا نادى 

لددم يقصددد مونتسددكيو الفصددل  أخددرىالتشددريعية والتنفيييددة والقضددائية ولكددن مددن جهددة 
المطلق والجامد بين ايه السلطات، بل شدد على ضرورة وجود تعداون وتفاعدل بدين 

 السلطات.

نصددت المددادة السددابعة  إيالفرنسددي.  ناإلعددالنصدديب مهددم فددي وقددد كددان لحددق الملكيددة 
يحدرم منهدا احدد  إنعشرة على ان  ) لما كانت الملكية حقا مصونا ومقدسا فدال يمكدن 

يمدن  لد  تعويضدا عدادال  إنحينما تقتضي الضدرورة العامدة الثابتدة قانوندا وشدرط  إال
ومسبق ، ويرى جان جاك روسدو ابدرز مفكدري نظريدة العقدد االجتمداعي فدي القدرن 

من عشر:بان للدولة بمقتضى العقدد االجتمداعي حدق السديادة علدى الملكيدة العامدة، الثا
 إن، بددل علددى الدولددة األفددرادولكنهددا فددي الوقددت نفسدد  التملددك الحددق فددي سددرقة ملكيددة 

 القانونية. أمالك تلمن للفرد 

فدددي انددد  لدددم يقتصدددر فقدددط علدددى يكدددر الحريدددات  األساسدددية اإلعدددالنوتتجسدددد قيمدددة 
، التفكيدر، الددين، حريدة التعبيدر، حدق الملكيدة  الدرأيفردية، حريدة الرئيسة)الحرية ال

 إلدىوال بع  النظم السياسية والدستورية مثل مبددأ الفصدل بدين السدلطات بدل يادب 
 بداألخرينمن يلك... وضدرورة ممارسدة الحريدة بالشدكل الديي اليلحدق ضدررا  أكثر

المحدور ان الفدرد كد أخدرىوان تستجيب لمتطلبات القانون، ايا مدن جهدة ومدن جهدة 
الحقددوق المدديكورة مالزمددة  إنالفرنسددي ولدديس الجماعددات، بددزعم  لإلعددالنالددرئيس 
الشدمول ولدم يقصدد الشدعب  أوبصدياة العمدوم  اإلعدالن، كمدا اتسدم اإلنسدانيةللطبيعة 

معظددم المواثيددق واالتفاقيددات  إن، بدددليل األخددرىالفرنسددي فحسددب بددل شددعوب العددالم 
 إعدالن مبادسسارت على ادي  اإلنسانالتي عنت بحقوق الدولية والدساتير الوطنية 

 الحقوق والمواطن الفرنسي وجسدتها في صلب موضوعاتها. 
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 اإلنسانالفصل الرابع/ ضمانات حقوق 

نصددوص  أفددردتالتددي  اإلنسددانتناولنددا المصددادر الوطنيددة والدوليددة لحقددوق  إنبعددد   
المواثيدق  أولوطنيدة للددول وحريات  سدواء فدي الدسداتير ا اإلنسانمعينة تخص حقوق 
معينة لحماية ايه الحقوق  توفر ضماناتاليحقق فائدة بدون  األمرالدولية، ولكن ايا 

والحريات من االنتهاكدات التدي تتعدر  لهدا ولتسدليط الضدوء علدى ضدمانات حقدوق 
 أمددايخددص الضددمانات الداخليددة،  األولمبحثددين،  إلددىسنقسددم ادديا الفصددل  اإلنسددان

 و عن الضمانات الدولية.المبحث الثاني فه

  لى الصعية الةاخلي. اإلنسان/ ضمانات حقوق األولالمبحث 

قضائية  أوضمانات دستورية  أكانتسواء  اإلنسانتمثل الضمانات الداخلية لحقوق   
، األساسدديةوحرياتدد   اإلنسددانفددي حمايددة حقددوق  األساسدديةالوسددائل  إحدددىسياسددية  أو

 أمددايخددص الضددمانات الدسددتورية،  األول وسددنتناول ادديه الضددمانات علددى مطلبددين
 المطلب الثاني فيتضمن الضمانات القضائية.

 / الضمانات الةستوريي.األولالمطلب 

مجموعة قواعد تبين مصددر السدلطة وتنظديم ممارسدتها  بأن  الدستوريمكن تعريف   
وانتقالهددا والعالقددة بددين القابضددين عليهددا، وكدديلك تلددك المتعلقددة بددالحقوق والحريددات 

خارجهدا،  أوالعامة في الدولة سواء وجدت ايه القواعد في صلب الوثيقة الدسدتورية 
باعلوية على مدا عددااا مدن القواعدد القانونيدة المطبقدة  الدستوريةوتمتاز ايه القواعد 

أي قددانون تصدددره  إنعرفيددة، وادديا يعنددي  أوفددي الدولددة سددواء كانددت قواعددد مكتوبددة 
القاعدة الدستورية ،  األحوالاليخالف بحال من  إنالسلطة المختصة في الدولة يجب 

تعارضت في روحها  إياايه القوانين  إنكان ايا القانون غير دستوري، بمعنى  وإال
لمددا قددد يلحقهددا مددن  إضددافةمرجحددا عليهددا،  ونصوصددها مددع الدسددتور فيكددون الدسددتور

د بسددمو حسددب نظددام الرقابددة علددى دسددتورية القددوانين الدديي تتبعدد  الدولددة، ويددرا إلادداء
، يكدون محكومدا بالقواعدد الدسدتورية بأكملد النظام القانوني للدولدة  إنالدستور كيلك 

السدلطة التدي خولهدا  إالتمدارس  إنأي سلطة من سلطات الدولة لديس بمقددوراا  وان
فدي  أساسهافكرة سمو الدستور تجد  إنالدستور وبالحدود التي رسمها، والواقع  إيااا

لدم  إنهدا إالقد االجتماعي في القرنين السابع والثامن عشدر، كتابات مفكري نظرية الع
 ألولالمبددأ  إعدالن أمداوالفرنسدية،  األمريكيدةبعدد الثدورتين  إالتتبلور كمبددأ قدانوني 

حيددث عددد ادديا الدسددتور وقددوانين  1787لسددنة  األمريكدديالدسددتور  إلددىمددرة فيعددود 
مبرمددة بموجددب سددلطة وجميددع المعاادددات الالواليددات المتحدددة التددي تصدددر بموجبدد  

للددبالد، ويلددزم بدديلك القضدداة فددي كددل واليددة بادد   األعلددىالواليددات المتحدددة القددانون 
 قوانين أي دولة. أوالنظر عما يناق  ايا في دستور 

قدددموا يكدر الدسددتور علددى  األمريكدديواضددعي الدسدتور  إن إليدد  اإلشدارةوممدا تجدددر 
الواليدات المتحددة فدي ظدل الدسدتور، ا القوانين العادية والمعاادات الدولية التي تعقدا

 .األمريكيبوضو  على مكانة الدستور في يروة البناء القانوني  مما يدل
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مكتوبدة حتدى تحظدى بالسدمو المطلدوب  أوواليشترط كون القواعدد الدسدتورية مدوندة 
كديلك بالنسدبة للقواعدد  األمدرعلى ما سوااا من القواعد القانونية العاديدة، بدل يتحقدق 

اند   إالرية العرفية، فالدستور االنكليزي على سبيل المثدال ادو دسدتور عرفدي الدستو
الحكومدة البريطانيدة مدن  إنمع يلدك يتمتدع بقدسدية واحتدرام الشدعب االنكليدزي، كمدا 

 وحريات .  اإلنسانفي مجال حقوق  اشد الحكومات حرصا علي  واحتراما ل  وخاصة

 مو علدى غيرادا مدن القواعدد القانونيدةالقواعدد الدسدتورية تسد إنيتض  لنا ممدا سدبق 
يضفي طابع القدسدية واالحتدرام الالزمدين لهدا مدن  إنفي الدولة، وشان يلك  األخرى

 األفدرادقضدائية، وكديلك جميدع  أمتنفيييدة  أمقبل سلطات الدولة كافدة تشدريعية كاندت 
وحرياتددد  فدددي صدددلب  اإلنسدددانحقدددوق  إدراجحكامدددا ومحكدددومين.. ومدددن اندددا فدددان 

 يشكل ضمانة ناجعة لها في مواجهة سلطات الدولة كافة. إنمادستورية النصوص ال

الحديث عدن الضدمانات الدسدتورية اليقدف عندد اديا الحدد بدل ينبادي الخدو  فدي  إن
الفصدل بدين السدلطات  ومبددأتتمثل فدي مبددأ سديادة القدانون  أخرىضمانات دستورية 
 .في فرعين باعاتوايا ما سنتناول  

 ياةة القانون/ مبةأ ساألولالفرع 

المستقرة في الدولة القانونية المعاصدرة، ومفداده  المبادسيعد مبدأ سيادة القانون من   
محكومين وسدلطات الدولدة علدى السدواء بداحترام  أوالشعب حكاما  أفرادالتزام جميع 

سديادة القدانون التعندي فقدط  إنالتي يلدونها، بيدد  األعماللمشروعية  كأساسالقانون 
يكفدل الحقدوق  إنالقدانون يجدب  إنجدوار القدانون، يلدك  أوزام بمضدمون مجرد االلت
حصل العكدس وكدان ايا أماجميعا، وايا او جوار سيادة القانون،  لألفرادوالحريات 

وحريدداتهم... فددان ضدددمان ادديه الحقددوق والحريدددات  األفدددرادالقددانون اليابدد  بحقددوق 
بددأ سديادة القدانون عدديم مجرد عزاء لضحايا القانون، ومدن ثدم يصدب  م إلىسيتحول 

المجتمددع،  ألفددرادالحقيقددي  األمددنمسددتوى مددن  أدنددىالفاعليددة فددي حددال عدددم تحقيقدد  
فحسدب.. بدل اند  الضدمان الديي يكفدل  لعمدل سدلطات الدولدة أداةفالقانون ليس مجدرد 

 في مواجهة ايه السلطات. األفرادحقوق 

اتير بشددكل واضدد  مبدددأ سدديادة القددانون فقددد نصددت عليدد  الكثيددر مددن الدسدد وألاميددة
 أسداس) سديادة القدانون إنحينما ندص علدى  1971لسنة وصري  كالدستور المصري

 الحكم في الدولة .

ودسداتير  1958كما تدم الدنص عليد  فدي دسدتور الجمهوريدة الخامسدة الفرنسدي لسدنة
كثيدرة. يتضدد  فيمدا سددبق مدا يتمتددع بد  مبددأ سدديادة القدانون مددن مكاندة بوصددف   أخدرى

 إن إالاسدتبداد السدلطة،  أووحريداتهم ضدد تحكدم  األفدرادلحقدوق  ىأخرضمانة فعالة 
بحسددب اخددتالف نظامهددا السياسددي  أخددرى إلددىمضددمون ادديا المبدددأ يختلددف مددن دولددة 

 واالقتصادي كما يختلف مدى احترام  بقدر سالمة تطبيق  واحترام الدولة للقانون.
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 الفرع الثاني/ مبةأ الفصل بين السلطات

الفقي  الفرنسي مونتسكيو فدي  إلىالفصل بين السلطات  مبدأ رساءإيعود الفضل في   
يي  إنسددانكددل  إن المبدددأومضددمون ادديا  1748كتابدد )رو  القوانين الصددادر سددنة 

تحقيدق مصدلحت  الخاصدة  إلدىاستعمالها ويسعى جااددا  إساءة إلىسلطة يميل بطبع  
ية والتنفيييددة تجمعددت سددلطات الدولددة التشددريع  فددإياعلددى حسدداب المصددلحة العامددة، 

 أاددافوالقضائية في يد واحدة فان ايا مدعاة الستخدام التشريع والقضاء فدي خدمدة 
 أوالددديي يجعلهدددا فدددي النهايدددة سدددلطة متحكمدددة  األمدددرالسدددلطة التنفيييدددة،  وأغدددرا 

 وحرياتهم. األفراداستبدادية تهدد حقوق 

كانددت  إيا اندد  مونتسددكيومددن خددالل ادديا المبدددأ يقددول  األفددرادوبشددان ضددمان حريددة 
 إيايئة واحدة انعدمت الحريدة،  أوالسلطتين التشريعية والتنفييية في يد شخص واحد 

 تلك الهيئة قوانين جائرة تنفياا بطريقة ظالمة. أويسن يلك الشخص  إنيخشى 

في حال عدم انفصال سلطة القضداء عدن سدلطة التشدريع الن  أيضاكما تنعدم الحرية 
وحريدداتهم تحددت رحمددة القاضددي مددادام اددو  راداألفدديضددع حقددوق  إنمددن شددأن يلددك 

اتحدددت السددلطة القضددائية مددع السددلطة التنفيييددة فددان القاضددي سدديكون  وإياالمشددرع، 
 طاغيا المحالة.

وقد حققت نظرية الفصل بدين السدلطات نجاحدا كبيدرا فدي عدالمي السياسدة والدسدتور 
 أسداسر، وعلدى المقددس فدي نهايدة القدرن الثدامن عشد المبدأمنزلة  أخيت إنهالدرجة 

الفصل بدين السدلطات فدي خضدم نصوصدها،  مبدأيلك فقد كرست دساتير دول كثيرة 
الددديي احتدددوى تنظيمدددا دقيقدددا  1787لسددنة األمريكددديومددن بينهدددا الدسدددتور االتحدددادي 

 اإلنسددانحقددوق  إعددالن أشدارللسدلطات الددثالث التشددريعية والتنفيييدة والقضددائية، كمددا 
وتحديدا في المادة السادسة عشرة مند   المبدأيا ا إلى 1789والمواطن الفرنسي لسنة

بقولها) كل مجتمع التكدون فيد  ضدمانة للحقدوق الشخصدية واليكدون فيد  الفصدل بدين 
 السلطات محددا اليكون ل  دستور.

الفصددل بددين السددلطات الدديي نشددده مونتسددكيو لدديس الفصددل الجامددد  إننقددول  إنبقددي 
ن السلطات في الدولة، فقد اثبدت الواقدع اوالمطلق بل البد من وجود تعاون وترابط بي

التددام بددين السددلطات تحقيقددا للصددال  العددام  أوالعملدي عدددم تقبددل فكددرة الفصددل المطلددق 
 وحرياتهم. األفرادوصيانة لحقوق 
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 المطلب الثاني/ الضمانات القضائيي

اديدة سبق القول بان القاعدة الدستورية تسمو على ماسوااا من القواعد القانونيدة الع  
 إنتظهددر قاعدددة دسددتورية القددوانين ومقتضددااا:  إنفددي الدولددة ولدديلك كددان طبيعيددا 
عدد اديا القدانون غيدر دسدتوري  وإالالدسدتور  أحكداماليصدر أي قانون علدى خدالف 

 .األحوالحسب  إلاائ  أوويجب على القضاء االمتناع عن تطبيق  

شدروعية تصدرفات الدولدة مبددأ م إلىويستند القضاء في البحث في دستورية القانون 
جميعها، وايا ادو معيدار التفرقدة بدين الحكومدة القانونيدة والحكومدة االسدتبدادية التدي 

 القانون. ألحكامالتنصاع 

وحرياتهم ينبادي احتدرام القواعدد القانونيدة المطبقدة فدي  األفرادوبهدف ضمان حقوق 
كدون القضداء حارسدا الدولة من قبل سلطاتها كافدة وتحديددا السدلطة التشدريعية، وان ي

بع  دساتير  إنليلك االحترام من خالل سلطت  في مراقبة دستورية القوانين ، غير 
ايئدة سياسدية كمدا ادو الحدال  إلدىمهمة الرقابة على دسدتورية القدوانين  أوكلتالدول 

اليي من  المجلس الدستوري حق مراقبة دسدتورية  1958في الدستور الفرنسي لسنة
 وبالتالي فهي رقاب  وقائية. هإصدارقانون ما قبل 

القددانون والعمددل بدد  واندداك  إصدددارالرقابددة القضددائية فهددي رقابددة الحقددة تعقددب  أمددا
 :طريقتان شائعتان لممارسة الرقابة القضائية سوف نوضحهما فيما يأتي

 (اإللغاء)راابي األصلييالراابي بطريقي الة وى  -1

فدي الدولدة حددق   الهيئددات بعد أو األفدرادوفحدوى اديا النددوع مدن الرقابدة مددن    
قددانون مددا بحجددة  بإلادداءالمحكمددة المختصددة للمطالبددة   أمددامدعددوى مباشددرة  إقامددة

تبددين للمحكمددة صددحة يلددك وان القددانون يعددار   فددإياالدسددتور،  ألحكدداممخالفتدد  
، ويسدري وإلاائد الحكدم بدبطالن اديا القدانون  إلدىسارعت  الدستور بالفعل أحكام

وال تثدار مسدالة دسدتوريت  محداكم.. أوايئدات  أو أفدرادا ايا الحكدم بالنسدبة للكافدة
 مرة ثانية.

ونظرا لخطورة الدور الديي تقدوم بد  المحكمدة فدي اديه الحالدة فاند  غالبدا مايعهدد 
محكمددة واحدددة بايددة تجنددب التضددارب الحاصددل فددي  إلددىبهدديا النددوع مددن الرقابددة 

مدة المختصدة فدي ماانيطت ايه المهمدة بمحداكم عددة وقدد تكدون المحك إيا األحكام
محكمدة دسدتورية وادو  أوشان بع  الدسداتير،  ايه الحالة محكمة عادية كما او

 ماتعلن  غالبية الدساتير.

دسدددددتور  الرقابدددددةبهددددديه الطريقدددددة مدددددن  أخددددديتالدسددددداتير التدددددي  أمثلدددددةومدددددن 
ودسددددتور المكسدددديك  1920ودسددددتور تشيكوسددددلوفاكيا لسددددنة  1920النمسالسددددنة

الرقابدددة علدددى دسدددتورية مهمدددة   أنددداطيي والددد 1971والدسدددتور المصدددري لسدددنة
 القوانين بالمحكمة الدستورية العليا.
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الددنص 1925العراقددي لسددنة األساسدديتضددمن القددانون بخصددوص العددراق فقددد  أمددا
تفحدددددددص دسدددددددتورية القدددددددوانين، فدددددددي حدددددددين جددددددداء علدددددددى محكمدددددددة عليدددددددا 

والدساتير الملقتة التالية ل  خالية من أي نص في اديا الصددد حتدى 1958دستور
مسالة الرقابة  إلىفي طيات نصوص    اإلشارةاغفل  إيالملاي 1970دستورجاء 

 على دستورية القوانين.

حماية حقوقهم وحريداتهم  لألفرادوتتجلى فوائد ايا النوع من الرقابة في ان  يكفل 
 بطريقة فعالة.

المحكمدة  أمدام األفدرادالمباشدرة التدي يرفعهدا  الدعاوىعيوب  فتتمثل في كثرة  أما
وضددع  إلددىواسددبانيا  ألمانيدداالدديي حدددا بددبع  المحدداكم الدسددتورية كمددا فددي  راألمدد

 احتياطية لقبول ايه الدعوى المباشرة من عدم . إجراءات

 الراابي بطريق الةفع بعةم الةستوريي) راابي اصمتناع(-2

القضداء  أمدام أصدالاناك دعوى منظدورة  إنوملخص ايه الطريقة من الرقابة   
مددعى عليد  بدان القدانون المدراد  أوالقضية سواء كدان مددعي  أطرافويدفع احد 

ما خلصت المحكمة بنتيجة التحقيقات  فإياتطبيق  في ايه الدعوى غير دستوري، 
صدددحة اددديا الددددفع وان القدددانون المدددراد تطبيقددد  علدددى موضدددوع الددددعوى غيدددر 

 أثيددرالدسددتوري عنددداا تصدددر حكمهددا باالمتندداع عددن تطبيقدد  فددي الدددعوى التددي 
 األولدىا، وبالتالي فهي رقابة دفاعية وليس اجومية كما او شان الطريقة بصددا

 من الرقابة.

يتمسددك بهدديا الدددفع فددي أي مرحلددة مددن مراحددل  إنويجددوز للطددرف المتضددرر 
 الدعوى مالم يصدر فيها قرار حاز الدرجة القطعيةاو البتات.

يات  قددرار المحكمددة فددي ادديه الحالددة يتمتددع بحجيددة نسددبية فيمددا يخددص إنغيددر 
القضاء واليتعدى غيرادا مدن الددعاوى، كمدا اند  اليلدزم  أمامالدعوى المعروضة 

علدى يات المحكمدة وفدي الندزاع نفسد  المنظدور   أثدرهيقتصدر  وإنمابقية المحاكم 
مدن الندوع السدابق  وطدأة، ومن اندا فدان اديا الندوع مدن الرقابدة يعدد اخدف أمامها

لمطعددون فددي دسددتوري  بصددورة بطددالن القددانون ا إلددىالدديي يددلدي كمددا الحظنددا 
 نهائية.

، كمدا اخدي األمريكيةوقد شاع استخدام ايا النوع من الرقابة في الواليات المتحدة 
، ومدن مزايدا اديه الطريقدة مدن 1923بها دستور البرتاال ودستور رومانيدا لسدنة

تجبددر البرلمددان علددى احتددرام الدسددتور ورعايددة الحقددوق والحريددات،  إنهدداالرقابددة 
خولت المحاكم العادية كافة صالحية فحص القوانين التي يشدك  إنهاها ويعاب علي

عديددة قدد تتنداقص فيمدا بينهدا  أحكدام إصددار إلىاليي يلدي  األمرفي دستوريتها 
 وبالتالي عدم الوحدة التشريعية. 
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 (اإلةارة أ مال)الراابي القضائيي  لى 

  عنددددما تتصددددى وحرياتددد اإلنسدددانتمثدددل اددديه الرقابدددة ضدددمانة فعالدددة لحقدددوق   
بطريقدة غيدر  اإلنسدانتمدس حدق مدن حقدوق  إنالتي من شانها  اإلدارةلتصرفات 

قراراتهددا مدداينطوي علددى مخالفددة  أومشددروعة، ويلددك عندددما يشددوب تصددرفاتها 
 في استعمال السلطة. إساءة أوللقانون 

مهامها نشداطا واسدعا لكنهدا ليسدت مطلقدة  أداءكما او معلوم تمارس في  فاإلدارة
نشددداطها محكدددوم بالقواعدددد القانونيدددة السدددارية  إنفدددي اددديه الحالدددة، بدددل  يددددياأل

خضدعت  وإالتلدك القواعدد  إيااداوضرورة عدم تجاوز االختصاص الديي خولتد  
 أواسددتخدام سددلطاتها  أسدداءتمددا  إياللرقابددة القضددائية التددي توقفهددا عنددد حددداا 

ت فدي شدان الجهدة القانونية قد اختلفد األنظمة إنتجاوزت على اختصاصاتها، بيد 
القضاء العادي ايه المهمدة  إلىالتي تمارس مثل ايه الرقابة، فبينما خول بعضها 

  واألردنكمددا اددو شددان الدددول االنكلوسكسددونية وبعدد  الدددول العربيددة كددالعراق 
القضدداء المددزدوج وكددل لدد  حجتدد   إلددىخولهددا  األخددروالسددودان، بينمددا الددبع  
 ويرائع  في ايا المجال.

تخدتص جهدة قضدائية واحددة مهمدة  إنومفداده  العواة  الموحوة  نظام القضواء -1
فيمدا بدين  أو اإلدارةبينهم وبين  أو األفرادالنظر في المنازعات التي تنشأ بين 

 .اإلداريةالجهات 

ولقد مارس القضاء العادي في العراق دورا فعاال فدي مجدال الددفاع عدن الحقدوق 
، فقدددد كدددان 1989سدددنة دارياإلمحكمدددة القضددداء  إنشددداءوالحريدددات العامدددة قبدددل 

مدن مدرة لقدرارات  ألكثدرتصدت  إيلمحكمة التمييز الدور الرائد في ايا المجال، 
 .بإلاائهامعيبة وقامت  إدارية

تخدددتص جهتدددين قضدددائيتين  إنوفحدددواه  الموووجةو   أو اإلةار نظووام القضووواء  -2
بيدنهم وبدين  أو أنفسدهم األفدرادبمهمة النظر في المنازعدات التدي تحصدل بدين 

بصددفتها شخصددا معنويددا عاديددا وادديا مددن اختصدداص القضدداء العددادي  دارةاإل
فيمدددارس الرقابدددة بخصدددوص  اإلداريالقضددداء  أمددداعلدددى اخدددتالف محاكمددد ، 

 بصفتها سلطة عامة. واإلدارة األفرادالمنازعات التي تحصل بين 

 النظدر عدنوبصدرف  اإلدارة أعمدالفدان الرقابدة القضدائية علدى  األمركان  وأيا 
 وحرياتهم. األفرادلتي تمارسها تشكل ضمانة ناجعة لحماية حقوق الجهات ا
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  لى الصعية الةولي اإلنسان/ ضمانات حقوق نيالمبحث الثا

 اإلنسدانيةنتيجدة للكدوارث التدي شدهدتها ادو  اإلنسدانيعد االاتمام بمسالة حقوق   
ا جعددل ممدد اإلنسددانالحددرب العالميددة الثانيددة واالنتهاكددات الجسدديمة لحقددوق  أثندداء

المتحددة ولديلك سدنتناول مسدالة  األمدملدى  األاميةغاية في  اإلنسانمسالة حقوق 
 األمددمعددن دور ميثدداق  األولمطالددب، المطلددب  اربعددةالضددمانات الدوليددة علددى 
المطلدب الثداني عدن دور الجمعيدة العامدة  أمدا، اإلنسدانالمتحدة في حمايدة حقدوق 

، امدا المجلس االقتصادي واالجتماعيالمطلب الثالث عن دور  أماالمتحدة،  لألمم
 .المطلب الرابع عن مجلس حقوق االنسان

 المتحةة األمم/ميثاق األولالمطلب 

معاادة دوليدة متعدددة  أولالمتحدة او  األممقلنا بان ميثاق  إياقد النعدو الحقيقة   
رياتد ، وح اإلنسدانفي تاري  العالقات الدولية تقر مبددأ  احتدرام حقدوق  األطراف

صريحة لهيه  إشارةاليي خال من أي  األمملى عكس او الحال في عهد عصبة ع
 أدرجددت، وقددد األقليدداتالحقددوق والحريددات باسددتثناء مدداورد بشددان نظددام حمايددة 

التددي تسددعى منظمددة  األساسددية األربعددة األادددافوحرياتدد  ضددمن  اإلنسددانحقددوق 
تحقيدق  األاددافمدن بدين اديه  إنندص الميثداق علدى :  إيالمتحدة النجازادا  األمم

 األساسددديةوالحريدددات  اإلنسددانالتعدداون الددددولي.... علددى تعزيدددز احتددرام حقدددوق 
 الدين . أواللاة  أوالجنس  أوبال تمييز بسبب العنصر للجميع وتشجيع  

بدالنص عليهدا  اإلنسدانااتمدامهم بحقدوق  تأكيددكما حرص واضدعو الميثداق علدى 
ة فددي تهيئددة دواعددي االسددتقرار فددي المددادة الخامسددة والخمسددين مندد  بقولهددا: رغبدد

م رملسسدة علدى احتد األمدموالرفااية الضروريين لقيام عالقات سلمية وديدة بدين 
اليي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشدعوب وبدان يكدون لكدل منهدا  حدق  المبدأ

للمعيشدة وتدوفير  أعلدىالمتحدة علدى تحقيدق مسدتوى  األممتقرير مصيراا..تعمل 
صدددل لكدددل فدددرد والنهدددو  بعوامدددل التطدددور االقتصدددادي االسدددتخدام المت أسدددباب

 األساسدديةوالحريددات  اإلنسددانواالجتمدداعي، وان يشدديع فددي العددالم احتددرام حقددوق 
الدددين وال تفريددق بددين الرجددال  أواللاددة  أوللجميددع بدددون تمييددز بسددبب الجددنس 

 اإلنسدانوالنساء ومراعاة تلك الحقوق فعدال ، وزيدادة فدي ااتمدام الميثداق بحقدوق 
خاصددددة فددددي معددددر  بياندددد  لمهددددام المجلددددس االقتصددددادي  أاميددددة أوالاددددا فقددددد

المجلدس  من المادة الثانية والستين مهام  األولى، فبينما عددت الفقرة واالجتماعي
 إنللمجلدس  إنبصورة عامة، جاءت الفقدرة الثانيدة مدن المدادة نفسدها لتلكدد علدى 

 األساسدديةتدد  وحريا اإلنسدداناحتددرام حقددوق  إشدداعةيقدددم توصدديات فيمددا يخددص 
 ومراعاتها.
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قددد يشددكل خطددوة اامددة قانونيددة  اإلنسددانالمتحدددة بحقددوق  األمددمااتمددام ميثدداق  إن
 إلددىالددداخلي  أومددن الصددعيد الددوطني  اإلنسددانوسياسددية نحددو نقددل مسددالة حقددوق 

 اإلنسدانمن خالل الربط الواض  بين حقدوق  األمرايا  تأكدالصعيد الدولي، وقد 
 الدولي. منواألوالحفاظ على السلم 

 المتحةة لألممالمطلب الثاني/ الةمعيي العامي 

المتحدددة الجهدداز الددرئيس والواسددع الدديي يضددم جميددع  لألمددمتعددد الجمعيددة العامددة   
وبشكل متساو من حيث التصويت، وتجتمع الجمعية بانتظام مدرة  األعضاءالدول 

يا الميثداق يدخل في نطاق ا أمر أوواحدة في كل عام ولها حق مناقشة أي مسالة 
بوظائفد ، يضداف  أويتصل بسلطات فدرع مدن الفدروع المنصدوص عليهدا فيد   أو
 أعضداءتوصدي  إنما تدنص عليد  المدادة الثانيدة عشدرة  عدايلك بان لها فيما  إلى

 .واألموركليهما بما تراه من تلك المسائل  أو األمنمجلس  أوالهيئة 

تمدارس دور الرقابدة  إنحددة المت لألمدميمكدن للجمعيدة العامدة  األسداسوعلى ايا 
تندداقي جميددع  إنوسددلطات فروعهددا ووظائفهددا، ولهددا  األجهددزةعلددى عمددل جميددع 

وحرياتدد   اإلنسددانالمسددائل التددي تدددخل فددي نطدداق الميثدداق بمددا فيهددا مسددالة حقددوق 
للمناقشدات التدي أجرتهدا الجمعيدة  األسداسوبالتالي فدان اديه المدادة ادي  األساسية

تحددت  واألقدداليمواالقتصددادية  واإلنسددانيةواالجتماعيددة العامددة للمسددائل السياسددية 
 الوصاية .

 دورتها الثالثةايه المادة بالفعل عندما ناقشت في  إلىوقد استندت الجمعية العامة 
في بلااريا والمجدر ومعداداة السدكان مدن  األساسيةوحريات   اإلنسانمسالة حقوق 

 ية فيها.ومناقشة التفرقة العنصر إفريقيااندي في جنوب  أصل

تقددوم بدراسددات  إن أيضدداالميثدداق  أحكددامالمتحدددة بموجددب  لألمددموللجمعيددة العامددة 
التعدداون الدددولي فددي كافددة المجدداالت االقتصددادية  إنمدداءوتقددديم توصدديات بقصددد 

والحريدات  اإلنسدانعلدى تحقيدق حقدوق  واإلعاندةواالجتماعية والثقافية والصحية 
الددين وال تفريدق  أواللادة  أوفدي الجدنس  للناس جميعا بدون تمييز بينهم األساسية

 بين النساء والرجال.

مثددل دعوتهددا  اإلنسددانالمتعلقددة بحقددوق  األنشددطةكمددا قامددت الجمعيددة بالعديددد مددن 
والمددلتمر  1968الدديي عقددد فددي طهددران عددام اإلنسددانللمددلتمر العددالمي لحقددوق 

 .1993اليي عقد في فينا عام  اإلنسانالعالمي لحقوق 
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 الث/المةلس اصاتصاة  واصةتما يالمطلب الث

 أولدتالمتحددة التدي  األمدم أجهدزةيعد المجلس االقتصادي واالجتماعي من بدين   
وحرياتدد ، وقددد تجسددد يلددك االاتمددام بددنص المددادة  اإلنسددانااتمامددا واسددعا بحقددوق 

المجلدس  األولدىالمتحددة التدي خولدت فدي فقرتهدا  األمدمالثانية والستين من ميثداق 
واالجتماعي بتقديم الدراسات ووضدع تقداريرعن المسدائل الدوليدة فدي االقتصادي 

 إناالقتصاد واالجتماع والثقافدة والتعلديم والصدحة وكدل مايتصدل بهدا، ولد   أمور
 أعضداءالجمعيدة العامدة والدى  إلىمسألة من تلك المسائل  أيةيقدم توصيات  بشأن 

بموجدب الفقدرة الثانيدة  المتحدة والى الوكاالت المتخصصة يات الشأن، ولد  األمم
والحريدات  اإلنسدانحقدوق  إشداعةيقددم توصديات فيمدا يخدص  إنمن المادة ياتهدا 

 ومراعاتها. األساسية

المددددادة الثامنددددة والسددددتون مددددن الميثدددداق فقددددد خولددددت المجلددددس االقتصددددادي  أمددددا
لجددان للشددلون االقتصددادية واالجتماعيددة ولعزيددز  إنشدداءواالجتمدداعي الحددق فددي 

 لتأديددة إليهدداغيددر يلددك مددن اللجددان التددي قددد يحتدداج  ينشدد مددا ، كاإلنسددانحقددوق 
 وظائف .

المجلددس االقتصددادي  أنشددأاابحددق مددن اللجددان التددي  اإلنسددانوتعددد لجنددة حقددوق 
 األساسديةواالجتماعي وتنحصر مهمتها بالعمدل علدى تعزيدز االعتدراف بدالحقوق 

يئدات الفرعيدة اديه اللجندة عدددا مدن اله أنشدأتوكفالة احترامها، وبالفعل  لإلنسان
عددام  األقليدداتوظائفهددا، ومنهددا اللجنددة الفرعيددة لمنددع تمييددز  أداءلمسدداعدتها فددي 

 وغيراا. اإلعالمواللجنة الفرعية لحرية  1947

الصدادر عدن  اإلنسدانالعالمي لحقوق  اإلعالنمشروع  إعداد أيضا أنشطتهاومن 
ين دوليتددين ، كمددا مهدددت التفدداقيت1948م االمتحدددة فددي عدد لألمددمالجمعيددة العامددة 

تخصددان الحقددوق المدنيددة والسياسددية، وكدديلك الحقددوق االقتصددادية واالجتماعيددة 
 .1966والثقافية واللتان صدرتا بالفعل عن الجمعية العامة في عام

وما يلخي على عمل المجلس االقتصادي واالجتماعي في ايا الشأن عدم امتالكد  
فدي أي  أو اإلنسدانق سلطة في اتخاي أي عمل مدا فدي خصدوص احتدرام حقدو أية
 إيعن انتهاك ايه الحقدوق،   إلي شكوى تقدم  أيةفي  أوايا الشأن  ع دولي فينزا
يات االختصدداص فددي تسددوية  األخددرىالفددروع  إلددىمرجعدد  فددي ادديه الحالددة  إن

فددي حدددود الوظددائف  األمددنالمنازعددات الدوليددة واددي الجمعيددة العامددة ومجلددس 
 المتحدة. مماألميثاق  أحكامالمرسومة لهما بموجب 
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   . اإلنسانالمطلب الرابع/ مةلس حقوق 

وادو  اإلنسدانالمتحدة قرارا بإنشاء مجلس حقوق  لألمماعتمدت الجمعية العامة   
اديا المجلدس ادو  إن، وقدد جداء فدي القدرار اإلنسداناحد الهيئات الضامنة لحقدوق 

يدف، وقدد ، وادو مدرتبط بالجمعيدة العامدة ومقدره جناإلنسدانبديل عن لجنة حقوق 
يقددوم المجلددس  إنوتقددرر  2006عددام  األولدىدورتدد   اإلنسددانعقدد مجلددس حقددوق 

 منها: أموربجملة 

، فضددال عددن الخدددمات اإلنسددانالنهددو  بددالتثقيف والددتعلم فددي مجددال حقددوق  -1
يجدددري توفيرادددا  إناالستشدددارية والمسددداعدات التقنيدددة وبنددداء القددددرات علدددى 

 قتها.المعنية وبمواف األعضاءبالتشاور مع الدول 

االضطالع بددور منتددى للحدوار بشدأن القضدايا الموضدوعية المتعلقدة بحقدوق  -2
 .اإلنسان

مواصلة تطوير القدانون الددولي  إلىالجمعية العامة تهدف  إلىتقديم توصيات  -3
 .اإلنسانفي مجال حقوق 

تنفي بالكامل االلتزامات التي تعهدت بهدا فدي  إنعلى  األعضاءتشجيع الدول   -4
وااللتزامات المتصلة بتعزيز وحمايدة  األاداف، ومتابعة اناإلنسمجال حقوق 

 األمدمالمنبثقدة عدن المدلتمرات ومدلتمرات القمدة التدي عقددتها  اإلنسدانحقوق 
 المتحدة.

بهدا  وموثدوقمعلومدات موضدوعية  إلدىاستعرا  دوري شامل يستند  إجراء -5
نحدو  علدى اإلنسدانفي مجال حقوق  وتعهداتهالمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها 

يكفددل شددمولية التطبيددق والمسدداواة فددي المعاملددة بددين جميددع الدددول، ويتخددي ادديا 
حوار تفاعلي يشترك في  البلد المعندي  إلىتعاون تستند  آليةاالستعرا  شكل 

اشتراكا كامال.. مدع مراعداة احتياجاتد  فدي مجدال بنداء القددرات، وتكمدل اديه 
 كرر عملها.عمل الهيئات المنشأة بموجب معاادات والت األلية

 اإلنسدانمن خالل الحوار والتعاون في منع حددوث انتهاكدات لحقدوق  اإلسهام -6
 .اإلنسانواالستجابة فورا للحاالت الطارئة المتعلقة بحقوق 

علددى نحددو مددا قررتدد   اإلنسددانلجنددة حقددوق  ومسددلولياتاالضددطالع بدددور   -7
 المتحدة. لألممالجمعية العامة 

 والمنظمدداتمددع الحكومددات  إلنسدداناالعمددل بتعدداون وثيددق فددي مجددال حقددوق  -8
 والمجتمع المدني. اإلنسانوالملسسات الوطنية لحقوق  اإلقليمية

 .اإلنسانتقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق  -9

                          الجمعية العامة. إلىتقديم تقرير سنوي -10
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 .اصنسان حقوق صنتهاك نموذةا/بالبشر اصتةار ةريمي مفهوم-

 اطار في ولكن مادي بمقابل بيعها او شرالاا يتم بسلعة ماتتعلق غالبا التجارة  
 بيعها يتم التي السلعة او فيكون التجارة ايه محل او االنسان يكون بالبشر االتجار

 .شرالاا او

 غير واالسلحة بالمخدرات االتجار بعد مربحة تجارة ثالث بالبشر االتجار ويعد
 الحدود عبر والنساء االطفال من اغلبهم يكون بأشخاص رةالمتاج فيتم المشروعة

 او الجنسي االستاالل ألغرا  اما اوطانهم داخل بهم المتاجرة تتم او الوطنية
 من االنسان تحرم الجريمة فهيه البشرية بأعضائهم المتاجرة او القسري العمل

 . وحرياتهم حقوقهم

 او تجنيد) بانها الجريمة ايه تعريف يتم المتحدة لألمم العامة الجمعية مفهوم وحسب
 صور او القوة واستخدام التهديد طريق عن افراد استقبال او ايواء او اوانتقال نقل

 استاالل او النفوي استاالل او الخداع او االحتيال او االختطاف او كاإلكراه اخرى
 خصش موافقة على للحصول االمتيازات او االموال تلقي او من  او الضعف نقاط
 العمالة او الجنسي االستاالل ويشمل االستاالل بفر  اخر شخص على سلطة ل 
 انتزاع او الشاقة االشاال او الشبيهة الممارسات او العبودية او القسرية الخدمة او

  .االعضاء

 :الظاارة ايه اسباب اام ومن

 :   وتشمل عامة اسباب-أ

 .الطبيعية والكوارث الحروب -1

 .السياسي االستقرار عدم -2

 توسعهم الى يلدي مما ازيلة تكون االعمال اصحاب على الرقابية الوسائل -3
 .بالبشر االتجار في

 :       وتشمل خاصة اسباب-ب

 ايه وراء من مفرطة اربا  تتحقق اي السريع الثراء تحقيق في الرغبة -1
 .التجارة

 .االقتصادية الحالة وسوء الفقر -2

 ايجاد على الحكومية الجهات قدرة وعدم كبير كلبش وانتشاراا البطالة -3
 .الحلول

 االتفاقيات اصدار طريق عن يلك فيتم الجريمة ايه من الحماية وسائل عن اما
 .الوطنية التشريعات وايضا الدولية
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 لحقوق العالمي االعالن من  4)المادة نصت فقد الدولية االتفاقيات اطار ففي
 واالتجار الرق ويحضر استعباده او احد سترقاقا اليجوز)على 1948 لسنة االنسان
 واليي2000عام المتحدة االمم عن الصادر االعالن وايضا  صوراا بكافة بالرقيق

 اتفاقيات الى اضافة والمستضعفين االنسان حقوق حماية وتناول االلفية بإعالن سمي
 .اخرى دولية

 البلد بها يمر التي منيةاال الظروف وبسبب مثال العراق ففي الوطني االطار في اما
 قانونية مادة  14) تضمن اي 2012لسنة28رقم بالبشر االتجار مكافحة قانون صدر

 مع انتشاراا من والحد  الظاارة ايه لتطويق واالليات الوسائل القانون ايا وضع اي
 للضحايا العون تقديم
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 وق والحريات. لى الحق وأثرهالفصل الخامس/التقةم التكنولوةي 

ظهور العديد من المفاايم التي كان لها التأثير علدى  إلىلقد افرز التقدم التكنولوجي   
السياسدية الديي  األحدزابالحقوق وحريات الفرد ومن ضمن ايه المفاايم او ظهدور 

ومدددى تددأثيره علددى الحقددوق والحريددات وحمايددة الملكيددة  األولسددنتناول  فددي المبحددث 
 ول  في المبحث الثاني.الفكرية اليي سنتنا

 .اإلنسانالسياسيي وحقوق  األحجاب/ األولالمبحث 

تجمعهدم فكدرة مشدتركة ويتولدون  األفدراديعرف الحزب السياسي بأن  مجموعة من   
 المشاركة فيها. أوعملهم بهدف الوصول للسلطة 

والحزب السياسدي ادو ظداارة ارتدبط نشدلاا بقيدام االنتخابدات كمدا عدرف عنهدا فدي  
لم الاربي، حيدث وجددت تشدكيالتها بعدد النصدف األول مدن القدرن التاسدع عشدر، العا

ويلدي الحزب وظيفة في المجتمع وايه الوظيفة تتلخص بأداء مهام يعرف بها، فهدو 
يكون رأيا مستقال ب  بخصوص الشلون العامة واو يهي   أعضاءه لتدولي الوظدائف 

هيلاا الحزب العضاءه شدريطة ي العامة، ليا فان  السبيل للحصول على الفرص التي
إن ينسدداقوا لتعليمدد  أو لتوجيهاتدد ، وانددا يحددق التسددالل اددل إن الفددرد يحصددل علددى 

 أفكدارباد  النظدر عدن  حريت  بارتباط  أم ان  يفقد حريت  لصدال  التنظديم الحزبدي؟
الحدزب  أفكدارالحزب  فان االرتباط بحد يات  يعد قيدا على حريدة الفدرد، قدد تتناسدب 

الشخص ولكن في االرتباط الحزبي اناك سلسلة مراجدع اودرجدات اليمكدن  رأيمع 
بنظدر  واألخديخاضعا لقيادة الحدزب فدي اسدتالم التوجيهدات  إياتخطيها، ويبقى الفرد 

 أواالعتبددار مصددلحة الحددزب فددي اتخدداي قددرار مابخصددوص مايحدددث مددن اختيددارات 
كاندت التشدريعات  إياتقرب الحزب اوتبعدده عدن السدلطة، اديا  إنتحالفات من شأنها 

 تعترف بالتعددية الحزبية،

الالشدمولية فدي  واألحدزابالشدمولية  األحدزابوليلك سوف نقف على تنظيم كل مدن 
 مطلبين:
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 السياسيي. لألحجاب/ التنظيم الشمولي األولالمطلب 

السياسدية التدي تسديطر علدى السدلطة السياسدية فيهدا  األنظمدةويوجد ايا التنظيم في   
التي ترج  قيام نظام شمولي من خالل  واإلجراءاتالوسائل  أتباع، ويتم واحد حزب

 :األتية األسسترسي  

 مياب سياسي رسمي واحد يتم تبني  من قبل الدولة. أووجود معتقد  -1

 .اإلعالماحتكار  -2

 خطة اقتصادية مركزية. إقامة -3

 واجهة المعارضة.مقمعية ل أجهزةتأسيس  -4

يدرج  الحدزب  إنمتقددم لحدد مدا حتدى يسدتطيع  تتطلب وجود مجتمدع األسسايه 
مثدل   األوربيدةسيطرت  على المجتمع وتولي قيادت  واو مدا تدوفر فدي المجتمعدات 

وفدي ايطاليدا النظدام الفاشدي مندي تدولي  1917روسيا بعد قيام الثورة البلشفية عدام
عندددما تددولى اتلددر منصددب  ألمانيدداوفددي  1922موسددوليني رئاسددة الحكومددة عددام 

 األنظمددةتنظدديم الحددزب الواحددد لددم يقتصددر علددى  إن إال، 1933رية عددام المستشددا
القدى رواجدا فدي دول العدالم الثالدث التدي حصدلت علدى اسدتقاللها بعدد  إنمدا أعاله

الحددزب الواحددد لكوندد  الوسدديلة   بنظددام لألخدديتوجهددت  إيالحددرب العالميددة الثانيددة 
لدينيدددة والميابيدددة تتعلدددق باالختالفدددات ا ألسدددبابللحفددداظ علدددى الوحددددة الوطنيدددة 

والطائفيددة والعنصددرية بددين شددعوب كددل دولددة مددن الدددول ومددن ادديه الدددول حديثددة 
 االستقالل غانا وغينيا والتوغو والكوناو.

 السياسيي. لألحجابالمطلب الثاني/التنظيم الالشمولي 

السياسدية التدي تتندافس فيمدا بينهدا  األحدزابتتعددد  األنظمدةوفي اديا الندوع مدن   
 السلطة السياسية. ىعلللسيطرة 

فهندداك بعدد  الدددول التددي تسددتخدم النظددام ثنددائي الحددزب فهدديا النظددام موجددود فددي 
يلددك  أمثلددةرئيسددين، ومددن  األقددلعلددى  أوالدددول التددي يوجددد فيهددا حددزبين وحيدددين 

حيددث يوجددد الحددزب الجمهددوري والددديمقراطي، وفددي بريطانيددا  األمريكدديالنظددام 
حيدث  األحدزابل تسدتخدم نظدام  تعدديدة حزب العمال والمحافظين، كما يوجد دو

سياسية تتنافس في سبيل الوصدول للسدلطة السياسدية  أحزابثالثة  األقليوجد في 
ويحصل كل منها على عددد معدين مدن المقاعدد فدي السدلطة التشدريعية ولكند  مدن 

الالزمدددة لتشدددكيل السدددلطة التنفيييدددة)  األغلبيدددةتحصدددل علدددى  إنالصدددعب عليهدددا 
مدن  أكثدر وليلك عادة مايكون انداك تحالفدات واتفاقيدات بدين الوزارة أوالحكومة 

 ، فرنسا وسويسرا.ألمانياايه الدول  أمثلةحزب لتشكيل السلطة التنفييية ومن 
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 المبحث الثاني/حمايي الملكيي الفكريي

االستئثار بنسبت  إليد   فكره يخول حق الملكية الفكرية او حق الشخص على نتاج     
 .ستعمال  واستاالل  والتصرف في  خالل مدة محددة قانوناعلى وج  دائم وا

 عن أقسام الملكية الفكرية فهي قسمان: أما

الملكيدددة الصدددناعية مثدددل بدددراءة االختدددراع والعالمدددات التجاريدددة والنمدددايج  -1
الصدددناعية والرسدددوم الصدددناعية والملشدددرات الجارافيدددة وحمايدددة األصدددناف 

 سماء التجارية.النباتية واألسرار التجارية إلى جانب األ
حمايددة مقددرر بشددأن  مالملكيددة األدبيددة والفنيددة فهددي حقددوق المللددف واددو نظددا -2

المصنفات فدي حقدل األدب والفندون وبموجبد  تحمدى المدواد المكتوبدة كالكتدب 
والمواد الشفهية كالمحاضدرات والمصدنفات األدبيدة كالمسدرحيات والموسديقى 

طة السدددينمائية والمدددواد والمصدددنفات الموسددديقية المرئيدددة والسدددمعية كاألشدددر
اإلياعيددة والسددمعية والفنددون التطبيقيددة كالرسددم والنحددت والصددور التوضدديحية 
والخدرائط والتصددميمات والمخطوطدات والخددرائط المسدحية لددألر  وبددرام  

الحاسوب وقواعد البيانات
1
. 

 :حقينطبيعة الحقوق التي يتم حمايتها في الملكية الفكرية فهما  اأم

دي إلى تمتدع المللدف بالمحافظدة علدى العوائدد الماليدة الناتجدة حقوق مالية تل– 1
باسدتاالل المصدنف بالطريقدة التدي يراادا مناسدبة دون مزاحمدة غيدره    عن قيام

فتعود لد  وحدده العوائدد الماليدة الناتجدة عدن اديا االسدتاالل والحقدوق الماليدة ادي 
ف  أو حقدددوق اسدددتئثارية أي انددد  الشدددخص الوحيدددد الددديي يملدددك التصدددرف بمصدددن

 الترخيص للاير باستاالل .

الحق المعنوي فتتمثل بنسبة المصدنف إليد  سدواء باسدم  الشخصدي أو اختيدار  -2
 اسم مستعار.

 أما الفرق بين الحقوق المادية والمعنوية فهي:

                                                           

1
جه عن منتج الغيرر ييجرا ات ونرمت مميرزة يميرر م ر  ة العالمة التجارية: إشارة يستخدمها التاجر لتمييز منت - 

 يمير مخالفة ل نظام ياآلداب العامة.

 المؤشرات الجغرافية:إشارة ومضع ع ى المنتج وشير إلى انه ينشأ من منطقة جغرافية معينة. -

اصر نمن عالرسم يالنممذج الصناعي:هم الجانا الزخرفي يالجمالي ل س عة ذات المنفعة يمن الممنن ات ينمت -

 ثالثية األبعاد مثل الرسمم أي الخطمط أي األلمات.

براءة االختراع: حق يمنحه القانمت ل مخترع يمنع بممجبه اآلخررين مرن اسرتغالخ اختراعره وجاريرا يذلر  خرالخ  -

 فترة زمنية محددة مقابل النشف عن االختراع بعد انق اء مدة الحماية.

 األعماخ التجارية لتمييز المؤسسة أي الشركة عن ميرها من الشركات.االسم التجاري:اسم يستخدم في مجاخ  -

السر التجاري:عبارة عرن مع ممرة ذات ميمرة وجاريرة وتع رق بطريقرة اونتراج يالمبيعرات يميرر معريفرة ل جمهرمر -

 ياوخذ صاحبها ودابير معقملة ل محافظة ع ى سريتها.
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الحقوق المعنويدة اليمكدن التندازل عنهدا إي انهدا ملتصدقة بشدخص المللدف أمدا  -1
جزئيدا أو كليدا مقابدل بددل مدادي أو بددون  الحقوق المالية فيمكن التندازل عنهدا

 مقابل.
وجود العمل أما الحقوق الماليدة فتتقدادم  ةالحقوق المعنوية التتقادم أي تدوم مد -2

 أي لها فترة محددة قانونا 
الحقوق المعنوية اليمكن الحجز عليها الرتباطها بشخص المللف أمدا الحقدوق  -3

 .مكن الحجز عليها مقابل دين اوضمانالمالية في
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 الباب الثاني/الةيمقراطيي

 .مفهوم الديمقراطية /الفصل االول 

 .تعريف الديمقراطية /المبحث االول

 .مزايا الديمقراطية /المبحث الثاني

 .اشكال الديمقراطية /الفصل الثاني

 .الديمقراطية المباشرة /المبحث االول

 .ة المباشرةمضمون الديمقراطي /المطلب االول

 .تطبيقات الديمقراطية المباشرة /المطلب الثاني

 .تقدير الديمقراطية المباشرة /المطلب الثالث

 .الديمقراطية شب  المباشرة /المبحث الثاني

 .مضمون الديمقراطية شب  المباشرة /المطلب االول

 .مظاار الديمقراطية شب  المباشرة /المطلب الثاني

 .لديمقراطية شب  المباشرةتقدير ا /المطلب الثالث

 .الديمقراطية التمثيلية)النيابية  /المبحث الثالث

 .مفهوم النظام التمثيلي)النيابي  /المطلب االول

 .اركان النظام التمثيلي)النيابي المطلب الثاني /

 .اشكال النظام التمثيلي)النيابي  /المطلب الثالث

 .المجلس النيابيالمبحث الرابع/

 نظام المجلس الواحد  /المطلب االول

 نظام المجلسينالمطلب الثاني/ 

 لنظام التمثيلي)النيابي :االنتخاب.لية اآ /الفصل الثالث

  .مفهوم االنتخاب /المبحث االول

 .ايئة الناخبين /المبحث الثاني

 .مفهوم ايئة الناخبين /المطلب االول
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 .تكوين ايئة الناخبين /المطلب الثاني

 .ع المقيداالقترا /الفرع االول

 .الفرع الثاني/ االقتراع العام

 .تنظيم عملية االنتخاب /المبحث الثالث

 .تحديد الدوائر االنتخابية /المطلب االول

 .القوائم  االنتخابية /المطلب الثاني

 .المرشحون /المطلب الثالث

 .الحملة االنتخابية /المطلب الرابع

 .التصويت /الخامسالمطلب 

 .النتخاباتنظم ا /المبحث الرابع

 .االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر /المطلب االول

 .االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة /المطلب الثاني

 .نظام االغلبية ونظام التمثيل النسبي /المطلب الثالث

 .نظام التصويت االختياري والتصويت االجباريالمطلب الرابع/

 .والتصويت العلنينظام التصويت السري /المطلب الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



 37 

 الباب الثاني/الةيمقراطيي

 /مفهوم الةيمقراطيي األولالفصل 

ادديا المفهددوم الكثيددر مددن  أثدداراليعددد مفهددوم الديمقراطيددة مددن المفدداايم الجديدددة وقددد   
توجدد الكثيدر مدن المفداايم وتعريفدات  إي، السياسيينالخالف لدى الشعوب والمفكرين 

اجتمداعي للديمقراطيدة معداني منبثقدة مدن  أوكدل تيدار فكدري  أعطىللديمقراطية فلقد 
اسدتحالة االتفداق علدى مفهدوم واحدد  إلدى أدىلهيه التيارات مما  األيدلوجيةالمنطلقات 

 راطية.للديمق

 أمداتعريدف الديمقراطيدة،  األولمبحثين، نتناول في المبحدث  إلىوسنقسم ايا الفصل 
 في المبحث الثاني مزايا الديمقراطية.

 /تعريف الةيمقراطيي.األولالمبحث 

تعد الديمقراطية في بدايتها كانت قاصرة على الناحيدة السياسدية وبتطدور العلدوم لدم   
ثقافية وادي  أوللحياة اقتصادية  أخرىفروع  إلىدت تعد تقتصر على السياسة بل امت

للمفهددوم  األساسدديعلددى اندد  المكددون  اإلنسددانيالفددرد  إلددىترجددع  األولفددي المقددام 
 اإلنسددانيعلددى رفددع مسددتوى الفددرد  وأخيددرا أوالالددديمقراطي، فالديمقراطيددة تعمددل 

 المجتمع وتمحو الفوارق بين الطبقات. أفرادوتقليل الفوارق بين 

 وتعندددي الشدددعبDemosالديمقراطيدددة اشدددتقت مدددن كلمتدددين إغدددريقيتين ومصدددطل  
وتعنددي الحكددم واكدديا فالديمقراطيددة حسددب اللفددظ اليوندداني تعنددي حكددم   kratiaوكلمددة

 اختاراداسديطرة الشدعب علدى الحكومدة التدي  أوالشعب، أي اختيار الشعب لحكومت  
ة تعندي مشداركة ، فالديمقراطيداألخدرينحكم الشعب بكامل  الحكدم جدزء مند  علدى  أو

الجميع على قدم المساواة في اتخاي القرارات، فالديمقراطيدة ادو نظدام سياسدي للحكدم 
بدين  واإلخداءفي اختيدار الحكدام  اإلنسانوالمساواة وحرية  واإلخاءيقوم على الحرية 
 القانون. أمامالناس والمساواة 
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 الةيمقراطيي. المبحث الثاني/مجايا

  لى اةم المساواة. األفراةى معاملي ةميع تعمل الةيمقراطيي  ل -1

تراعدي مصدال  النداس علدى قددم المسداواة  إنيجب علدى الحكومدة الديمقراطيدة   
 إنعلدى قددم المسداواة، كمدا ويجدب  فدي الحسدبان أيضدا آرائهدمتأخي  إنكما يجب 

 يكون صوت الفقير مساويا لصوت الثري.

 .الناس باحتياةات اإليفاءتعمل الةيمقراطيي  لى  -2

الشعب وزن اكبدر فدي توجيد  السياسدة زادت امكانيدةان تعكدس  لرأيفكلما كان   
ايه السياسة تطلعات  وطموحات ، وحتى تكون وسيلة الحكومدة ومدن بيددام مقاليدد 

تكدون انالدك رقابدة شدعبية وان تتدوفر  إنالحكم مالئمة الحتياجات الشعب فيجدب 
 والضاط على سياسة الحكم. للتأثيرقنوات فعالة 

 حلول وسط. إلىوالسعي  واإلاناع الحوار الصريح إلىتة و الةيمقراطيي  -3

 بشدان األراءالديمقراطي على الحوار اليفتر  فقط وجود اختالف في  فالتأكيد  
 إنات الحددق فددي لهدديا االختالفدد إن أيضددابعد  المسددائل السياسددية ولكندد  يفتددر  

لحل الخالفدات باعتمداد  الديمقراطي األسلوب، ويكون إليهايعبر عنها وان يستمع 
الجبدر مدن  أوحدل وسدط العدن طريدق الفدر   إلدىوالوصدول  واإلقناعالمناقشة 

 قبل السلطة.

 .األساسييتعمل الةيمقراطيي  لى كفالي وحمايي الحقوق والحريات  -4

والتعبير وفي تكوين الجمعيات وحق  الرأيوتشمل ايه الحقوق الحق في حرية   
 وغيراا.التنقل والحماية من التعييب 

 تسمح الةيمقراطيي بتةةية اوة الشعب. -5

لدم  أومن خالل استخدامها للوسائل السلمية في اسدتبعاد السياسديين الديين فشدلوا   
 يعد لهم نفع، بدون حدوث أي اضطراب في نظام الحكم.
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 الةيمقراطيي. أشكالالفصل الثاني/

شدرة والديمقراطيدة لقد ظهدرت للديمقراطيدة عددة صدور وادي الديمقراطيدة المبا  
ثالثددة مباحددث،  إلددىشددب  المباشددرة والديمقراطيددة النيابيددة، وسنقسددم ادديا الفصددل 

المبحددث الثدداني عددن الديمقراطيددة  أمدداعددن الديمقراطيددة المباشددرة،  األولالمبحددث 
 المبحث الثالث عن الديمقراطية النيابية. أماشب  المباشرة، 

 / الةيمقراطيي المباشرةاألولالمبحث 

ندددرك المقصددود بالديمقراطيددة المباشددرة يجددب علينددا تحديددد مضددمون ادديه لكددي   
 :ثالثة مطالبالديمقراطية وتطبيقاتها وتقديراا على 

 / مضمون الةيمقراطيي المباشرة.األولالمطلب 

الديمقراطيددة النمددويج المثددالي للحكددم الددديمقراطي   أشددكاليعددد ادديا الشددكل مددن   
نفسدد ، فددالمحكومون يكونددون حكامددا فددي لكوندد  يسددم  للشددعب بممارسددة السددلطة ب

 بأوسددعالوقدت نفسدد ، فالشددعب يتمتددع بموجددب ادديا الشددكل مددن الحكددم الددديمقراطي 
والقضداء، ويمدارس السديادة  واإلدارةالحقوق، فهو يمارس بنفسد  سدلطة التشدريع 

بنفسد  ضددمن المجددالس الشددعبية، وفددي ظددل اديا الوضددع فددال تكددون اندداك مجددالس 
الحددداكمون، فدددال تمثيدددل  أنفسدددهمء، فدددالمحكومون ادددم نيابيدددة والحكومدددة والقضدددا

 والتفوي  للسلطات.

 المطلب الثاني/تطبيقات الةيمقراطيي المباشرة.

ممارسددة السددلطة السياسددية فددي المدددن  إلددىالديمقراطيددة المباشددرة  أصددولتعددود   
والعبيدد  واألجاندباليونانية القديمة، فكان المواطنون الديكور وحددام دون النسداء 

ن بصورة دورية ومنتظمة بهيئة جمعيدة عامدة ويقومدون بالتصدويت علدى يجتمعو
مجلدس الخمسدمائة، والخمسدمائة  ادم  أعمدالالقوانين ويعيندون القضداة ويراقبدون 

مجموعة يدتم اختيدارام مدن قبدل الجمعيدة العامدة يتولدون تصدريف الشدلون واديا 
علدى المدواطنين،  النظام اليي عرفت  المدن اليونانية كان نظاما قاصرا في تمثيلد 

كاندت تقتصدر  وإنمدامدواطني المديندة  أغلبيدةفجمعية الشعب العامة لدم تكدن تضدم 
مدن سدكان  أقليدةعلى المواطنين االحدرارمن الديكور فقدط الديين اليشدكلون سدوى 

المدينة، ولم تكن ايه الجمعية تمارس الوظائف والسلطات كافة بل كانت تمدارس 
القددوانين والمعاادددات والضددرائب فددي  قددرارإالوظيفددة التشددريعية المتجسدددة فددي 

الوقددت الدديي تمددارس الوظيفددة التنفيييددة مددن قبددل مجلددس الخمسددمائة الدديي تختدداره 
كانددت تفددو  لقضدداة تعيددنهم  فإنهدداالوظيفددة القضددائية  أمدداجمعيددة الشددعب العامددة، 

الحدديث لهديا  التطبيدق أمدارومدا، الجمعية العامة للشعب، وقد عرفدت اديا النظدام 
الممارسدددددة الديمقراطيدددددة فهدددددو موجدددددود فدددددي ثدددددالث   أشدددددكال الشدددددكل مدددددن

ممارسددة الديمقراطيددة المباشددرة فددي ادديه  إن إالمقاطعات)كاونتددات  سويسددرية، 
مند  نظامدا للحكدم، ففدي اديه  أكثدريكون ندوع مدن التدراث  إنالمقاطعات اليتعدى 
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فددان مواطنيهددا  األالفالمقاطعددات الددثالث التددي اليتجدداوز عدددد سددكانها عشددرات 
جمعية شعبية مرة واحدة في الربيع من كل سنة ويلك في صدورة  بهيئةمعون يجت

القوانين المعدة مدن قبدل مدوظفين  بإقراراحتفالية، و خالل  ايا االجتماع يقومون 
اندد  يالحددظ علددى ادديه االجتماعددات عدددم مشدداركة  إالويصددوتون علددى الموازنددة، 

المناقشات التي  إن،كما  وبشكل كبير ملفت للنظرالمواطنين في ايه االجتماعات 
القددرارات التدي يددتم التصددويت  أمددامصدطنعة،  إنهددا أوتتسدم بالسددطحية  تددور فيهددا

تكون معدة بدقة من مجلس المقاطعة المنتخب من الجمعيدة  فإنهااتخاياا  أوعليها 
 الشعبية.

 المطلب الثالث/ تقةير نظام الةيمقراطيي المباشرة.

يلكدد علدى  ألند المثاليدة  إلى األنظمةة من اقرب يعد  نظام الديمقراطية المباشر  
بواسددطت   إالالشددعب اددو صدداحب السددلطة ومسددتودعها فددال تمددارس السددلطة  إن

دون وساطة احد، كما وان ايا النظام  فيباشر الشعب جميع اختصاصات السلطة 
فددي تحمدل المسددلوليات  وبحثدد  عددن  إشددراك يرتفدع بمعنويددات الشددعب مدن خددالل 

 للمشكالت المطروحة. الحلول العملية

يفتدر  اديا  إيولكن على الرغم من يلك فهيا الندوع مدن الحكدم صدعب التطبيدق 
بصورة مباشرة ، وايا يسدتحيل  أشكال يمارس الشعب الحكم في جميع  إنالنظام 

يجتمددع فددي مكددان واحددد وتددداول  إنعلددى شددعب منتشددر علددى بقعددة ار  واسددعة 
عددة مقاطعدات فهديا  إلىتقسيم الدولة  ماتقتضي  المصلحة العامة، حتى لو فرضنا

االخددتالف وعدددم االنسددجام بددين تلددك المقاطعددات فددي القددرار الدديي  إلددىسدديلدي 
يلددك تعقددد الشددلون العامددة التددي بلاددت حددد كبيددر مددن التعقيددد  إلددى إضددافةسدتتخيه، 

 نوع من التخصص. إلىوالصعوبة التي تحتاج 

يتحقق فدي  إنسرية اليمكن بع  الشلون العامة والهامة بصورة مناقشة  إنكما 
اديه  مضوء االجتماعات العلنية التي تدعو لهدا اديا الندوع مدن الديمقراطيدة، وامدا

 االنتقادات يصعب تطبيق الحكم الديمقراطي المباشر.

 المبحث الثاني/الةيمقراطيي شبه المباشرة.

 لمعرفددة مددا المقصددود بالديمقراطيددة شددب  المباشددرة يجددب علينددا تحديددد مفهددوم ادديه  
 :على ثالثة مطالبالديمقراطية ومظااراا وتقديراا 

 / مفهوم الةيمقراطيي شبه المباشرة.األولالمطلب 

الديمقراطية شب  المباشرة اي نظام وسط بدين الديمقراطيدة المباشدرة والديمقراطيدة   
الديمقراطية شدب  المباشدرة بدبع  مظداار الديمقراطيدة  تأخيالتمثيلية)النيابية ، حيث 

بعد   أيضداة التدي تعتمدد علدى ممارسدة الشدعب السديادة دون وسديط وتعتمدد المباشر
ندواب  إلدىمظاار الديمقراطية التمثيلية التي تعتمد على تفوي  حق ممارسة السيادة 

 ايئة نيابية تمثل الشعب وتضطلع بمهام الحكم نيابة عن . أو
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 المطلب الثاني/ مظاهر الةيمقراطيي شبه المباشرة.

راطيدددة شدددب  المباشدددرة بعددددة مظددداار تجعدددل منهدددا نظامدددا وسدددطا بدددين تتميدددز الديمق  
الددديمقراطيتين المباشددرة والتمثيليددة، ويمكددن تحديددد ادديه المظدداار فددي محددورين امددا 

 مشاركة الشعب في العمل التشريعي والرقابة الشعبية على نواب الشعب.

 / مشاركي الشعب في العمل التشريعي.أوص

 التالية. باألعمالل التشريعي تتمثل مشاركة الشعب في العم

واددو قدرار تتخدديه ايئدة الندداخبين فدي الدولددة عدن طريددق  اص تورا  الشوعبي  -1
تعليق نفاي قانون صوت عليد  البرلمدان ويرمدي بالتدالي  إلىاالقتراع، ويرمي 

الديي تمارسد  ايئدة النداخبين الدنق   أو، وعمليدة االعتدرا  اديه إبطالد  إلى
 ين:ضد قانون معين تتم على مرحلت

يجوز خالل مدة معينة من تاري  تصدويت البرلمدان علدى القدانون وبنداء علدى  -
طلددب بعدد  المددواطنين ممددن يحددق لهددم االنتخدداب االعتددرا  علددى القددانون 

 الميكور.

يكددون االعتددرا  موقعددا مددن العدددد المحدددد فددي الدسددتور، عنددداا يدددعى  إن -
ن  المعتددر  المواطنددون الدديين يحددق لهددم االنتخدداب السددتفتائهم بشددأن القددانو

صوتت الاالبية على رفضد  يعدد كدأن لدم يكدن، ويعدد االمتنداع عدن  فإياعلي ، 
 إلادداءالتصددويت فددي ادديه الحالددة قبددوال بالقددانون، ويترتددب علددى االعتددرا  

من البرلمان ولديس مدن تداري   إقرارهالقانون المعتر  علي  وعده ملايا مني 
القدانون قدد تمدت فدي اديه  التصويت الشعبي علي ، وان كان ثمة تطبيقات لهيا

الحدال علدى ماكاندت عليد  قبدل صددور القدانون،  وإعدادة إلاالاافيجب  األثناء
حدق االعتدرا  الشدعبي يسدم  للشدعب بالتددخل فدي  إنوفي ضوء يلدك نجدد 

بحددق االعتددرا  الشددعبي كددل مددن  تأخدديعمليددة التشددريع ومددن الدسدداتير التددي 
 الدستور السويسري والدستور االيطالي.

يكوندوا  إنويعندي قيدام عددد مدن المدواطنين ممدن يحدق لهدم  اح الشعبي اصاتر -2
 إلصددارالبرلمدان  إلىفكرة معينة، والطلب  أوناخبين باقترا  مشروع قانون 

البرلمددان علددى  بإجبدداريسددم  للمددواطنين  أسددلوبتشددريع فددي مجالهددا، فهددو 
 إلشددراكالوسددائل  أوسددعالتشددريع فددي مجددال معددين، واالقتددرا  الشددعبي اددو 

االقترا  الشعبي شكل طلب وضدع قدانون  ويأخيشعب في العمل التشريعي، ال
من مواد الدستور، وقد يقتصدراالقترا   أكثر أوالنظر في مادة  إعادة أومعين 
االقتدرا  اليكدون موضدوعا  إنأي  إليد الرغبة في الشأن المشدار  إعالنعلى 

يضدع صدياة  إنالتقنيدة، ففدي اديه الحالدة فدان علدى البرلمدان  األصدولحسب 
التقنيدة علدى  األصدولكان اقتدرا  المدواطنين مصدوغا حسدب  إيا أماالقانون، 
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يطدر    إن أو إلقدرارهيطدر  علدى البرلمدان  إن أماشكل مشروع قانون، فان  
 على الشعب لالستفتاء علي  مباشرة ويلك حسب مايحدده الدستور.

ون، ويلدك الشدعب فدي شدأن مدن الشدل إرادةويعني تقصي  اصستفتاء الشعبي  -3
قدانون، ويمكدن التمييدز  أومشدروع دسدتور  أوحول موضوع معين  رأي  بأخي

 أو إجددراءهمددن االسددتفتاء بحسددب وقددت  أنددواعمددن الناحيددة النظريدد  بددين عدددة 
 القوة الملزمة لنتائج . أو إلي اللجوء  إلزاميةغايت  اومن حيث  أوموضوع  

اسدتفتاء الحدق،  أوابق اسدتفتاء سد أمدايكدون  إجدراءهفاالستفتاء من حيث وقت  -
عدر  مشددروع  إلدىيلجدأ بمقتضداه البرلمددان  أسددلوبادو  :فاالسدتفتاء السدابق

 ألجددليصددوت البرلمددان علددى القددانون المدديكور  إنقددانون علددى الشددعب قبددل 
البرلمددان غيددر ملددزم عددادة بنتيجددة  إن إالالوقددوف علددى رأي الشددعب حولدد ، 

المشددروع دون التقييددد  االسددتفتاء، فالبرلمددان يددتمكن مددن التصددويت علددى ادديا
 أمدا، بنتيجدة االسدتفتاء الديي اجدري، واديا الندوع مدن االسدتفتاء قليدل الحددوث

عدر  قدانون تدم  إلدىيلجدأ البرلمدان بمقتضداه  أسدلوباالستفتاء الالحق: فهو 
وافق  إيا إالالشعب بحيث اليصب  ايا القانون نافيا  إلىالتصويت علي  سابقا 

 الشعب علي .

مندد  واددي: االسددتفتاء  أنددواعن حيددث الموضددوع فهندداك عدددة االسددتفتاء مدد أمددا -
 الدستوري، االستفتاء التشريعي، االستفتاء السياسي.

ويقصد باالستفتاء الدسدتوري: ادو الديي يكدون موضدوع  التصدديق علدى دسدتور 
االسدددتفتاء التشدددريعي: فهدددو الددديي يكدددون  أمددداتعدددديل الدسدددتور النافدددي،  أوجديدددد 

والعادية كما او مطبق في بع  الددول مثدل  ساسيةاألموضوع  يتعلق بالقوانين 
مهددم مددن  بددأمراالسددتفتاء السياسددي: فددان موضددوع  يتعلددق  أمدداايطاليددا وسويسددرا، 

وجدود  إلدى  اإلشدارةللدولة، وفدي اديا الخصدوص البدد مدن  السياسة العامة أمور
مدن االسدتفتاء الشدعبي وادو االسدتفتاء الشخصدي)المبايعة : الديي يكدون  آخرنوع 
وع  الموافقة على تبوء شخص محدد لمنصب سياسي كبير كرئاسة الدولة، موض
 معتمد ومعمول ب  في عدة دول. إجراءواو 

يضددم نددوعين مددن االسددتفتاء امددا:  أيضددااالسددتفتاء مددن حيددث غايتدد : فاندد   أمددا -
 إلددىاالسددتفتاء التصددديقي واالسددتفتاء االلاددائي، فاالسددتفتاء التصددديقي يهدددف 

كمعاادددة اقراددا البرلمددان  موضددوع معددين  أوون   موافقددة الشددعب علددى قددان
ندص معمدول بد ، يضداف  إلاداء إلدىاالستفتاء االلادائي فهدو يهددف  أماسابقا، 

االسدتفتاء  إليهداايين النوعين من االستفتاءات من حيث الااية التي يرمي  إلى
الشدعب ليقدول كلمتد  الفصدل حدول  إلدىالتحكيمي الديي تكدون غايتد  االحتكدام 

 سي نشب بين السلطتين التشريعية والتنفييية.خالف سيا

أما من حيث إلزامية اللجوء إلى االستفتاء: فان  يمكن التمييدز بدين ندوعين مدن  -
االسددددتفتاء امددددا: االسددددتفتاء الوجددددوبي واالسددددتفتاء االختيدددداري، فاالسددددتفتاء 



 43 

الوجوبي: او االستفتاء الديي يدنص الدسدتور علدى وجدوب إجرائد  فدي بعد  
ديل الدسدتور، أمدا االسدتفتاء االختيداري: فهدو االسدتفتاء الديي المسائل مثدل تعد

يلجأ إلي  بنداء علدى طلدب البرلمدان أو الحكومدة السدتفتاء الشدعب علدى إحددى 
 المسائل المهمة التي ينص الدستور على وجوب استفتاء الشعب عليها.

يمكددن  إيلنتيجددة االسددتفتاء:  اإللزاميددةوكدديلك يمكددن التمييددز مددن حيددث القددوة  -
تمييدز بدين االسدتفتاء الملدزم واالسددتفتاء االستشداري، فاالسدتفتاء الملدزم: اددو ال

االسددتفتاء االستشدداري: فهددو الدديي  أمدداالدديي تقيددد نتيجتدد  البرلمددان والحكومددة، 
لهمدا، وفدي الحقيقدة  األخيرالتقيد نتيجت  البرلمان والحكومة حيث يبقى القرار 

 األنظمدددةمدددألوف فدددي  وأغيدددر مقبدددول  أمدددرفدددان االسدددتفتاء االستشددداري ادددو 
 الديمقراطية.

اقتدرا  االسدتفتاء الشدعبي  أووفيما يتعلق بالجهات التي تمتلك المبادرة فدي طدر  
مدا يقدرره الدنص  البرلمان ويلدك حسدب أوالمواطنين  أوالسلطة التنفييية  أمافهي 

اديا الحدق لدرئيس الجمهوريدة  أعطى 1958الدستوري، فالدستور الفرنسي لسنة 
 إلدددىالبرلمدددان، وفدددي سويسدددرا مدددن  اددديا الحدددق  أوقتدددرا  الحكومدددة بنددداء علدددى ا

المددواطنين الدديين يحددق لهددم االنتخدداب علددى تقددديم طلددب يدددعو لالسددتفتاء حددول 
 ألدفموضوع معين، فقد حدد عددد المدواطنين الدين يحدق لهدم تقدديم الطلدب بمائدة 

 مواطن. ألفمواطن وفي ايطاليا حدد ايا العدد بخمسمائة 

ت النادرة يمن  البرلمان الحدق فدي الددعوة إلدى االسدتفتاء واديه وفي بع  الحاال
الحالة  نادرة ألنهدا تعدد انتقاصدا مدن قيمدة البرلمدان الديي تعدد مدن سدلطات  إعدداد 
القوانين وإقراراا، ولكن ايا الحق في طر  موضوع لالستفتاء الشعبي لعدد من 

شدعب حدول موضدوع أعضاء البرلمان قد يخدم األقليدة التدي ترغدب فدي العدودة لل
يعطي حدق المبدادرة فدي طدر  االسدتفتاء  1952معين، فالدستور الدنماركي لعام 

 على الشعب إلى ثلث أعضاء المجلس النيابي.

 .ثانيا/ الراابي الشعبيي  لى نواب الشعب

 وتتجسد ايه الرقابة في الصور التالية:

شدعبي عدزل وادو إجدراء يدتم بموجبد  وبداء علدى طلدب  العجل الشعبي للنائب -1
النائددب فددي البرلمددان لكوندد  لددم يعددد يحظددى برضددا الندداخبين مددن المددواطنين الدديين 
يتمتعون بحق االنتخداب، وفدي اديه الحالدة يدتم إجدراء انتخابدات جزئيدة أو فرعيدة 
على المقعد اليي يشال  ايا النائب، وايا العزل اليعدد مانعدا فدي إن يعدود النائدب 

فداز باالنتخابدات فاند  يعدود نائبدا باعتبدار إن المعزول ويرشد  نفسد  مجدددا، فدإيا 
 فوزه يعد تجديد ثقة ب .

ويعني إن يتم العزل الشعبي لجميدع أعضداء المجلدس  الحل الشعبي للبرلمان  -2
النيابي، ويتم يلك بطلب عدد معين من المدواطنين الديين يتمتعدون بحدق االنتخداب 

اسدتفتاء شدعبي حدول اديا  ويتم تحديد العدد بموجب النص الدستوري، ويتم تنظديم
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الموضوع، فإيا كانت نتيجة االستفتاء بالرف  يبقدى المجلدس النيدابي، وإيا كاندت 
باإليجددداب فتدددتم الددددعوة النتخابدددات جديددددة واددديا األسدددلوب مطبدددق فدددي بعددد  

 المقاطعات السويسرية.

 المطلب الثالث/ تقةير الةيمقراطيي شبه المباشرة.

ة بإسدددهامها فددي تحريدددك الحددس الدددديمقراطي تتميددز الديمقراطيددة شدددب  المباشددر  
 أكثدراالستفتاء المعتمد في ايا النظام او  أسلوب إنوتقويت  لدى المواطنين، كما 

مددن التصددويت الدديي يجددري فددي المجددالس التشددريعية الدديي  الددرأيصدديانة لحريددة 
طريقدة اسدتفتاء المدواطن   أمداوالمظداارات العامدة،  األحدزاببميول  أحيانايتأثر 
 .األغلبية رأيعبر عن فان  ي

الشدعب  بدرأيولكن النظام شب  المباشر قد اليحقق النتيجة المطلوبدة عنددما يلخدي 
الشدعب  رأيفي وقت وظروف غيدر مناسدبة فتكدون نتيجدة االسدتفتاء التعبدر عدن 

حدد مدا  إلدىفان تطبيق الديمقراطيدة المباشدرة يحتداج  األساسالحقيقي، وعلى ايا 
ى التستخدم مظااره بشكل يهددد االسدتقرار التشدريعي وعيا سياسيا للمواطنين حت

     البرلمانية المنتخبة.يقلل من ايبة المجالس  أو للدولة

 المبحث الثالث/ الةيمقراطيي التمثيليي)النيابيي(

نظدام الديمقراطيدة  ، مفهدومفي موضوع الديمقراطيدة التمثيليدة نتناول بالبحثسوف   
 مطالب.النيابية في ثالثة  مةاألنظ وأشكال وأركانهاالتمثيلية 

 / مفهوم النظام التمثيلي) النيابي(.األولالمطلب 

الديمقراطيددة  التمثيليددة النظددام الدديي يمددارس الشددعب فيدد   أويقصددد بالنظددام التمثيلددي   
يسددمى ادديا النظددام بالنظددام  األسدداسممثلددين، وعلددى ادديا  أوالسددلطة بواسددطة نددواب 

ين يشددكلون الهيئددة الناخبددة ) الجسددم االنتخددابي  مجمددوع المددواطنين الددي إنالنيددابي أي 
 أوويقصددد بدد  المواطنددون الدديين يملكددون حددق االنتخدداب ويقومددون بانتخدداب ممثلددين 

معظدددم الددددول  أخددديتندددواب عدددنهم يباشدددرون السدددلطة نيابدددة عدددنهم وباسدددمهم، وقدددد 
ام ، يقددوم النظدداألمددةمبدددأ سدديادة  علددىالديمقراطيددة فددي العددالم بالنظددام التمثيلددي القددائم 

علدى االنتخداب عدن طريدق ورقدة التصددويت فدي اساسد  وقبدل كدل شدديء  إياالتمثيلدي 
قددانون االنتخدداب، وفددي  أودوريددة ومنتظمددة يعينهددا الدسددتور  أوقدداتالدديي يجددري فددي 

 أوايئدة  إلدى وإنمداشخص واحد  إلىالديمقراطية التمثيلية اليعود حق ممارسة الحكم 
فدان وجدود المجلدس النيدابي يعدد مسدألة  ايئات يرتكز وجوداا على االنتخاب، وعليد 

 الشعب اليي ينتخب . إرادةفي  تتمثل  إنفي النظام التمثيلي باعتبار  أساسية
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 النظام التمثيلي. أركانالمطلب الثاني / 

 اي: أركان أربعةيتميز النظام التمثيلي بقيام  على 

ايئدة نيابيدة  بإقامدة يتميز النظدام التمثيلي)النيدابي برلمان منتخب من ابل الشعب  -1
يكون ايا البرلمان مكون من مجلدس واحدد  إنتضم نوابا منتخبين من الشعب ويمكن 

بوجدود برلمدان منتخدب بكاملد   إالينشأ ايا النظدام  إنمن مجلسين، وعلي  اليمكن  أو
الصددفة النيابيددة علددى  إضددفاءباالبيتدد  بواسددطة الشددعب، وبدديلك يكددون مددن الخطددأ  أو

 إلدىيصدار  إنملد ، ولكدن اديا اليمندع بسدبب قيدام ظدروف معيندة المجلس المعندي بكا
األعضاء المعينين عدن اليزيد عدد  إنالبرلمان على شرط  أعضاءاعتماد مبدأ تعيين 

الصفة النيابيدة علدى مثدل اديه المجدالس،  إضفاءالمنتخبين حتى يمكن  األعضاءنسبة 
بعد  الكفداءات  خدالإدفي البرلمان يكون ناجمدا عدن  األعضاءتعيين بع   وإجراء

 أنظمدةتمثدل بسدبب اعتمداد  إنالتدي اليمكدن  األقليداتمن اجل تمثيدل  أوالبرلمان  إلى
الصدفة  إلضدفاءعنصدر االنتخداب اليكفدي لوحدده  إنانتخابية التسدم  لهدا بديلك، كمدا 
يباشر البرلمان سلطة حقيقية، وتتجسد ايه السدلطة  إنالنيابية على البرلمان بل يجب 

 باإلضددافةبموافقددة البرلمددان  إالأي قددانون  إصددداريفددة التشددريعية وعدددم الوظ أداءفددي 
 . السلطة التنفييية في ظل النظام البرلماني أعمالدور البرلمان في رقابت  على  إلى

عملية انتخاب الشدعب لنوابد  اليكدون  إنويقصد بيلك الركن  تأايت مةة البرلمان -2
نيابي يقدوم علدى تأقيدت مددة نيابدة البرلمدان بدان لمدة نيابية ملبدة بل ملقتة، فالنظام ال

 إجدراءبعدد نهايتهدا يتولى ممثلو الشعب ممارسة السلطة خالل مددة معيندة محدددة يدتم 
 ألخدرانتخابدات مدن وقدت  إجدراء إلىمما يلدي انتخابات جديدة لتكوين برلمان جديد 

علددى وتجديددد انتخدداب الشددعب لنوابدد  بشددكل دوري، والحكمددة فددي يلددك اددو الوقددوف 
قددد تتايددر وتتطددور مددع  وإرادتدد ، الن رغبتدد  ألخددرالشددعب مددن وقددت  وإرادةرغبددة 

تأقيدت  إلدى باإلضدافةانتخابات دوريدة  بإجراءبالرجوع للشعب  إالالزمن واليتم يلك 
مدددة نيابددة البرلمددان وتجديددد انتخابدد  يحقددق مبدددأ رقابددة الشددعب علددى نوابدد  ويمنددع 

 إنبالشددكل المطلددوب، علددى  أدائهدداعددن  تقاعسددهم أوانحددرافهم فددي ممارسددة سددلطتهم 
يابدت الدسداتير  األسداسيكون تجديد دورة البرلمان لمدة زمنية متوسدطة وعلدى اديا 

 خمس سنوات. أو بأربعتحديد مدة نيابة البرلمان  إلى

واديا الدركن كدان قدد قررتد  الثدورة الفرنسدية   ضو البرلمان يمثل األمي بأسرها -3
اره، فهديا الدركن يمدن  النائدب الحريدة فدي إبدداء رأيد  بشكل واض  مما أدى إلى انتش

دون التقيد بتعليمات ناخبي  لكون  يعمدل مدن اجدل الصدال  العدام لألمدة ولديس لتحقيدق 
مصال  خاصة بالدائرة المنتخب فيهدا، فتقسديم الدولدة إلدى دوائدر انتخابيدة يرجدع إلدى 

معنددى سياسددي الن  اعتبددارات فنيددة تتعلددق بتنظدديم عمليددة االنتخدداب، إي لدديس لدد  أي
السدديادة التتجددزأ، فمددثال إيا كددان اندداك جددزء محتددل مددن أقدداليم الدولددة فددأن أعضدداء 

 البرلمان في ايا الجزء يبقون أعضاء في البرلمان المعبر عن إرادة األمة.

 



 46 

 إمكددانويقصددد باسددتقالل البرلمددان عدددم  اسووتقالل البرلمووان  وون هيئووي النوواخبين  -4
البرلمدان يمارسدون واليدتهم  فأعضداءشدرط،  أوأي قيد تحديد وكالة عضو البرلمان ب

يكونددوا قددد تعهدددوا بهددا قبددل انتخددابهم وال  إنبحريددة دون االرتبدداط بالتزامددات يمكددن 
بتعليمات ناخبيهم خالل الوالية، وايا الركن يعد نتيجة طبيعية لكون عضدو البرلمدان 

الهيئدة  إلدىبددون الرجدوع ، فبعد انتهاء االنتخابات يباشر البرلمان سلطات  األمةيمثل 
بمظدداار الديمقراطيددة شددب  المباشددرة، فهيئددة الندداخبين  األخدديالناخبددة بحيددث اليجددوز 

تكدون مددة  إنتنتظر االنتخابات التالية لمحاسدبة ممثليهدا ولديلك البدد  إنالتملك سوى 
 البرلمان ملقتة.

 النظام التمثيلي)النيابي(. أشكالالمطلب الثالث/ 

 أشدكالاخدي ثالثدة  وإنمدالنيابي في التطبيدق العملدي شدكال واحددا لم يأخي النظام ا  
 متميزة واي.

 النظام المجلسي. -1

 النظام الرئاسي. -2

 النظام البرلماني. -3

حكومددة الجمعيددة علددى ايمنددة  أويقددوم النظددام المجلسددي  / النظووام المةلسووي أوص
بتركيدددز السدددلطات لصدددال  السدددلطة  أوالسدددلطة التشدددريعية علدددى بقيدددة السدددلطات 

فدي سويسدرا فقدط، وفدي  إالير مطبق حاليدا غ األنظمةتشريعية، وايا النوع من ال
ايا النظام تخضع السلطة التنفيييدة فيد  خضدوعا تامدا للسدلطة التشدريعية، فتكدون 

، ويتميددز وإشددراف السددلطة التنفيييددة مجددرد ايئددة تابعددة للبرلمددان تخضددع لتوجيهدد  
 :األتيةالنظام المجلسي بالخصائص 

تركيددز السددلطتين التشددريعية والتنفيييددة بيددد  إن بيووة البرلمووان  تركيووج السوولطي -1
الخصائص التي تميز النظام المجلسي حيث يظهدر ندوع مدن  أامالبرلمان يعد 

الدم  بين السلطتين، فالبرلمان المنتخب من الشدعب ادو الجهدة التدي تتمحدور 
فيدد  جميددع السددلطات فددي الدولددة وخاصددة اندد  اددو الدديي يقددوم بتعيددين السددلطة 

 التنفييية.

يتدولى البرلمدان فدي النظدام المجلسدي تعيدين  السلطي التنفيذيي هيئوي ةما يوي  -2
تكون ايئدة جماعيدة حتدى التتركدز السدلطة بيدد  إنيجب  التنفييية التيالسلطة 

 ، ودور ايه الهيئة الجماعية يقتصر علدى تنفيدي مدايقرره البرلمدانأفراداااحد 
 تحديد سياسية عامة لها. أو ا  القوانيناقتر التنفييية حق، أي التملك السلطة 

يترتدب علدى ايمندة البرلمدان علدى السدلطة  تبعيي السلطي التنفيذيي للبرلموان  -3
ايئة تابعة كليا للبرلمان، فالبرلمدان ادو الديي  إلى األخيرةالتنفييية تحول ايه 

السدددلطة التنفيييدددة وعدددزلهم مدددن مناصدددبهم واليملدددك  أعضددداءيخدددتص بتعيدددين 



 47 

التنفييية حق االستقالة من وظائفهم حتدى اليسدتخدم اديا الحدق السلطة  أعضاء
البرلمدان يملدك كديلك سلطةاالشدراف  إنكوسيلة للضاط علدى البرلمدان، كمدا 

 أعضدداءالسددلطة التنفيييددة بحيددث يعددد  أعمددالوالتوجيدد  وبالتددالي الرقابددة علددى 
التملك  البرلمان، وبالمقابل أمام أعمالهمسياسيا عن  مسئولينالسلطة التنفييية 
 وسائل قانونية للضاط على البرلمان. أي السلطة التنفييية 

واو النظام اليي يأخي بمبدأ الفصل بين السدلطات بمفهومد    ثانيا/النظام الرئاسي

المتطرف وابرز مثال للنظام الرئاسي في العالم او النظدام الدسدتوري  أوالمطلق 
 ص ايا النظام اي:، وخصائاألمريكيةوالسياسي في الواليات المتحدة 

يستند النظدام الرئاسدي علدى  شةة الفصل بين السلطات واستقاللها وتواجنها  -1
فصل التام بين السلطات التشريعية والتنفييية والقضدائية، اي ال أساسيةركيزة 

  أعضددالهباسددتقاللية تامددة بحيددث يتمتددع  التشددريعيةفالبرلمددان يمددارس السددلطة 
مكن العضاءه الجمع بين عضوية البرلمان بحق اقترا  القوانين وحدام، والي

السدلطة التنفيييدة فدي المقابدل التملدك  إنوظيفة في السلطة التنفييية، كمدا  وأية
مطلقددة مددن خددالل  باسددتقالليةحددق حددل البرلمددان، والسددلطة القضددائية تتمتددع 

تمتددع القضدداة بالعديددد مددن الحصددانات،  إلددى إضددافةطريقددة اختيددار القضدداة، 
مسدتقلة فيمدا يتعلدق  األخدرىممثلدة بدرئيس الجمهوريدة ادي  والسلطة التنفيييدة

الددرئيس والمسدداعدين)الوزراء  الدديين تددم تعييددنهم بدددون تدددخل مددن  باختيددار
البرلمددان، واليمكدددن الجمدددع بددين الدددوزارة والبرلمدددان ويتمتددع الدددوزراء بحدددق  

النظدام الرئاسدي وان  إندخول البرلمان والتحددث فيد ، ولكدن البدد مدن القدول 
مبدأ االستقالل المطلق بين السلطات، فان الدساتير التدي تأخدي  أساسى قام عل

الكثيدددر مدددن  بإدخدددالبددد  تعمدددل علدددى التلطيدددف مدددن حددددة اددديا المبددددأ ويلدددك 
ادديا االسددتقالل المطلددق مددن الناحيددة  أمددرات عليدد  نظددرا السددتحالة االسددتثناء
 التطبيقية.

ود رئدديس يقددوم النظددام الرئاسددي علددى أسدداس وجددوحووةة السوولطي التنفيذيووي  -2
للجمهورية منتخب، فالنظام الرئاسي اليمكن إن يطبدق فدي الددول يات النظدام 
الملكي، وينتخب رئيس الجمهورية من قبل الشدعب أمدا باالنتخابدات المباشدرة 
أو غير المباشرة وليس من قبل البرلمان، وبيلك يقف رئديس الدولدة علدى قددم 

جودام مدن الشدعب مباشدرة، المساواة مع البرلمان لكونهما يستمدان شرعية و
كما ان  التوجد في النظام الرئاسدي حكومدة جماعيدة)مجلس وزراء  فدالرئيس 
او رئيس السلطة التنفييية حيث يعد في الوقت نفس  رئيسا للدولة، والحكومدة 

سددوى مجددرد مسدداعدين الغيددر كمددا أنهددم اليشددكلون ايئددة  اوالددوزراء ليسددو
ر على تنفيي السياسة العامة التدي جماعية أو مجلس وزراء، وان دورام يقتص

 يقرراا الرئيس وحده.
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: نتيجددة لعدددم وجددود ايئددة  ووةم مسووةوليي السوولطي التنفيذيووي أمووام البرلمووان -3
جماعيددة)مجلس وزراء  لهددا سياسددتها الخاصددة بهددا، فاندد  اليوجددد فددي النظددام 
الرئاسي مسلولية للحكومدة أمدام البرلمدان، ومدن ثدم فاليملدك البرلمدان حجدب 

عنهم بشكل جماعي أو انفرادي، ومسلولية الوزراء تتحقق أمام الدرئيس الثقة 
 اليي يملك وحده حق تعيينهم وإقالتهم.

يعددد ادديا النظددام نتاجددا لتطددور تدداريخي طويددل عرفتدد   ثالثووا/ النظووام البرلموواني 
اسدتكمل اغلدب  إنبعدد  إالبريطانيا، ولم يصب  ايا النظام موضع دراسدة نظريدة 

نظددام البرلمدداني بخصددائص مددن خاللهددا يمكددن تعريددف ادديا عناصددره، ويتميددز ال
النظدددام الددديي يتميدددز بالتعددداون بدددين السدددلطتين التنفيييدددة والتشدددريعية،  بأنددد النظام:

السدلطة التشدريعية، فمسدلولية الحكومدة ادي  أمام مسئولةوتكون السلطة التنفييية 
اني بخاصديتين للنظام البرلماني ليلك تتحدد خواص النظام البرلم األساسيةالميزة 

 اما: أساسيتين

 الثنائية في السلطة التنفييية. -1

 التوازن والتعاون بين السلطتين التنفييية والتشريعية. -2

 األنظمددةيقصدد بثنائيدة فدي السدلطة التنفيييدة فدي  ثنائيوي السولطي التنفيذيوي  -1

 :األتيوعلى النحو  مسئولةووزارة  مسئولالبرلمانية او وجود رئيس غير 

: فدي اغلدب الددول التدي تأخدي بالنظدام البرلمداني يعدد مسدئولر رئيس دولة غي -
السلطة التنفيييدة،  أركانرئيس جمهورية احد  أورئيس الدولة سواء كان ملكا 

رئدديس اندد  اليتددولى سددلطات تنفيييددة فعليددة وبسددبب يلددك التقددع علددى عدداتق  إال
ارات رئيسا للجمهورية أي مسلولية، ليلك فان اغلدب القدر أمالدولة ملكا كان 

الدوزراء  أويوقع عليها الوزير المختص  إنالتي يتخياا رئيس الدولة يتوجب 
يتحمددل الددوزير  إن إلددىجانددب توقيددع الددرئيس، ممددا يددلدي  إلددى المختصددين

المسلولية السياسية عن ايه القدرارات، وقدد اختلدف الفقد  حدول دور الدرئيس 
 البرلمانية. األنظمةفي 

النظدددام البرلمددداني تعدددد مركدددز السدددلطة سياسددديا:الوزارة فدددي  مسدددئولةوزارة  -
، فتكددون الددوزارة العامددة للدولددةالسياسددة  عاتقهددا تحديدددالتنفيييددة فيقددع علددى 

البرلمان مدع  أمامالبرلمان، والمسلولية السياسية للوزارة  أمامسياسيا  مسئولة
ركنددين فددي النظددام البرلمدداني،  أاددمحددق السددلطة التنفيييددة بحددل البرلمددان تعددد 

)جماعيددة  وكدديلك تكددون البرلمددان تكددون تضددامنية  أمددامزارة ومسددلولية الددو
مسلولية فردية لوزير معين، ويملك البرلمان سحب الثقة من الوزارة بكاملهدا 

 الوزير. أومن وزير معين ويترتب على يلك ضرورة استقالة الوزارة  أو
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 يظهر النظام البرلماني على شكلين، فقد يكدون نظدام برلمداني مدزدوج وادو الديي
يمددارس فيدد  رئدديس الدولددة ملكددا أو رئدديس للجمهوريددة اختصاصددات تسددم  لدد  
بالتدددخل فددي سددير النظددام السياسددي ولدديس مجددرد حكددم بددين السددلطات، وخاصددة 
سلطت  في تعيين الوزراء وعزلهم، بحيدث تقدوم مسدلولية الدوزراء أمدام البرلمدان 

مدة كمدا ادو وأمام رئيس الدولة اليي يملك حق حدل البرلمدان دون الرجدوع للحكو
الحددال القددائم فددي فرنسددا، وفددي المقابددل فددان اندداك النظددام البرلمدداني الفددردي واددو 
األكثددر انتشددارا، حيددث اليكددون لددرئيس الدولددة إال دور شددرفي والتقددوم مسددلولية 
الحكومة والوزراء إال أمام البرلمان، وتملك الحكومة بالمقابدل حدق حدل البرلمدان 

الدولددة لهدديا الحددق التخددرج عددن المسددألة فددي الوقددت الدديي تكددون ممارسددة رئدديس 
الشدددكلية، إي يتوجدددب عليددد  الرضدددوو إلرادة الحكومدددة دون إن يملدددك أيدددة سدددلطة 

 تقديرية في يلك وايا النظام او المطبق في انكلترا ومعظم الدول األوربية .

يقددوم النظددام  التووواجن والتعوواون بووين السوولطي التنفيذيووي والتشووريعيي  -2

الفصل المرن بين السدلطات وبالديات بدين السدلطة التنفيييدة  أساسالبرلماني على 
والتشريعية، ويتطلب يلك قيام نوع من التدوازن بدين اداتين السدلطتين يسدم  لكدل 

 إلدى باإلضافةالسلطتين،  إحدىمن السلطتين التنفييية والتشريعية الحد من تمادي 
 :األتيقيام نوع من التعاون بين السلطتين وعلى النحو 

تملك كدل مدن السدلطتين التنفيييدة  اجن بين السلطتين التنفيذيي والتشريعيي التو -
دسددتورية تددتمكن بموجبهددا مددن  إجددراءاتوالتشددريعية فددي النظددام البرلمدداني اتخدداي 

 إلدىتدلدي  اإلجدراءاتبما يحقق التدوازن بينهمدا، واديه  األخرىالحد من السلطة 
 اي: اإلجراءات، واام ايه السياسية األزماتالبالد من خطر الوقوع في  إبعاد

فالوزارة تعد مسئولة سياسيا أمدام البرلمدان عدن  مسةوليي الحكومي السياسيي  -أ
سياسدددتها، فأعضددداء البرلمدددان يملكدددون حدددق توجيددد  األسدددئلة واالسدددتجوابات إلدددى 
الوزراء في بخصوص السياسة التي تتبعهدا الدوزارة بأكملهدا اومدن وزيدر معدين، 

ى الددوزارة أو الددوزير الدديي سددحبت مندد  الثقددة تقددديم وفددي ادديه الحالددة يتوجددب علدد
استقالتها أو استقالت ، ويمكن تحريك مسلولية الحكومة بناء على طلدب البرلمدان، 

 وتخضع ايه العملية إلجراءات وقواعد يحدداا النظام الداخلي للبرلمان.

البرلمدان يملدك سدحب الثقدة مدن الدوزارة فدان الدوزارة  إنكمدا  حل البرلموان  -ب
واليدة  إنهداءتملك حق حل البرلمان، وحق الحدل يمكدن الدوزارة مدن  األخرىاي 

انتخابدات مبكدرة الختيدار  إجدراءالبرلمان قبل وقتها، ويترتب علدى حدل البرلمدان 
بدين  يمدارس باالتفداق أو، وحق الحل يكون عادة بيد رئيس الدوزراء برلمان جديد

لحددل  التنفيييددةالسددلطة  ليدد إتلجددأ  إجددراءرئدديس الدولددة ورئدديس الددوزراء، والحددل 
الندداخبين  إلددىخددالف بينهددا وبددين السددلطة التشددريعية، ويلددك مددن خددالل العددودة 

السياسية غالبا وراء عمليدة حدل  األسباببوصفهم السلطة العليا في الدولة وتكمن 
 برلمانية قوية واالبتعاد عن صياة االئتالفية للبرلمان. أغلبيةالبرلمان بحثا عن 
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يقددوم بددين السددلطتين التنفيييددة  التنفيذيووي والتشووريعيي ن يالسوولطت التعوواون بووين -
طريدق مسددود بدين السدلطتين  إلدىتجندب الوصدول  إلدىوالتشريعية تعاون يهدف 

حدل البرلمدان، واادم صدور التعداون تتجسدد  أوسحب الثقة من الوزارة  إلىيلدي 
ء فدي مناقشدة في حق السلطة التنفييية باقترا  مشاريع القوانين ومشداركة الدوزرا

للحكومددة الحددق فددي دعددوة  إنمشدداريع القددوانين المعروضددة علددى البرلمددان، كمددا 
، وبالمقابدددل أعمالددد البرلمدددان لالجتمددداع وفددد  دورات انعقددداده وتحديدددد جددددول 

السدلطة التنفيييدة،  أعمداليستطيع البرلمان تشكيل لجان تحقيق برلمانية في بع  
 أعضداء إلدىحيدث يمكنهدا االسدتماع  فضال عن اللجان الدائمة في عمل الحكومة،

صددور التعدداون بددين السددلطتين بتفددوي  الددوزارة  أاددم، وتظهددر التنفيييددةالسددلطة 
 سلطة التشريع لمدة محددة وفي مجال محدد. 

 المبحث الرابع/ المةلس النيابي.

برلمداني  أورئاسدي  أوالمختلفدة للنظدام النيدابي سدواء كدان مجلسدي  األشكالفي   
منتخبة من الشعب تمارس السلطة التشريعية نيابة عدن المدواطنين فان اناك ايئة 

ادديه الهيئددة فددي الواقددع التظهددر علددى  إن إالتسددمى بددالمجلس النيددابي) البرلمددان ، 
سياسدية تعتمدد  أنظمدةشكل واحد فدي النمدايج السياسدية القائمدة فدي العدالم، فهنداك 

المجلسين، وسدواء كدان سياسية تعتمد نظام  أنظمةالمجلس النيابي الواحد، واناك 
المجلسددين فددان اندداك تنظدديم داخلددي يسددود  أوالنظددام المتبددع نظددام المجلددس الواحددد 

 ايا الموضوع فسوف نتناول  على مطلبين. وألاميةعمل المجلس النيابي 

 نظام المةلس النيابي الواحة./ األولالمطلب 

مجلدس واحدد  يتكدون المجلدس النيدابي فدي الدولدة مدن إنويقصد بهيا النظام او   
اغلددب دول العددالم بهدديا النظددام وبالدديات  أخدديتويمددارس السددلطة التشددريعية، وقددد 

الددددول يات الشدددكل الموحد)البسددديط ، ونظدددام المجلدددس الواحدددد يتميدددز بالبسددداطة 
والسددرعة فددي العمليددة التشددريعية ويجنددب الددبالد المنازعددات واالنقسددامات التددي 

المجلددس  إنهددا مددن مجلسددين، كمددا تحدددث داخددل الهيئددة التشددريعية فددي حددال تكوين
الديي يجعدل مدن السديادة وحددة واحددة  األمدةالنيابي الواحد ينسجم مع مبددأ سديادة 

 غير قابلة للتجزئة بما يستوجب تمثيلها في مجلس واحد.

 المطلب الثاني/ نظام المةلسين.

يتكدددون المجلدددس النيابي)البرلمدددان  مدددن مجلسدددين  إنيقصدددد بنظدددام المجلسدددين   
 أوالسددلطة التشددريعية، ويلددك بتوزيددع االختصدداص التشددريعي بينهمددا يمارسددان 

بشدكل الدولدة، فالدولدة  األحيدان أكثدربالتعاون بينهما، ويرتبط نظام المجلسين فدي 
 إن، كمددا وألمانيددا األمريكيددةالفدراليددة تعتمددد نظددام المجلسددين كالواليددات المتحدددة 

كما ادو  تاريخية ألسبابتأخي بنظام المجلسين  األخرىبع  الدول الموحدة اي 
الحدددال فدددي بريطانيدددا حيدددث يوجدددد فيهدددا مجلسدددان امدددا مجلدددس العمدددوم ومجلدددس 

 .أخرىاقتصادية في دول  أواجتماعية  أوسياسية  ألسباب أواللوردات 
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يختلدف  إناعتماد نظام المجلسين فدان تكدوين المجلسدين يجدب  إلىوعندما يصار 
مدة النيابة في كدل منهمدا، وكديلك االختالف يكون في  إن، كما األخراحداما عن 

في اختصاص كل مجلس، وباير ايا االختالف اليكون انداك داع لهديا االزدواج 
، فهديا االخدتالف بينهمدا ادو الديي يبدرر األخدركان كل مجلس مماثل للمجلس  إيا

 مزايا ايا النظام.

بنظدددام المجلسددين فيكدددون احدددد  أخددديتويظهددر االخدددتالف جليددا فدددي الددددول التددي 
باعتمدداد  أوسددين مكونددا بالوراثددة مثددال يلددك مجلددس اللددوردات فددي بريطانيددا، المجل

باالنتخاب بالنسبة للمجلسين كالواليدات  أوالمجلسين مثال يلك كندا،  ألحد التعيين
 األمريكدديالتمثيددل، فددالنواب فددي مجلددس النددواب  أسددلوبالمتحدددة مددع تبدداين فددي 

نهم يمثلددون الواليددات، فددأ األمريكدديمجلددس الشدديوو  أعضدداء أمددايمثلددون الشددعب 
فقدددد يملدددك احدددد المجلسدددين  أيضددداويظهدددر االخدددتالف مدددن ناحيدددة االختصددداص 

يبددرر االخددتالف  إن، ويمكددن األخددرمددن اختصدداص المجلددس  أوسددعاختصاصددات 
بنظددام  األخددي إلددىالتددي تددلدي  األسددباب أمددامددن ناحيددة مدددة كددل منهمددا،  أيضددا

 :األسبابابرز ايه ويمكن تحديد  أخرى إلىالمجلسين فهو يختلف من دولة 

دولدة يفتدر  اعتمداد نظدام المجلسدين، فيمثدل ل الفددرالي للكالشد إن الفةراليي -1
فدي االتحداد، ويكدون اديا التمثيدل  األعضداءالددويالت  أواحد المجلسين الواليدات 

يكددون التمثيددل  أو، األمريكيددةمتسدداويا فددي بعدد  الحدداالت مثددل الواليددات المتحدددة 
فيمثدل شدعب  األخدرالمجلدس  أمدا، ألمانيدا مثالالسكانية الجارافية و األاميةحسب 

الدولة الفدرالية بمجموع ، وايا الوضع تفرض  ضدرورة التوفيدق والتدوازن بدين 
فددي االتحداد وضددرورة حمايدة اسددتمرارية  األعضداءالنزعدة االسدتقاللية للواليددات 

الددول االتحاد ووحدة الدولة، وتكاد تكون ايه الصدياة ادي التدي تأخدي بهدا معظدم 
 الفدرالية.

انفدراد مجلدس واحدد  إن إلدىيدياب الدبع  منع استبةاة السلطي التشوريعيي   -2
اسددتبداد ادديا المجلددس وتعسددف  فددي  إلددىبسددلطة سددن القددوانين فددي الدولددة قددد يددلدي 

اندد  فددي حالددة توزيددع  إالاسددتعمال سددلطت  فددي مواجهددة السددلطة التنفيييددة خاصددة، 
التعسف، كمدا يعدد  أويحول دون االستبداد سلطة التشريع بين مجلسين فأن يلك س

 خاصة التشريعية والتنفييية. السلطاتيلك عامال لتحقيق التوازن بين 

 ألنهاوخاصة  أساسية: تعد العملية التشريعية عملية  ةم التسرع في التشريع -3
تحاط اديه العمليدة بالدقدة لكدي  إنالبد النشاط البشري، وعلي   أوج تنظم مختلف 

 إنرضددة للتاييددر والتعددديل السددريع، ولدديلك يعتقددد الددبع  بأندد  يجددب التكددون ع
نظددام  إنالتتسددرع السددلطة المختصددة فددي اصدددارايه التشددريعات، كمددا ويعتقدددون 

التشدددريعات بعدددد التددددقيق  إصددددارالمجلسدددين يحدددد مدددن اددديا التسدددرع ويضدددمن 
 والتمحيص. 
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 النظام التمثيلي)النيابي( اصنتخاب. آلييالفصل الثالث/ 

الددديمقراطي  األسددلوبلنتيجددة الطبيعيددة للفكددرة التمثيليددة اددو االنتخدداب، فهددو ا  
الختيددار الحدداكمين التددي تفتددر  اختيددار ممثلددي الشددعب لممارسددة السددلطات، الن 
الشعب اليقدر ممارستها  بنفس  كما او الحال فدي الديمقراطيدة المباشدرة، وبديلك 

في قيام مبددأ مشداركة  األصل أصب يكون االنتخاب في الديمقراطيات الحديثة قد 
الشدددعب فدددي السدددلطة، فوجدددود برلمدددان منتخدددب مدددن الشدددعب يعدددد جدددوار النظدددام 

البرلمدان المنتخددب، وادديه  إلددىالتمثيلدي، ولكددن انداك عوامددل تسددهم فدي الوصددول 
االبتعاد عن محتوى فكرة الديمقراطية  أوفي االقتراب  وإيجاباالعوامل تلثر سلبا 

ركة الشدعبية بأوسدع نطداق، وللتعدرف علدى موضدوع التي تقوم على قاعدة المشدا
، مباحدث أربعدةاالنتخاب كآلية للنظام التمثيلي فسوف نتناول ايا الموضوع علدى 

المبحدث الثداني عدن ايئدة النداخبين،  أمدابمفهوم االنتخداب،  األوليختص المبحث 
 ب.المبحث الرابع عن نظم االنتخا أماالمبحث الثالث عن تنظيم االنتخابات،  أما

 /مفهوم اصنتخاب.األولالمبحث 

السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصدويت  إلسناد أسلوباالنتخاب او   
السددلطة فددي الديمقراطيددة  إلسددناد األساسدديةاالقتددراع، ويعددد االنتخدداب الطريقددة  أو

الوسدديلة الوحيدددة لمددن  الشددرعية للسددلطة، وعلددى الددرغم مددن  أصددب التمثيليددة، بددل 
اندد   إالام، تقددال فددي حددق االنتخدداب كوسدديلة الختيددار الحكدد إنيمكددن  العيددوب التددي
 في النظم الديمقراطية في دول العالم. األفضليبقى الوسيلة 

 المبحث الثاني/هيئي الناخبين.

بحددث موضددوع ايئددة الندداخبين يتطلددب الوقددوف علددى مفهددوم ايئددة الندداخبين  إن  
 وكيفية تكوينها في مطلبين.

 .هيئي الناخبين / مفهوماألولالمطلب 

تعني ايئة الناخبين مجموع األشخاص الديين يتمتعدون بحدق التصدويت بموجدب   
قانون االنتخاب، ويكون لهيه الهيئدة مكاندا أساسديا فدي سدير عمدل الملسسدات فدي 
الدولة باعتبار إن إرادتهدا حاسدمة فدي تكدوين أجهدزة الدولدة األخدرى عدن طريدق 

عددين الحكددام وتمددارس الرقابددة علدديهم عددن االنتخدداب، فهيئددة الندداخبين اددي التددي ت
طريق ممثليها في المجلس النيابي، وتعدد جهدة الفصدل الحاسدمة فدي الندزاع الديي 

 يمكن إن ينشأ بين السلطات العامة في الدولة.
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 المطلب الثاني/ تكوين هيئي الناخبين.

قراطيددا، السياسددي نظامددا ديم النظددام إنبمبدددأ االنتخدداب اليعددد دلدديال علددى  األخددي إن  
يكدون عامدا  إنفاالنتخاب كي يكون مجسدا للمفهوم الحقيقي للديمقراطية يشدترط فيد  

فددان التطددور التدداريخي  اإلطددارادديا أي يسددهم فيدد  اكبددر عدددد مددن المددواطنين، وفددي 
 أوشدخص)انتخاب   اختيدارالدرأي حدول  بإعطداءلممارسة حق االقتراع الديي يسدم  

اق ايئددة الندداخبين مددن خددالل االنتقددال مددن توسدديع نطدد إلددى أدىار)اسددتفتاء  رحددول ق
 االقتراع العام. إلىاالقتراع المقيد 

مندي عهدد قريدب،  إالفدي الديمقراطيدة التمثيليدة  أساسديفاالقتراع العام لم يصب  مبددأ 
فدأن حجدم ايئدة الندداخبين  األسدداسحيدث كدان االقتدراع المقيدد اددو السدائد، وعلدى اديا 

االقتددراع العددام  أواالقتددراع المقيددد  سددلوبأيتحدددد علددى ضددوء اعتمدداد المجتمعددات 
الفدرع  أمداعدن االقتدراع المقيدد،  األولوسنتناول ايا الموضوع على فرعين، الفدرع 

 الثاني عن االقتراع العام.

 ./ اصاتراع المقيةاألولالفرع 

، ويلدك األشدخاصيعني االقتراع المقيد حصر حدق التصدويت علدى مجموعدة مدن    
كاندت تأخدي  إيانين المشداركين فدي االنتخداب، فددول العدالم فر  قيدود علدى المدواطب

الدرغم مدن  فعلدىلم يكن كيلك حتى وقت قريدب،  األمراليوم بحق االقتراع العام فان 
الديمقراطيددة  إلددىالدددعوة  أسدداسوالفرنسددية قددد قامتددا علددى  األمريكيددةالثددورتين  إن

ائ  المنطقيدة لهديا المبددأ، لم تأخيا بالنتد إنهما إالالسلطة للشعب،  إنوقررت كل منها 
دسدداتير الواليددات وكدديلك الدسدداتير  أوسددواء الدسددتور الفدددرالي  األمريكيددةفالدسدداتير 

احداما، وبالتدالي  أوالنصاب المالي والكفاءة  قيديالفرنسية كانتا تقيد حق االنتخاب ب
ك فان ايئة الناخبين في البلدين كانت محدودة التشمل جميع المواطنين، وفدي ظدل يلد

الوضع فان االنتخاب كان مقيد، فالدستور وقانون االنتخاب اليقران بسلطة االنتخداب 
النصداب المدالي والكفداءة واديان القيددان نتناولهمدا علدى النحدو  قيديلمن استوفى  إال

 :األتي

وينطدوي اديا القيدد علدى إن الناحدب يجدب إن اصاتراع المقيوة بنصواب موالي   -1
روة أو من مالكي العقار أو إن يكون مدن دافعدي يكون مالكا لقدر معين من الث

الضدددرائب، ويبدددرر اددديا القيدددد بحجددد  مختلفدددة أامهدددا إن المحدددرومين ماديدددا 
، بحجة إن من يملكدون الثدروة يتحملدون النفقدات العامدة الدولةاليهتمون بأمور

واددم الدديين تددنعكس علدديهم آثددار السياسددة الحكوميددة فهددم أصددحاب المصددال  
 ليلك يجب إن تقتصر المشاركة في االنتخاب عليهم.الحقيقية في البلد و

ويعني يلك قصر حدق االقتدراع علدى األشدخاص  الكفاءة قيةاصاتراع المقية ب -2
اليين تتوفر فيهم بع  شروط الكفاءة، كاإللمام بدالقراءة والكتابدة والكتابدة أو 
الحصددول علددى ملاددل علمددي معددين، وقددد أخدديت بعدد  الدسدداتير بهدديا القيددد، 

لظداارة فدي يلدك ادو الددعوة لالرتفداع بمسدتوى االنتخابدات وجعلهدا والحجة ا
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أكثر جدية، باعتباران الناخب األمدي أو غيدر المدتعلم يسدهل تضدليل ، اويمكدن 
إن يكون يلك النمويج من الناخبين اليملك القدرة على االختيار الحر، السديما 

يددد بددان اعتمدداده إيا أخددينا بعددين االعتبددار سددرية االنتخابددات، وأحيانددا يبددرر الق
يكون حافزا للمواطنين من اجل مكافحدة األميدة، ونعتقدد إن األنظمدة السياسدية 
إيا استطاعت إن توفر سبل التعليم لمواطنيها وجعلها ميسورة للمواطنين كافة 
وان يكون التعليم إجباريا، فدان الكفداءة التعدد بعدد يلدك قيددا وإنمدا تتحدول إلدى 

 لناخب.شرط ضروري يجب إن يتوفر في ا

 الفرع الثاني/ اصاتراع العام.

حدددق التصدددويت دون تقييدددده   األشدددخاصمدددن  مجموعددد يمدددن   إنويعندددي يلدددك   
قيدد الكفداءة، وقدد سداد االقتدراع العدام وبشدكل تددريجي جميدع  أوبالنصاب المدالي 

فددي اعتمدداد االقتددراع العددام، فقددد  األولددى، وتعددد فرنسددا الدولددة الديمقراطيددةالدددول 
عددن ادديا  األوربيددةفددي الوقددت الدديي تددأخرت بقيددة الدددول  1848م منددي عددا أقرتدد 

، وتابعددت منددي يلددك 1909بدداالقتراع العددام عددام  تد السددويد قددد اخدديجددالتدداري ، فن
فلدم تقدره  األمريكيدةالواليات المتحددة  أما، إقرارهفي  األوربيةالتاري  بقية الدول 

 .1964في التعديل الرابع والعشرين للدستور عام  إال

توسديع قاعددة ايئدة النداخبين لكدي يعبدر االقتدراع قددر  إلدىف االقتراع العدام ويهد
االقتدراع  إنمدن االقتدراع  اليعندي  األسدلوب، ولكدن اديا األمة إرادةعن  اإلمكان

شدروط، الن االقتدراع العدام اليتعدار  مدع بعد   أيدةالعام اليشترط في الناخب 
اديه الشدروط يمكدن  إن، ولدو ةواألاليدالمتعلقة بالجنسية والجنس والسن  الشروط

 تلثر على عملية االقتراع وايه الشروط تسمى بشروط االنتخاب واي: إن

 أمدايقتصر حق االنتخاب على المدواطنين وحددام،  إنمن البديهي  الةنسيي   -1
فهم محرومون مدن ممارسدة الحقدوق السياسدية ومدن ثدم اليجدوز لهدم  األجانب

لطات العامدددة فدددي الدولدددة، فحدددق المشددداركة فدددي اختيدددار الحكدددام وتدددولي السددد
لمدن يدرتبط بالبلدد الديي  إالاالنتخاب و حق الترشدي  اليمكدن االعتدراف بهمدا 

، ليا تجمدع بأمورهيعيي في  ارتباطا وثيقا يجعل  حريصا على مصلحت  معنيا 
مدددن الحقدددوق السياسدددية، تجعلهدددا  األجاندددبالدسددداتير المختلفدددة علدددى حرمدددان 
التمييدز بدين مدن يملدك  إلدىجدأ بعد  الددول مقصورة على الوطنيين فقط، وتل

وصاحب الجنسية المكتسدبة، فدال تعتدرف بدالحقوق السياسدية  األصليةالجنسية 
بعد مضي مدة على تجنس  يثبت فيها خالل ايه المددة والءه وتعلقد   إالللثاني 

بممارسدة  لألجاندباناك بع  الددول تسدم   إنبوطن  الجديد، وبالعكس نجد 
وى اختيدددار المجدددالس البلديدددة المحليدددة دون المشددداركة االنتخددداب علدددى مسدددت

 باالنتخابات التشريعية مثل ايطاليا والسويد والدنمارك.
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للمشدداركة فددي العمليددة االنتخابيددة يجددب بلددوا المددواطن سددنا معينددة،  السوون  -2
لمددن  حددق االنتخدداب ضددمانة الفتددرا   وتختلددف الدددول فددي تحديددد سددن معينددة

ختلفة عادة ماتحدد سنا معيندة لبلدوا سدن الرشدد النض  والخبرة، فالقوانين الم
فدي التصدرف بشدلون  الخاصدة،  األاليدةالمدني التدي يكدون للفدرد فيهدا كامدل 

التدي التقدرر لجميدع المدواطنين بالنسبة لتقرير الحقوق السياسدية  األمروكيلك 
تقتصر على مدن بلد  سدنا معيندة يفتدر  فيهدا نضدج  السياسدي وقدرتد   وإنما

لحقوق السياسية، وغالبا مدايلتقي سدن الرشدد السياسدي مدع سدن على ممارسة ا
االاليددة غالبيددة الددنظم توحددد بددين السددن الالزمددة لتقرير إنالرشددد المدددني، أي 

 المدنية والسن الالزمة لتقرير الحقوق السياسية.

يكدون النداخبون متمتعدون  إنتنص القوانين المختلفدة علدى  الصالحيي العقليي  -3
قدوة التمييدز تعدد شدرطا لممارسدة الحقدوق السياسدية  نلك البقواام العقلية، وي

اليتندافى مدع  أمدراعقليدة والمجدانين  بدأمرا وبيلك يكون حرمان المصدابين 
 إن إالمبدأ االقتراع العام، وتقوم السلطة بحرمدان ادلالء مدن حدق االنتخداب، 

 إلددىالسددلطة واددي تمددارس يلددك لددن تكددون محايدددة ومسددتقلة، وحتددى اليصددار 
سياسدية لديلك تدياب  ألسدباب األشدخاصايا الشرط لحرمدان بعد   استاالل

بع  القدوانين فدي تطبيدق اديا الشدرط بدان جعلدت ممارسدة اديه السدلطة مدن 
، ويالحدظ اإلداريدةاختصاص السلطة القضائية وليس مدن اختصداص السدلطة 

 حرمدانبسدبب عددم الصدالحية العقليدة ادو  السياسديةالحرمان من الحقدوق  إن
شدفي  فدإياضدعف القدوى العقليدة،  إلدى أدىال المر  الديي ملقت يزول بزو

 خص فان  يسترد حقوق  السياسية.الش

تددنص القددوانين االنتخابيددة علددى حرمددان األشددخاص الدديين  الصووالحيي األةبيووي  -4
صدرت ضدام أحكام مخلدة بالشدرف وحسدن السدمعة، ويعدد اديا الشدرط مدن 

ن االتجدداه الددديمقراطي الشددروط التددي التتنددافى مددع مبدددأ االقتددراع العددام، ولكدد
يعمددل علددى التضددييق مددن حدداالت عدددم الصددالحية األدبيددة، بحيددث اليشددمل إال 
حددداالت األشدددخاص الددديين صددددرت ضددددام أحكدددام جنائيدددة مخلدددة بالشدددرف 
والكرامة، إي ليس كل حكم جنائي موجب لحرمان من صدر ضده مدن حقوقد  

  الحرمان مدن حدق السياسية، وإنما يجب التفرقة بين الجرائم المختلفة، اليص
االنتخاب بسبب حكم صادر في مخالفة، وتنظم قوانين االنتخاب اديه المسدائل 
تنظيما دقيقا، فتحدد الجرائم المخلدة بالشدرف والموجبدة للحرمدان مدن الحقدوق 
السياسية، فالحرمان اليكدون ملبددا بدل ادو حرمدان ملقدت لمددة معيندة يسدترد 

ياسددية، وشددرط الصددالحية األدبيددة بعددداا المحكددوم عليدد  اعتبدداره وحقوقدد  الس
شرط سليم الغبار علي ، إال إن بع  النظم تستال ايا الشرط سياسيا فتحدرم 
عن طريق  بع  األشخاص ألسباب ظااراا أدبي واي في حقيقتها سياسية، 
فجددرائم الصددحافة والددرأي جددرائم يعاقددب عليهددا القددانون الجنددائي، واألحكددام 

تالي يمكن إن تلدي إلى الحرمان مدن الحقدوق الصادرة فيها أحكام جنائية وبال
السياسية، ولكن بع  القوانين تبال  في ايه الجدرائم، ويمكدن إن تعدد الدعايدة 
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لدبع  األراء السياسدية أو التعدري  بالسدلطة الحاكمدة أو الطعدن فدي قددوانين 
معينددة مكونددا لجددرائم جنائيددة يعاقددب عليهددا القددانون الجنددائي واددي فددي حقيقتهددا 

سية، وايه القوانين التقيد حريدة الدرأي فقدد بدل تهددم مبددأ االقتدراع جرائم سيا
 العام أيضا.

تمنع بع  القوانين االنتخابية العسدكريون مدن ممارسدة الحقدوق العسكريون   -5
السياسددية مسددتهدفة مددن يلددك منددع الضددباط مددن التددأثير علددى الجنددود وتحريددف 

 والمحافظدة علدىياسدة الجيي عن الس بإبعادنتيجة االنتخابات، وكيلك الرغبة 
 النظام والطاعة بين الجنود والخوف من تمزيق وحدة الجيي.

 المبحث الثالث/ تنظيم  مليي اصنتخاب.

فددي صددندوق االقتدددراع، التصددويت  أوراقبوضددع  إالاليعددد االنتخدداب متحققددا   
، ليلك فان العديد من القوانين عددت عمليدة االقتدراع واجبدة األساسفاالقتراع او 

المقعد النيابي سدوى مرشد  واحدد، وعلدى اديا  إلىوان لم يتقدم للترشي   ءاإلجرا
تكدون معددة بطريقدة محكمدة، فهديه  إنفدان تنظديم عمليدة االنتخداب يجدب  األساس

عدد مدن المسدائل الفنيدة، ومدن اديه المسدائل تحديدد الددوائر  إجراءالعملية تتطلب 
الحملة االنتخابية والتصدويت، جداول انتخابية وكيفية الترشي  و وإعداداالنتخابية 

 وسنتناول ايا الموضوع في خمسة مطالب.

 / تحةية الةوائر اصنتخابيي.األولالمطلب 

الدددوائر االنتخابيددة اددي البقعددة الجارافيددة التددي يجددري فيهددا االنتخدداب وعمليددة   
تحديد الدوائر االنتخابية تعدد مدن العمليدات المهمدة، وقدد حرصدت معظدم القدوانين 

الدددائرة االنتخابيددة منطبقددة علددى المنطقددة االداريةالقائمددة فددي الدولددة، علددى جعددل 
وأامية يلك تتأتى من خطورة تحريف الحكومدة لهديه المنداطق ألغدرا  خاصدة 
وتقسيمها تقسيما مصطنعا ال يتفق في كثيدر مدن األحدوال مدع التقسديمات اإلداريدة 

 القائمة، ولو إن ايا اليعد شرطا أساسيا بل او أمر منفصل.

 أكثددر أودوائددر انتخابيددة متعددددة تنتخددب كددل منهددا نائبددا  إلددىوتنقسددم الدولددة عددادة 
يلددك اليحدددث دائمددا، فاالنتخابددات المحليددة علددى سددبيل المثددال  إنيمثلهددا، علددى 

 األخددرىاالنتخابددات العامددة اددي  إندوائددر انتخابيددة، كمددا  إلددىاليسددتلزم التقسدديم 
العامدة كدان الهددف مدن االنتخابدات  إيادوائدر انتخابيدة  إلدىالتستلزم تقسيم الدولة 

اختيدار  ألجدلرئيس الجمهوريدة، ولكدن فدي حالدة مداايا كاندت االنتخابدات  انتخاب
دوائدر انتخابيدة، ومدع  إلدىالبرلمان فان ايه االنتخابات تحتم تقسيم البالد  أعضاء

يلك فدان انداك دوال تخدرج علدى اديه القاعددة، وتجدري االنتخابدات فيهدا باعتبدار 
ة كلها دائرة واحدة، ومثل اديه االنتخابدات التكدون معبدرة عدن حقيقدة الدرأي الدول

اخدتالف الددول فدي تقسديم الددوائر االنتخابيدة مدن  إلدى اإلشارةالعام، كما البد من 
 .ألخرمن انتخاب  أيضاوكيلك ضمن الدولة الواحدة  أخرى إلىدولة 
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بي المعتمددد فددي الدولددة، تقسدديم الدددوائر االنتخابيددة بالنظددام االنتخددا أسددلوبويددرتبط 
 أساسيةوالسلطة التي تتولى عملية التقسيم اي السلطة التشريعية بوصفها ضمانة 

 إنشددالاا أسدداسدوائددر يكددون  أودوائددر انتخابيددة غيددر متسدداوية  إحددداثلتجنددب 
 بفريق آخر. لإلضراروتحديداا قائما على محاباة فريق سياسي 

 المطلب الثاني/القوائم اصنتخابيي.

اليين لديهم الحق باالنتخاب، فاالنتخداب  األشخاص أسماءالقوائم التي تضم اي   
وان كان عاما فال بد من توفر شدروط معيندة للناخدب ومدن غيدر المعقدول انتظدار 

توافر ايه الشروط لدى الناخب، بل يتم التحقق مقدما من يوم االنتخاب للتأكد من 
 أسددماء إدراجيددة يددتم فيهددا قددوائم انتخاب إعدددادتددوافر ادديه الشددروط عددن طريددق 

اديه القدوائم وقتدا طدويال،  إعدداداليين لديهم الحدق باالنتخداب ويتطلدب  األشخاص
 إدراجويتددولى العمددل وتحريددر ادديه القددوائم لجددان خاصددة يحدددداا القددانون تتددولى 

اليين تتوفر فيهم شروط االنتخاب، وتقوم ايه اللجدان بمراجعدة  األشخاص أسماء
الديين تتدوفر فديهم شدروط  األشدخاص أسدماء إضدافةن اجدل دورية لهيه القدوائم مد
الدديين فقدددوا شددرطا مددن الشددروط المطلوبددة لالنتخدداب،  أسددماءاالنتخدداب وشددطب 

اديه اللجدان مدن  أعمدالوتقر القوانين االنتخابية ضمانات تكفل للمواطنين مراقبدة 
ة عددر  القددوائم االنتخابيدد أواجددل حمايددة حقددوقهم االنتخابيددة، فتوجددب مددثال نشددر 

 الطعن في صحة تحرير ايه القوائم. لألفرادحتى يتسنى 

ويعددد قيددد اسددم الناخددب فددي القددوائم االنتخابيددة شددرطا ضددروريا لممارسددة حددق 
لممارسدة االنتخاب، فال يمكن للشخص حتى لدو كدان مسدتجمعا للشدروط الالزمدة 

يدز لم يكن اسم  مدرجا في القوائم االنتخابية، وتتم إننتخاب حق االنتخاب من اال
الترتبط بانتخابات معيندة،  ألنهاعامة ودائمة، فهي عامة  االنتخابية بكونهاالقوائم 

كونها  أمافدائما تكون معتمدة وصالحة في كل عملية اقتراع يات طبيعة سياسية، 
القددوائم  أوحدديف اسددم الشددخص مددن الجددداول  أودائمددة فتعنددي بعدددم جددواز شددطب 

 فقد صفة الناخب. إيا إالاالنتخابية 

 لمطلب الثالث/المرشحون.ا

مقعدد فدي المجلدس النيدابي،  إلدىالمرش  او الشخص اليي يرغب في الوصول   
وعلى الرغم من حرية الترشي  ولكن البد من توفر شروط معينة للمرشد ، وبمدا 

تكون الشروط الواجدب توافرادا  إنمن مهمة الناخب فالبد  أدقمهمة المرش   إن
جب توافراا في الناخب، وايه الشدروط تختلدف في المرش  اشد من الشروط الوا

باختالف القوانين ولكن يمكن حصر الشدروط الواجدب توفرادا فدي المرشد  علدى 
 نوعين:
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يشترط في المرش  نفس الشروط الواجب توفراا في الناخب لكن مدع التشددد  -1
 من الشهادة. أدنىالحصول على حد  أوفيها، مثال من حيث العمر 

 معينة للفوز باالنتخاب. أغلبيةشرط الحصول على شروط خاصة بالمرش  ك -2

يتوفر لدى المرش  الشروط القانونيدة فقدد تفدر  القدوانين االنتخابيدة  إنواليكفي 
الجهدات  إلدىعلى المرش  مراعاة الشكليات والمدد الالزمة لتقديم طلدب ترشديح  

يددة تددأمين محدددد كقرينددة علددى جد إيددداع أوالمعنيددة خددالل فتددرة معينددة  اإلداريددة
 االنتخابات.

 / الحملي اصنتخابيي.رابعالمطلب ال

 أفكداراميسم  للمرشحين خالل الفتدرة التدي تسدبق موعدد االنتخداب بعدر   إي  
وبدددرامجهم، ويدددنظم القدددانون االنتخدددابي كيفيدددة ممارسدددة الحملدددة االنتخابيدددة حتدددى 

وتفسددد  بدداألمنفوضددى تخددل  إلددىالتنقلددب الحريددة الواسددعة التددي يملكهددا الندداخبون 
 االنتخاب.

التددي تعالجهددا التشددريعات االنتخابيددة بهدديا الخصددوص اددو حريددة  األمددوروابددرز 
فدال قيدود،  ألياالجتماع، فاالجتماعات االنتخابية تتميز بحرية واسدعة والتخضدع 

 إضدافةالعدام للدولدة،  األمدنخشدي منهدا علدى  إيا إالمنعها اوف  انعقادادا  يجوز
النشدرات الالزمدة  إصددارمرش  الحق في  يلك فيوجد مبدأ حرية النشر فلكل إلى

 للتعريف عن نفس  وللتروي  عن مبادئ  وبرامج  االنتخابية. 

 المطلب الخامس/التصويت.

التصدويت يقصدد بد  وفدق الشددكل المحددد فدي القدانون اددو كتابد  اسدم المرشد  علددى   
ورقة خاصة تسمى بورقة التصويت، وتحرص القوانين على تسهيل عمليدة االقتدراع 

تأمين سدريت  وحريتد  بتددابير ووسدائل مختلفدة، ومدن ضدمنها تحديدد وتعيدين مركدز و
التصدويت ويلددك بجعلد  قريبددا مددن الجماعدات الناخبددة المقيمددة فدي الدددائرة االنتخابيددة، 

 إلدىمن عدد ايه المراكز للحيلولدة دون تدزاحم النداخبين، ويصدار بعدد يلدك  واإلكثار
القاعددة المتبعدة فدي الوقدت الحاضدر ادي  إنلو ، وأكثر أوتحديد موعد االقتراع ليوم 

 في جعل االنتخاب بيوم واحد.

قدوانين العقوبدات تعمدل علدى فدر  عقوبدات صدارمة،  أوقوانين االنتخابدات  إنكما 
تددلثر فددي سددير عمليددة  أعمددال أوعنددف  أعمددالالحيلولددة دون ارتكدداب  إلددىتهدددف 

تدددلثر علدددى  وأنصدددارامصدددحيحة ادددم  ألسددداليبالتصدددويت اوممارسدددة المرشدددحين 
معاقبتهددا ليسددت  إلددىمحاولددة رشددوتهم، والرشددوة التددي يرمددي القددانون  أوالمصددوتين 

 وإنمددافقددط،  األصددواتالمددال واددو مددايعرف بشددراء  إعطدداءالرشددوة التددي تأخددي شددكل 
، ومددن  اإلدارةالترغيددب بالحصددول علددى الوظددائف، وتقددديم التسددهيالت مددن  أيضددا

 روفة.                                                                       المع اإلغراءوغير يلك من طرائق  األوسمة
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ومددن اجددل ضددمان سددرية العمليددة االنتخابيددة وحريددة التصددويت فددان سددلطة االنتخدداب 
الناخدب ويكتدب  إليهداتوفر المعزل في المركز االنتخدابي وادي غرفدة صدايرة يددخل 

نتخابية التي استلمها مدن مسدللي مكتدب المرشحين على الورقة اال أسماءمن مايريده 
 .                                                                                                                    إلي االقتراع عند الدخول 

بع  الدول المتقدمة قد تطورت فيما يخص التصويت فقدد حلدت التكنولوجيدا  إنولو 
التقليدية في التصدويت، وكدل مدايقوم بد  الناخدب ادو الضداط علدى  األساليبن بدال م

التدي نالهدا المرشد ، وبعدد  األصدواتالزر العائد لكدل مرشد  لكدي تجمدع فدي النهايدة 
االنتهاء من عملية االقتراع بانتهاء الوقت المحدد لهدا يقدوم المركدز االنتخدابي بعمليدة 

وممثلدين عدن المرشدحين، فيدتم التحقدق  بحضور جمهور من النداخبين األصواتفرز 
ومدى مطابقتها لعدد المقترعين المقيدين في القدوائم االنتخابيدة،ويتم  األوراقمن عدد 

البيضداء اوالتدي تحمدل  األوراقعدال واسدتبعاد  االنتخابية بصوت األوراققراءة ايه 
، تاألصدواعن بطالنها وعدم احتسدابها فدي حسداب  واإلعالنغير المرشحين  أسماء

ويتم تدوين كل يلك في المحضدر الديي تعدده الهيئدة االنتخابيدة فدي المركدز االنتخدابي 
المحافظدة،  أوالمقدر الدرئيس للهيئدة االنتخابيدة فدي البلديدة  إلدىومن ثم ترسدل النتدائ  

 األوراقالنتدائ  االنتخابيدة ترسدل  إعدالننهائيا، وعلى اثدر  وإعالنهاحيث يتم جمعها 
 أووزارة الداخليددة لحفظهددا، وفددي حالددة قيددام اعتراضددات  إلددىاالنتخابيددة والمحاضددر 

قضداء خداص  أولدى القضداء العدادي  أماطعون في نتائ  االنتخابات فيتم النظر فيها 
المجلدس النيدابي المنتخدب ياتد  للبدت  إلدىاالعتراضات والطعون  إحالة أوباالنتخاب 

 في .

 المبحث الرابع/ نظم اصنتخابات.

باعتمداد  إاليدتم  إناليمكدن  األمرطبيق نظام االقتراع العام فان ايا نتيجة التوسع بت  
المجلددس النيددابي نددواب يمثلددون  إلددى، الدديي بمقتضدداه يصددل األمثددلالنظددام االنتخددابي 

 األسداس، وعلى اديا اإلمكانمختلف التيارات واالتجااات الموجودة بين الشعب قدر 
ويلدك تبعدا لظدروف عددة خاصدة  ىأخدر إلدىاالنتخابية تختلف من دولة  األنظمةفان 

االنتخابيددة لهددا دور مهددم فددي  األنظمددةبكددل دولددة سياسددية واجتماعيددة اوثقافيددة، وادديه 
االنتخابيددة،  األنظمددةادديه  أاددمتحديددد نتددائ  االنتخدداب، وفددي ادديا االطارسددوف نتندداول 

تمددارس تددأثيرا كبيددرا فددي تمثيددل القددوى  إنهددااالنتخابيددة ليسددت حياديددة بددل  واألنظمددة
القابضين على السلطة في مختلف دول العالم  إنسية وفي نمط الحكم، ليلك نجد السيا

فدي تحقيدق مصدالحهم، وسدنتناول اديه  أفضدليبددو لهدم  آخدر أويتبنون نمطا انتخابيدا 
 :األتيةفي المطالب الخمسة  األنظمة
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 / اصنتخاب المباشر واصنتخاب غير المباشر.األولالمطلب 

ا إيا قدام النداخبون بأنفسدهم بانتخداب ممثلديهم مباشدرة دون أيدة يعد االنتخداب مباشدر  
وسدداطة، وعلددى العكددس يكددون االنتخدداب غيددر مباشددر إيا اقتصددر دور الندداخبين علددى 
اختيار مندوبين عنهم يتولون مهمة اختيار الحكام أو النواب في البرلمدان، فاالنتخداب 

اب أو الحكددام الدديين المباشددر يكددون علددى درجددة واحدددة يتحدددد عنددداا أشددخاص النددو
اختارام الناخبون، أما االنتخاب غير المباشر فيكون على درجتين أو أكثر، وإي كدان 
االنتخاب على درجتين فيكدون اختيدار أعضداء الهيئدة المدراد انتخابهدا فدي يدد نداخبين 

الدرجدة األولدى، والخدالف فدي إن  االدرجة الثانية )المنددوبين  الديين اختدارام نداخبو
نتخاب المباشدر ادو األقدرب إلدى الديمقراطيدة، بينمدا اقتدرن األخدي باالنتخداب نظام اال

 غير المباشر في النظم التي تسعى إلى الحد من آثار مبدأ االقتراع العام.

فددي الدددول  األفضددلنظددام االنتخدداب غيددر المباشددر يعددد النظددام  إنممددا الشددك فيدد  
احددد المجلسددين  أعضدداءتيددار يسددم  بتمثيددل الهيئددات المحليددة فددي اخ ألندد الفدراليددة، 

ممثلديهم، ثدم يتدولى ادلالء  أوحكدامهم  والية باختيارالنيابيين، فيقوم الناخبون في كل 
 .اختيار من يمثل الوالية في المجلس االتحادي األخرون

في رفدع مددارك الشدعب ووعيد  بمسدلوليت   أخرىواسهم االنتخاب المباشر من جهة 
 العامة. باألمورااتمام   وإثارة

 الثاني/ اصنتخاب الفرة  واصنتخاب بالقائمي. المطلب

دوائدر انتخابيدة  إلدىتقسديم الدبالد  -كما مر سابقا-عملية االنتخاب تستلزم  إجراء إن  
فدان االنتخداب الفدردي ادو  األسداسيمثلها، وعلى اديا  أكثر أومتعددة لكل منها نائب 

ندة انتخداب نائدب واحدد يمدثلهم اليي يمارس بمقتضاه الناخبون في دائدرة انتخابيدة معي
دوائدر  إلدىالدولدة فدي نظدام االنتخداب الفدردي  إقلديمفي المجلس النيابي، وبيلك يقسم 
يتطددابق عدددد ادديه الدددوائر مددع عدددد المقاعددد فددي  إنانتخابيددة صددايرة بحيددث يجددب 

 المجلس النيابي، وبالتالي يعطي النائب صوت  لمرش  واحد فقط.

ة فاندد  بمقتضدداه يقددوم الندداخبون فددي كددل دائددرة انتخابيددة االنتخدداب بطريقددة القائمدد أمددا
الدولدة فدي نظدام  إقلديمبانتخاب عدة نواب يمثلونهم في المجلدس النيدابي، وبديلك يقسدم 

في بع  الحداالت تكدون  أوعدد من الدوائر االنتخابية الكبيرة  إلىاالنتخاب بالقائمة 
يختدار عدددا معيندا  إنى الناخدب كلها دائرة انتخابية، وفي ايه الحالة يكون علدالدولة 

الناخددب فددي ادديه الحالددة  إنمددن المرشددحين واددو العدددد المقددرر للدددائرة المقيددد فيهددا، 
المرشددحين الدديين اختددارام،  بأسددماءاليعطددي صددوت  لمرشدد  واحددد بددل سدديقدم قائمددة 

 القائمة مليدوه ومعارضوه: أوولكل من النظامين الفردي 

يمكددن الندداخبين مددن معرفددة المرشددحين معرفددة االنتخدداب الفددردي اندد   افيددرى مليدددو
شخصية، ويمكنهم من تكدوين حكدم سدليم علديهم، الن صدار الددائرة االنتخابيدة يجعدل 
جميع المرشحين معروفين لدى الناخبين جميعا ولدى الاالبية العظمى مدنهم، كمدا اند  
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المهدم ايا النظام فيقولدون اند  لديس مدن  امعارضو أمانظام يمتاز بسهولت  وبساطت ، 
 أو المبددادستكددون المفاضددلة بددين  إن األفضددلبددل  األشددخاصتكددون المفاضددلة بددين  إن

فدددي مجدددرى  اإلداريدددةاالنتخددداب الفدددردي يسدددهل تددددخل الجهدددات  إن، كمدددا األفكدددار
االنتخابددات بسددبب صددار الدددائرة االنتخابيددة ممددا يسددهل توجيدد  االنتخابددات لمصددلحة 

   .مرشحيها

ادديا النظددام وحددده الدديي يجعددل ااتمددام  إنم يددرون االنتخدداب بالقائمددة فهدد امليدددو أمددا
تالءمدا مدع كدون النائدب يمثدل  أكثدر، وبديلك يكدون النائب منصبا على المسائل العامة

 إنومبددادئهم وبددرامجهم السياسددية، كمددا  أفكددارامكلهددا، وتكددون المفاضددلة بددين  األمددة
ويخلصدهم  االنتخاب بالقائمدة يحقدق للندواب الحريدة واالسدتقالل فدي ممارسدة مهدامهم

، النددداخبون علددديهم فدددي االنتخددداب الفدددردي يفرضدددهاالتدددأثير التدددي  أومدددن الوصددداية 
 :أشكالواالنتخاب بالقائمة يظهر في عدة 

القدوائم  إحددىالناخدب يلتدزم بالتصدويت لصدال   إنالقدوائم المالقدة أي  أسلوبفهناك 
 القائمة. المرشحين الواردة في أسماءدون أي تعديل، ويكون الناخب مقيدا بترتيب 

للناخب بتكوين قائمت  من خالل  األسلوبالقوائم المفتوحة ويسم  ايا  أسلوبواناك 
القددوائم  إحدددىالناخددب لدديس مجبددرا بالتصددويت لصددال   إنالمددزج بددين القددوائم، أي 

المرشدحين الدواردة فدي  أسماءالمنافسة، بل يملك تشكيل قائمت  االنتخابية بالجمع بين 
 متنافسة.القوائم االنتخابية ال

اناك التصويت مدع التفضديل فدي حدال اعتمداد نظدام االنتخداب النسدبي، حيدث  إنكما 
مرشدددحي القائمددة الواحدددة وعدددم االلتددزام بالترتيدددب  أسددماءيسددتطيع الناخددب تاييددر 

 الموجود في القائمة.

 ونظام التمثيل النسبي. األغلبييالمطلب الثالث/نظام 

فدي مرشدحين  أواالنتخداب بفدوز كدل مرشد  تحتسب نتيجة  األغلبيةوبموجب نظام   
، واو نظام يسدتخدم سدواء كدان االنتخداب األصوات أكثردائرة انتخابية حصلوا على 

 األغلبيددةاحددد شددكلين رئيسدديين امددا نظددام  األغلبيددةبالقائمددة، ويأخددي نظددام  أوفرديددا 
 المطلقة. األغلبيةالبسيطة ونظام 

يفددوز المرشدد  أو المرشددحون الدديين وفددي الشددكل األول أي نظددام األغلبيددة البسدديطة 
حصلوا على أكثدر عددد مدن األصدوات بصدرف النظدر عدن مجمدوع األصدوات التدي 
حصددل عليهددا بدداقي المرشددحين حتددى لددو كانددت األصددوات التددي حصددل عليهددا بدداقي 

 المرشحين تزيد على نصف مجموع األصوات المعطاة في الدائرة.

 األصواتمن نصف  أكثرش  على المطلقة فيستوجب حصول المر األغلبيةنظام  أما
 أكثريدددةالصدددحيحة، فهددديا النظدددام اليكتفدددي بمجدددرد حصدددول احدددد المرشدددحين علدددى 

تزيدد  أصدواتيحصدل علدى  إنبالنسبة لبقية المرشحين منفردين، بل يلدزم  األصوات
 التي حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين. األصواتعلى مجموع 
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، فهدو اليعطيهدا األقليدةظلدم  إلدىند  يدلدي فدي شدكلي  السدابقين ا األغلبيدةوعيب نظام 
التي حصلت عليها، ونتيجة لديلك لجدأت  لألصواتالعددية  األاميةتمثيال يتناسب مع 

نظدام التمثيدل النسدبي، وفدي اديا النظدام تدوزع المقاعدد المخصصدة  إلدىبع  الدول 
التددي حصددلت  األصددواتللدددائرة االنتخابيددة علددى القددوائم المختلفددة كددل بحسددب نسددبة 

في نظدام االنتخداب بالقائمدة،  إالنظام االنتخاب النسبي اليصل   إنليها، وايا يعني ع
معينددة خصددص لهددا سددتة  دائددرة إنفرضددنا  إياولتقريددب فكددرة التمثيددل النسددبي فاندد  

 صدددوت، 600قدددد حصدددلت علدددى ) األولمقاعدددد، وان القائمدددة المقدمدددة مدددن الحدددزب 
 صدوت، والقائمدة المقدمدة 400)والقائمة المقدمة من الحزب الثاني قدد حصدلت علدى

 صوت، فان المقاعدد السدتة تدوزع علدى النحدو 200من الحزب الثالث حصلت على)
 :األتي

 :ثالثة مقاعد.األولالحزب -

 الحزب الثاني:مقعدان.-

 الحزب الثالث: مقعد واحد.-

 او اليي يفوز بالمقاعد الستة جميعا. األولفان الحزب  األغلبيةلو اعتمد نظام  أما

ام التمثيل النسبي يظهر بصدور متعدددة، فهنداك نظدام التمثيدل النسدبي مدع القدوائم ونظ
المزج بين القدوائم المختلفدة، وباعتمداد نظدام  إمكانالمالقة، ونظام التمثيل النسبي مع 

نالدت  فدإياالتمثيل النسبي فان  تظهر مشكلة تحديد المرشحين الفائزين فدي كدل قائمدة، 
مدن  فدأيين اصواتا تعطي لها الحدق فدي مقعددين فقدط، قائمة مكونة من خمسة مرشح

 المرشحين الخمسة يفوز بالمقعد النيابي؟

، حيدث يتفداوت عددد القدوائم المفتوحدةبنظدام  األخديويمكن حل ايه المشكلة فدي حالدة 
انتخداب  إعدالنالقائمة الواحدة، ومن ثم يمكدن  االتي يحصل عليها مرشحو األصوات

 بقية مرشحي القائمة. إلىبالنسبة  األصوات أكثريةالمرشحين اليين حصلوا على 

ولكن األشكال يظهر في حالة األخي بنظام القوائم المالقدة، فدان جميدع المرشدحين فدي 
القائمة الواحدة في ايه الحالة يحصلون على العددد نفسد  مدن األصدوات، الن القدوائم 

قائمدة بأكملهدا، ففدي مالقة واليجوز للناخب إن يعدل فيهدا بدل يجدب عليد  إن يختدار ال
ايه الحالة تلجدا األنظمدة السياسدية المختلفدة إلدى طريقدة يدتم بموجبهدا توزيدع المقاعدد 
بحسددب ترتيددب أسددماء المرشددحين فددي القائمددة، أي إن الحددزب اددو الدديي يحدددد مقدددما 

 كيفية التوزيع.

مددن ادديا يتبددين إن نظددام األغلبيددة يتميددز ببسدداطت ، وبكوندد  يهيدد  السددبيل لقيددام  -
ة متماسكة في البرلمان، وبالتالي يعمل على تحقيق االستقرار الحكومي، أغلبي

إال ان  تعر  للكثير من االنتقادات فهو يلدي إلى ظلم األقلية ويحابي حدزب 
األغلبيددة ويضددر بدداألحزاب الضددعيفة ويحرمهددا مددن الحصددول علددى عدددد مددن 

 المقاعد يتناسب مع عدد األصوات التي نالتها.
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قادات لجدأت الكثيدر مدن الددول إلدى نظدام التمثيدل النسدبي وفي ضوء ايه االنت -
اليي يحقق لألحزاب المختلفة تمثيال يتناسدب قددر اإلمكدان مدع قدوة كدل منهدا، 
وبدديلك يكددون المجلددس النيددابي مددرآة صددادقة لهيئددة الندداخبين، فنظددام التمثيددل 
النسددبي يحقددق العدالددة فددي توزيددع المقاعددد، ويددوائم بددين األحددزاب البرلمانيددة 

األغلبيددة الشددعبية، فهددو يسددم  بتكددوين معارضددة قويددة فددي المجلددس النيددابي، و
والخددالف فددي إن الصددال  العددام يقضددي بقيددام معارضددة فددي المجلددس النيددابي، 
ويبقى لنظام التمثيل النسبي عيوب أيضا، فان ما يحقق  في بلدد مدا قدد اليحققد  

ت التظهدر إال في بلد آخر، فهدو نظدام معقدد إلدى درجدة تجعدل نتيجدة االنتخابدا
بعد أيدام قدد تتعدر  فيهدا إلدى التزييدف والتشدوي ، ويدزداد األمدر تعقيددا كلمدا 
أردنا الوصول إلى طريقة تجعل التمثيل النسبي متناسدبا مدع أاميدة األصدوات 
التي يحصل عليها كل حزب، إال إن النقد الرئيس اليي يوج  لهديا النظدام ادو 

كثدرة األحدزاب تجعدل مدن الصدعب ان  يلدي إلدى كثدرة األحدزاب وتعددداا، و
قيدددددام أغلبيدددددة برلمانيدددددة منسدددددجمة وثابتدددددة، وبالتدددددالي تدددددلدي إلدددددى عددددددم 
اسددتقرارالحكومة، كمددا إن ادديا النظددام مددن الناحيددة العمليددة يددلدي إلددى نتددائ  
خطددرة فهددو يزعددزع الكيددان الحكددومي ويعددر  الددبالد إلددى أزمددات وزاريددة 

النسددبي  بسدديطة فددي مبدددأاا التنتهددي، وفددي الوقددت الدديي تبدددو طريقددة التمثيددل 
ولكنها تتطلب في تطبيقها حلوال فنية معقدة، إي إن المشكلة في التمثيل النسدبي 
ادي إيجدداد قاسدم مشددترك لتوزيدع األصددوات بدين القددوائم المختلفدة، وللوصددول 
إلددى يلددك بددرزت طرائددق عديدددة كددان منهددا علددى األخددص طريقتددان أساسدديتان 

وطريقددة العدددد المتسدداوي، فضددال عددن  امدا: طريقددة مخددرج القسددمة االنتخددابي
طرائدددق أخدددرى اسدددتنبطتها األنظمدددة السياسدددية وبمدددا ينسدددجم مدددع مصدددالحها 

 الخاصة.

 .اإلةبار المطلب الرابع/ نظام التصويت اصختيار  والتصويت 

تسعى معظم الدول بجعل التصويت اختياريا وبعده واجبا علدى الناخدب مدن الناحيدة   
تخلدف الكثيدر مدن المدواطنين عدن القيدام بهديا الواجدب،  ، فقدد ترتدب علدى يلدكاألدبية
يتجدداوزون المصددوتين عددددا، واددي خطددر يهدددد النظددام  أحياندداالمتخلفددون  أصددب حتددى 

ضدئيلة  أقليدةعن رأي  إالغير معبرة  وأعمالها، ويجعل البرلمانات أساس النيابي في 
كارثدة النظدام بالنسبة لعدد السدكان، واديا الخطدر ادو الديي عدده بعد  الفقهداء بحدق 

التدي تتضدمن فدر  جدزاء علدى  اإلجبداريالنيابي، وليلك وجدت طريقدة التصدويت 
الناخب المتخلف عن التصويت دون عير، وقد انتشرت ايه الطريقة بفضدل مزاياادا 
المتعددة ولما ظهدر لهدا مدن نتدائ  مشدجعة، وقدد اتبعدت اديه الطريقدة فدي بلجيكدا مندي 

تفيدد  اإلجبداريفكرة التصدويت  إنوقد لوحظ ، أخرىبها دول  أخيتكما  1892سنة
اند   إالعدادة لالنتخداب بسدبب اعتددالهم،  أنصدارااالمعتدلدة التدي اليدتحمس  األحزاب

كون  يساعد على انتشار الرشدوة بدين النداخبين، بحجدة  اإلجبارياخي على التصويت 
 أكثددر إلددىقهددرا يقبددل بسددهولة  بيددع صددوت   إالمددن اليباشددر حقدد  فددي االنتخدداب  إن
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السياسدية فددي النجددا  فدي االنتخابددات يقددوى  األقليددات أمددل إنالمرشدحين عطدداء، كمدا 
 الدولة بطريقة التمثيل النسبي. أخيت إياخاصة  أقليةرغم كونها 

 المطلب الخامس/ نظام التصويت السر  والتصويت العلني.

التصددويت السددري يعدددد القاعدددة الاالبدددة فددي الدددول الديمقراطيدددة، وبمقتضددى اددديه   
 إنيدددلي الناخددب بصددوت  فددي مركددز االنتخدداب بصددورة سددرية، بمعنددى  إنلطريقددة ا

لمهمت ، فال يراقب  واليطلع على تصرف  احدد، فهدو يضدع اسدم  أدائ اليتدخل احد في 
، ثددم يضددع الورقددة األنظددارالمرشدد  الدديي يختدداره علددى ورقددة االنتخدداب بعيدددا عددن 

يعدرف احدد اسدم المرشد   إنون الميكورة في صدندوق االقتدراع، فهديه العمليدة تدتم د
 اليي اختاره الناخب.

والسرية تعد ضمانا كبيرا لتحقيق حرية الناخب في اختيار من يريدد مدن المرشدحين، 
الن معظم الناخبين قد يمتنعون عن التصويت بسبب العالنية تفاديا وتحاشديا للعواقدب 

 اتجااهم. أو رأيهمماعرف  إيا

اللجنددة  أعضداءل الناخدب يجدداار برأيد  فيعرفد  التصدويت العلندي فهددو الديي يجعد أمدا
يقددوي شددعور الناخددب بالمسددلولية  بأندد التصددويت العلنددي  ااالنتخابيددة، ويعتقددد مليدددو

بالتصددويت العلنددي كددل مددن  أخدديتويطبعدد  بالصددراحة والشددجاعة، ومددن الدددول التددي 
 .1920وبروسيا عام  1872انكلترا لكنها عدلت عن  عام 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 65 

 

 المصاةر

 

 أ-المصاةر المنهةيي 

حقوووق اإلنسووان والطفوول والةيمقراطيووي ة.موواهر صووالح  ووالو  الةبووور  ة. ر ووة  -
ناةي الةةة ة ريا   جيج هاة   ة.كامل  بة العنكوة ة. لي  بوة الورجاق محموة  

                       .2009للطبا ي والنشر   األثيرابن  شفيق  ةارة.حسان محمة 

 

 ب- المصاةر الخارةيي.

 ة فيصل شطناو  -محاضرات في الةيمقراطيي-1

بحوث مقوةم مون ابول م.م  -اصتةار بالبشر في القانون واحكام الشريعي اصسالميي -2
السووني  -/مةلووي رسووالي الحقوووقكليووي القانون–محمووة احمووة  يسووى /ةامعووي بغووةاة 

 .2012-العةة الثاني  -الرابعي

ا ووووووووووووووووةاة هشووووووووووووووووام بشووووووووووووووووير/ينظر –اصتةووووووووووووووووار فووووووووووووووووي البشوووووووووووووووور -3
 www.shaimaatalla.comمواعال

 الحمايي القانونيي للملكيي الفكريي - بة الحمية  ثمان .ة-4
مقالووي منشووورة فووي ةريووةة النوواس  -حقووق الملكيووي الفكريووي كمووا يفهمهووا رئيسوها-5

 www.Alnaspaper.com لى المواع
 www.dubaicustom.gov.ae لى المواع   -تعريف الملكيي الفكريي  -6

 .2008-مكتبي اإلسكنةريي-الملكيي الفكريي والعصر الرامي-جياة مراي -7
   .kenana online.comالمواع  لى -ما هو الحجب السياسي-8

 www.startime.comالمواع  لى اصنسان حقوق  ن مختصر بحث-9

 

http://www.dubaicustom/

	Cover
	raw

