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 أهدي هذا العمل املتواضع :
 

 إىل سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
إىل روح جدي فضيلة الشيخ سيدي احلاج حممد بن عبد الرمحان الدابغي 

 رمحه هللا .
 إىل الوالدين الكرميني أطال هللا عمرمها .

 إىل فضيلة الشيخ سيدي احلاج عبد الكرمي الدابغي حفظه هللا .
 إىل أساتذيت الكرام عرب مراحل الدراسة .

 إىل مجيع األهل واألقارب .
 إىل كل األصدقاء والزمالء مجيعا . 

 الصاحل الدابغي

 إهداءإهداء



 

  
 

 

                                                         

 أهدي هذا العمل املتواضع :
 

. قدوتنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلمإىل   
سيدي "ىل روح جدي رمحة هللا عليه وقدس هللا سره ونفعنا بربكاته وعلومه إ

. "محد حاسينأاحلاج   
. جديت الغالية ابرك هللا يف عمرهاإىل   

ن رافقاين طيلة ياللذ"أيب العزيز" و "أمي الغالية " الكرميني  لديناو ال"ىل إ
. اسيمشواري الدر   

" .سيدي موالي احلاج"ىل شيخي العالمة والبحر الفهامة إ  
صديقي  و" شريف طيب "موفق الربوفسوري علشرف أىل أستاذي  الذي إ

جناز هدا العمل جزامها هللا عين كل كاان سندي إل  نيذلال "الصاحل الدابغي"
. خري  
: ، وأخوايتمحدأالشيخ  و""و  "عبد املالك و"عبد احلميد :إخويتإىل 

  . خولة""عائشة  و"
من أو من ساعدين من قريب كل حبايب و "أأصدقائي و كل  "أعمامي و "ىلإ

. متام هذه املذكرةإبعيد يف   
 عبد العزيز حاسين

                                                                                     
                                                                             

  
 

 

 إهداءإهداء



 

   
 

 

احلمد هلل رب العاملني محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة 
 والسالم على قدوة املربني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 نتقدم ابلشكر اجلزيل والعرفان اجلميل : 

الذي مل يبخل علينا  موفق طيب شريف " " الربوفيسورإىل األستاذ املشرف 
 بنصائحه وتوجيهاته، لك منا كل معاين التقدير والعرفان .

 إىل كل من ساهم يف تكويننا طيلة مشواران اجلامعي .

 ن تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة .ذيإىل األستاذين الفاضلني الل

 قول لكل هؤالء جزاكم هللا خريانف
 

 شكر وتقديرشكر وتقدير



 

 

 

 
 

                                                                  

 

 

  
  
 

 

 

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 قبس قرآينقبس قرآين

   5050سورة املائدة، اآلية سورة املائدة، اآلية 
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 :الدراسة. جمالاثنياا 
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أسباب اختيار املوضوع.رابعا : 
أهداف الدراسة.خامسا : 
الدراسة.: منهج سادسا 
ا: اخلطة املتبعة.سابع 
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على و عليه وسلم،  لى هللاا حممد صاحلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على قائدان وإمامنا وقدوتن    
 آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

 مقدمة
 وتنظيم احلكم فيها، نظامو  وشكل للدولة، األساسية القواعد حیدد الذي األعلى القانون الدستور یعترب

 منها كل اختصاصات و الدولة، يف العامة السلطات بني القائمة والعالقات فيها، العامة السلطات
 وحقوقهم للواجبات همآدائ املواطنني وكيفية واجبات یبني أنه إىل ابإلضافة السلطات، تلك وحدود

 . السلطة اجتاه هلا وممارستهم عليها حصوهلم وضماانت وحرایهتم
حىت ، و سواءعلى ال كومذا ساد فيها القانون وخضع له احلاكم واحملإهنا دولة قانون توصف الدولة أب

يع وع مج، بل جيب خضكفي خضوع احملكومني للقانون فحسبی الدولة بذلك الوصف التوصف 
 لقضائية .وايذیة التنفهذه السلطات تتمثل يف السلطة التشریعية و ، السلطات العامة للقانون كذلك

صود به  ، وامنا املقعية فقطلتشریصدرها السلطة اتليت وال نقصد ابلقانون تلك القواعد القانونية العادیة ا
 اتشریعي وأ، ایدستور  هصدر نصواء كان هذا امل، سای كان مصدرهاأكافة القواعد القانونية امللزمة كذلك  

ل ضمن ليت تدخانونية ىل مصادر القواعد القاإ. بل ونضيف السلطة التشریعية املختصة بذلكه تقرر 
 واملبادئ القانونية . ،والعرف ،یضا املعاهداتأ ،القانون العام

يع القواعد مجمو على ذي یس، فهو التشریع األعلى القمة القواعد القانونية يف الدولةتل الدستور حیو 
 نإف. لذلك نونني للقاكوماحلكام واحملخضاع إالقانونية األخرى ویساعد يف ترسيخ معىن مبدأ الشرعية و 

ون والتزام ة للقانللدو تحقيق خضوع النه ال سبيل مبدأ مسو الدستور من خصائص الدولة القانونية أل
، انة علياوریة مكلدستايأ للنصوص عليا حتدد اختصاصاهتم وحتد من سلطاهتم ما مل هتد احلكام بقواع

 . حكامهاتسمو على هؤالء احلكام وختضعهم أل

ةــمقدم  
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 أول: إشكالية البحث 
 شكالية  التالية : طلق وجب طرح اإلنمن  هذا  امل  

هل رعية؟ و الش الدستور؟ وهل ختتلف هذه األسس مع الضوابط على ما هي أسس الدولة القائمة
 الضوابط الشرعية ضرورة ملحة؟

 جمال الدراسة :اثنيا: 
البد  ،لية املطروحةشكااإل على جابةولإلملام جبوانبه واإل ،ية مقارنةدراسة حتليل عن املوضوع عبارة ألن 

لواثئق ااسة در  ا يفلذلك حددان جمال دراستن ،حىت ال نبتعد عن املوضوع ،من اختيار جمال حمدد
 ابجلانب الشرعي .ومقارنة الدستوریة املعاصرة 

 :الدراسة صعوابت: اثلثا
 :یليا م املذكرة هاته إجناز يف واجهتنا اليت الصعوابت بني من
كسب ي مما ی، وههناك صعوابت اعتيادیة تدخل يف طبيعة البحث العلمي، وال ميكن تفادیها -1

، إال أهنا ناوینهاعوفر تالبحث ميزة ویقوي العزمية، فمن الصعوابت ما تعلق بقلة مصادر البحث رغم 
ل شراؤها أو د یستحيیكايع و تكاد تنعدم يف املكتبات، ويف املواقع اإللكرتونية، وإن وجدت فهي للب

 اقتناؤها. 
 ت الكتب، واله بياانم فيض الكتب واملراجع فمنها ما تنعدالصعوابت املوضوعية، التوثيق لبع ومن -2

ك اتساع ه، وكذلتساعجتد سوى اسم املؤلف وعنوان الكتاب، وكذلك كثرة التفریعات يف املوضوع وا
ا راستها وذكرهدبد من الليت دائرة البحث، وكثرة التفرعات يف املوضوع وصعوبة تلخيصها لكثرة النقاط ا

 ن تكون حمل دراسة املوضوع. واجلوانب اليت البد أ
 .الظروف الصعبة اليت متر هبا البالد يف  ظل جائحة كوروان -3

 املوضوع اختيار سباب: أرابعا
 :املوضوعية األسباب -أ
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 ا واختصاصاتسريه كيفيةك  وكذل للدولة اإلداري دد التنظيمحیالدستور الذي  أسس دراسة -
 .احمللية اإلدارة سري ةيمنهج یبني أنه إىل ابإلضافة هيئة كل وصالحيات

 سالمي .ظام اإلالن معرفة األسس األساسية اليت تقوم عليها الدولة القانونية ومقارنتها مع -
 ية .ادعاء الغرب بعدم عدل اإلسالم ومواكبة النظام اإلسالمي للظروف السياس -
 وتوسع دراسته .حيویة املوضوع  -
 :الذاتية األسباب -ب
نب لدستور وعالقته ابجلاوحمتوایت اواجلانب السياسي القانوين  اجلانب إىل مبيولنا املوضوع تعلق -

 . "شریعة وقانون" ختصصنا الشرعي حسب
 الناحية الدستوریة من یعاجله أنه ابعتبار فيه، والتعمق اإلداري للنظام الدستوریة األسس موضوع دراسة -

 . دارةاإل لتخصص
 . العلمي البحث مهارات حتصيل يف الرغبة -
 .حب التطلع على السياسة وخاصة منها الشرعية  -
 رعية .ة الشالدخول إىل الساحات السياسية وإعادة النظر إليها من الناحيالرغبة يف  -

  الدراسة فادأه: خامسا
 فقد والسياسي اإلداري اجلانب يف ابلغة أمهية قائم على الدستور مما یعترب له الدولة القانونية نظام إن -

مما  وقانونياكوین الدولة سياسيا لت متزایدة أمهية من ملسته ملا نظرا د الدستوراعدإب احلدیثة اهتمت الدول
ومقارنة   والتقدم تنميةحتقيق ال أجل من ملحة ضرورة عداد الدستورإل املقوماتسس واجعل معرفة  األ

 . سالميةإلدولة ابعتبار أن ا الشرعية وهذابط الشرعي ملعرفة هل هو خاضع للضوا مع اجلانب
 دراسة األسس الدستوریة ومقارنتها مع الفقه اإلسالمي . -
 .وله ححماولة الكشف عما یكتنف هذا املوضوع من غموض وإضفاء شيء من التفاصيل  -
 .حتدید مبادئ النظامني، الوضعي واإلسالمي وحتدید األسس السياسية هلما  -

 ةالدراس منهج: سادسا
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 من لوماتاملع كذلك  وأخذان ،يواملنهج االستقرائ، التحليل املقارنو  ،الوصفي املنهج ناتدراس يف اتبعنا
 الدستوریة األسس معرفة ىلإ التوصل من اكنمت ليت من خالهلاااه واملراجع وأطروحات دكتور  الكتب خمتلف

 من ياملنهج التحليل هبذا ةاالستعان أنه متت إىل ابإلضافة ،ومقارنة ابلضوابط الشرعية لنظام الدولة،
ستخدام املنهج النصوص، وكذلك احتليال موضوعيا وفق عرض  والقوانني للدستور التطرق خالل

 ستقرائي بشكل واضح من خالل التطرق للمبادئ واألسس األساسية .اال
 

 تبعةطة امل: اخلسابعا
 ،طلبنيمل همناوقس تورالدسمبدأ مسو ول ساسية حيت تناول املبحث األأمباحث  ةقسمنا حبثنا لثالث 

أ مبد ىلإا فيه  تطرقنالثاين املبحثو  ر،مقتضيات مسو الدستو :  والثاين مفهوم مبدأ مسو الدستور : ولاأل
فصل بني فهوم ال : مالثاينو  ،األول : سلطات الدولة ،ملطلبنيقسم  هر وهو بدو  الفصل بني السلطات

مطلبني ىل إقسمناه و  لعامة ااإلقرار ابحلقوق واحلرایت  مبدأ حول تمحورفما املبحث الثالث أ ،السلطات
 رایت العامةقوق واحلئص احلالثاين : خصاو : التعریف ابإلقرار ابحلقوق واحلرایت العامة  األول ،یضاأ

 . ودورها يف دسرتة الدولة
 

 



 

 

 تورـمبدأ مســــــــــو الدس                                                                                      املبحث األول                            

 
 

الدستــــــورمفهوم مبدأ مسو : املطلب األول 

 :الدستــــــورمقتضيات مسو املطلب الثاين 

 

 

 

 : مبدأ مسو الدستــــــوراملبحث األول
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  مبدأ مسو الدستور املبحث األول :

يف  القانونيةاألسس اليت تقوم عليها الدولة القانونية مبدأ مسو الدستور على مجيع القواعد أهم  إن من
، العلو والسيادة على ابقي القواعد، وال ميكن أن تنعت الدولة ابلقانونية ما مل تكن لقواعد الدستور الدولة

ق إرادات  فو تسود ن القاعدة القانونية فإ، متفقة مع أحكام القانون وإذا كان مبدأ املشروعية يعين ضرورة
دئ املسلم هبا يف الفقه الدستوري، وفقا ، فلذلك يبقى هذا املبدأ من املباكافة األشخاص القانونية

ام القانوين ألية دولة دميقراطية، وهو من رتابط بني القواعد املعتمدة يف النظال، و للتسلسل اهلرمي
هذا املبدأ إال بتحقيق ، وال يتحقق ب اخلضوع ألحكامه حكاما وحمكومني، ويتطلخصائصها القانونية

صول إىل املعىن و ومن أجل ال ،تشريع والتطبيق والتدرج للقواننيعلى ال ، واليت تلزم ابعتناق الرقابةمقتضياته
 هبيان تعريف على ذا املبحثمن خالل هسلط الضوء ن نأ احلقيقي هلذا املبدأ وإمكانية حتقيقه نريد 

 ومقتضياته ضمن املطلبني التاليني :

 املطلب األول : مفهوم مبدأ مسو الدستور. -

 مقتضيات مسو الدستور. ثاين :لاملطلب ا -

 

 

 تتمتع هبا يتامليزة الذه ، وهالفقهاء )ابلسمو(ما اصطلح عليها وهي  علياإن لقواعد الدستور مكانة 
 لذلك ميكن إعطاء تعريف له من خالل الفروع التالية : ،به االقواعد الدستورية تعترب مبدأ مسلم

 الفرع األول: مبدأ مسو الدستور لغة. -

 الفرع الثاين: مبدأ مسو الدستور قانوان. -

 الفرع الثالث: مبدأ مسو الدستور شرعا. -

 مفهوم مبدأ مسو الدستور املطلب األول: 
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 الفرع األول : مبدأ مسو الدستور لغة

 لغةأوال : املبدأ 

 : على عدة معانمبدأ  تطلق كلمة

، الكالم، أو يرتكب منها كاحلروف مبدأ شيء أوله ومادته اليت يتكون منها، كالنواة مبدأ النخلالمبدأ  -
ة اليت يقوم عليها وال واجلمع : مبادئ ومبادئ العلم أو الفن أو الدستور أو القانون : قواعده األساسي

 .1خيرج عنها 

 ة .يألساسقراءة : القواعد األوىل ا، املبادئ األوىل لتعليم الأمبادئ : مجع مبد -

 .2يلتزم هبا املرء يف حياته وسلوكه يدافع عن مبادئه املذهبية واخللقية : العقائد اليت يؤمن هبا و  -

 يقة يف التصرف: طر دأ مب، و سي يف العمل هو القاعدةاملبدأ األساأصل القضية، و  بدأ القضيةويقصد مب -
 ، مبدأ أساسي ".النظر إىل األشياء :" مبدأ العملويف 

 اثنيا : السمو لغة 

 : يراد هبا عدة معان السمو

 ، وصاحب السمو لقب كل أمري.العلو والرفعة -

لعز والشرف ومسا : طلب ا األمور، يقال مست مهته إىل معايل ، وارتفع، وتطاول، ومساء : عالمسا مسوا-
مسا القوم وحنوهم على مائة ، طلع مرتفعا، مسا اهلالل : ومسا بصره إىل الشيء طمح، يف احلسب والنسب

 ..وحنوها : زادوا 
                                                           

الوسيط ، : معجم  حممد خلف هللا أمحد( –عطية الصواحلي  -احلليم منتصر  عبد -جممع اللغة العربية ابلقاهرة )إبراهيم أنيس  _1
. 121مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، ص ، 2011، 5ط  
  2 .204، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، مصر ، ص  2/11/2009،  معجم املفردات حازم علي كمال الدين : _
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ي الصحار  لصيد يفخرج ل، أو رفعه وأعاله ،رفع له من بعيد فاستبانه أيسما له شخص ويقصد ب -
 .علما عليه و مسا له اعله : ج فالان حممدا مسوا أو، ومساوة الفحل أي سطا وتطاول على شوله، والقفار

 .علوها ورفعتها  : ، وميكن القول  مسو املشاعر1ائد الوحش : تعيني شخوصها وطلبهاالص مساأو  -

 اثلثا : الدستور لغة 

 : عدة معان  الدستوريقصد بكلمة 

 ( .)فقهية مل هبا، القاعدة اليت يعمجعه دساتري، : القاعدة اليت يعمل مبقتضاها الدستور -

 ومراسيم األعمال . أساسية موعة قوانني، أو جمل2للتسجيل أو للكتابةدفرت ويقصد به  -

أو ، بل هي من أصل فارسي ومعناها األساس أو القاعدة ليست كلمة عربية األصل"  دستور وكلمة " -
، ويقابل هذا املعىن يف اللغة قلت إلينا عن طريق اللغة الرتكية، ويرجع أن هذه الكلمة ن3الرتخيصاإلذن أو 
تور الكلمة مل تكن تستخدم يف مصر قبل صدور دس، والواقع أن هذه “ constitution “الفرنسية 
ن لكل مجاعة ، بل كان يستخدم يف البداية مصطلح " القانون النظامي " وهبذا املعىن اللغوي يكو 1993

 . 4إنسانية دستور ما دامت على شيء من التنظيم واالستقرار

 الفرع الثاين : مبدأ مسو الدستور قانوان 

عية يلزم اجلميع ويقصد مببدأ مسو الدستور هو خضوع القوانني ألحكام الدستور وإذا كان مبدأ املشرو 
ابعتباره القانون  ،ابب أوىل ابحرتام أحكام الدستور ، فإن مبدأ مسو الدستور يلزمهم منابحرتام القانون

                                                           

. 102، ص، املرجع السابق _ جممع اللغة العربية 1  
  . 68ص، ، املرجع نفسه _ جممع اللغة العربية 2
مدينة نصر م ، دار الفكر العريب للطباعة والنشر ، 1995هـ/ 1416، 1_ عبد العزيز حممد ساملان : رقابة دستورية القوانني ، ط3

.33القاهرة ، ص   
.19عربية ، مصر ، ص دار النهضة ال،  1969، يف مصر_ ثروت بدوى : القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية 4   
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اء نصت به سو ، وهذا السمو أصبح حاليا مبدأ مسلما لى يف الدولة ال يعلوه قانون آخراألمسى واألع
 . 1عليه الدساتري أم مل تنص

واعد ومسو الدستور هو أن يكون الدستور يف قمة النظام القانوين يف الدولة ويعلو على ما عداه من الق
ه ضرورة تقرير طرق تكفل احرتامه وهذا فهو القانون األمسى وأول ما يقتضي، 2القانونية النافذة يف الدولة

ن حمكوما ، والنظام القانوين أبكمله يكو رولة جيب أال يكون خمالفا للدستو يعين أن أي قانون تصدره الد
 القانون الدستوري .، ويعترب من املبادئ املسلم هبا يف فقه ابلقواعد الدستورية

، السمو وحديثهم يتضمن جانبني هلذا السم وعندما يتحدث فقهاء القانون عن مسو الدستور فإن
، والسمو الشكلي فهو وضوع القواعد الدستورية ومضموهنااملوضوعي وهو الذي يستند يف علوه إىل م

 . 3الذي يرتبط ابلشكل واإلجراءات اليت توضع هبا القواعد الدستورية

 مبدأ مسو الدستور شرعاالفرع الثالث : 

عترب ي، لذلك سالميلشرع اإلاحكام فيها قواعد أمبا أن الدولة اإلسالمية تتسم أبهنا دولة قانونية إذ يسود 
شؤون   تنظمامة اليتادئ العاملبعند فقهاء الشريعة هذا املبدأ املسلم به هو علو ومسى القوانني الكلية و 

 ابة علىقمع وجود الر  ،اننين احلاكم واحملكوم هلذه القو واليت خيضع فيها كل م، الدولة وضمان وجودها
، سالميالتشريع اإل تمثل يفامل نونواالعرتاف ابحلقوق والواجبات مع تقرير اخلضوع للقا اإلدارة والتطبيق،

 بوية .الن وابعتبار الدستور هو األعلى الذي يستمد مصادره من القرآن الكرمي والسنة

                                                           

م ، دار الثقافة ، عمان ، 1120هـ / 1432،  7: الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،طنعمان أمحد خطيب  _1
  .534ص

  . 96رة ، ص، دار النهضة العربية ، القاه 1956متويل : الوسيط يف القانون الدستوري ، عبد احلميد  _2

م ، دار الفكر العريب للطبع والنشر ، مدينة نصر ، 1995/  هـ1416،  1_ عبد العزيز حممد ساملان : رقابة دستورية القوانني ، ط3
.62القاهرة ، ص   
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تسم ابلتدرج الذي ي شريعكذلك أن هذا املبدأ تقيد كافة سلطات الدولة لقواعد أحكام هذا الت  ويقصد
أو  نهام، املادية نيةة أو مدياسيات لألفراد سواء سالقانوين للدولة اإلسالمية واالعرتاف ابحلقوق والواجب

 ، وخضوع اجلميع هلا .املعنوية

نـَْفسٍّ َما َكَسَبْت  اَمِة ُُثَّ تـَُوَّفَّ ُكل  ْوَم اْلِقيَ يَـ ا َغلَّ  ََيِْت مبَِ َأْن يـَُغلَّ َوَمْن يـَْغُللْ َوَما َكاَن لَِنِبيٍّ  ﴿ :يقول هللا تعاىل
  . 161، اآلية  3سورة آل عمران ،  ﴾َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ 

ون الفة وال قانوال خم زئةجتالقوانني احلاكمة هي األعلى واألمسى واليت هي من شريعة هللا بدون  وهذه
 .فوقها

أحكام القواعد العليا يف الشريعة اإلسالمية تعترب مبنزلة الدستور يف الدولة ويعترب التقيد وعليه فإن 
ويتضمن القرأن الكرمي القواعد  واخلضوع هلا واجبا أساسيا وأساسها القرآن الكرمي والسنة النبوية

اليت ينبغي أن يقيم عليها املسلمون دولتهم، وأتيت السنة بعده مباشرة لبيان القواعد القانونية  1األساسية
املنظمة لشؤون حياهتم العامة واألساسية، فمن املعروف أن الفقه اإلسالمي ساعد على وجود قواعد 

جهة الزمان يف تطوره، واملكان يف اختالفه، والبيئة يف تنوعها، أساسية مقررة يف الشريعة قادرة على موا
فإن التزام الدولة أبحكام الشريعة ومسو قواعدها من شأنه أن يفيض على قراراهتا اهلبة  والظروف يف تغريها،

  واالحرتام يف النفوس واخلضوع للقواعد العليا يف البالد .

 

 

ضرورة  :هذا السمو تضييقو ، ينقانو  هذا األخري قمة اهلرم الويعترب ،النظام القانوين للدولة يعلوه الدستور
إال عاد ، و وريةالدست لقواننيلية نح األولو مي القانوين الذي وأتسيس تدرج ،الرقابة الدستورية على القوانني

 تيني :رعني اآلالف ، ويتم تفصيل هذه املقتضيات من خاللالسمو لفظا أجوف على حد التعبري هذا

 الفرع األول : الرقابة على دستورية القوانني . -
                                                           

 . 177لنشر ، بريوت ، لبنان ، ص، الدار اجلامعية للطباعة وا 1986عبد الغين بسيوين عبد هللا : نظرية الدولة يف اإلسالم ،  _1

 مقتضيات مسو الدستور: الثايناملطلب 
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 الفرع الثاين : التدرج القانوين . -

 الفرع األول : الرقابة على دستورية القوانني

ومن هنا ميكن القول أن الرقابة  ،شى مع طبيعة القوانني الدستوريةامنطقي يتمإن مبدأ مسو الدستور مبدأ 
القانون متفقة مع أحكام  هي العملية اليت عن طريقها ميكن أن جنعل أحكام القوانني دستوريةعلى 

، ونقول الدستور هو الوثيقة اليت تتضمن القواعد اليت تنظم العالقة بني الدستور، وتزيد األمر إيضاحا
هذه ، وجيب التقيد جبميع هما ومدى حقوق األفراد يف الدولةوتوضح طبيعة عمل كل منالسلطات 

،  قد صدر من السلطة املختصة بذلك، فلو فرض أن قانوانسواء كانت مكتوبة أو غري مكتوبة القواعد
لجعل هذا القانون ف، ابلدستورأنه خيالف املبادئ الواردة ، واعتقد )السلطة التشريعية(وهي كقاعدة عامة 

، ء خيتلف ابختالف النظم الدستورية، يتحتم توقيع جزاالدستور سواء يف نصه أو يف فحواهمتفقا مع 
، وهذا هو املعىن للرقابة كمادة يف ذاهتا ليها " رقابة دستورية القوانني "وعملية توقيع هذا اجلزاء يطلق ع

 . 1بغض النظر عن اجلهة اليت تتوىل توقيع هذا اجلزاء

هنا ذلك التحري ومن خالل هذا التفصيل ميكن توصلنا إىل أن عملية الرقابة على دستورية القوانني أب
، وتعرف عما م الدستوريئة املكلفة بعملية الرقابة قصد التأكد من احرتام القوانني ألحكاالذي تقوم به اهل

قبل املؤسس احملدودة من السلطة التشريعية على اخلصوص قد التزمت حدود اختصاصاهتا إذا كانت 
. أو أهنا التحقق من خمالفة القوانني للدستور متهيدا لعدم إصدارها أو إلغائها أو االمتناع عن  2الدستوري

، وعليه فهي وسيلة يتكفل هبا املؤسس الدستوري من أجل ضمان أن تطبيقها، إذا كان قد مت إصدارها
 .تكون القوانني الصادرة عن السلطتني التشريعية والتنفيذية غري خمالفة للدستور 

 الفرع الثاين : التدرج القانوين

                                                           

م ، دار الفكر العريب للطباعة والنشر ، مدينة نصر 1995هـ / 1416،  1رقابة دستورية القوانني ، ط عبد العزيز حممد ساملان : _1
.32، القاهرة ، ص   

، جملة األكادميية  2016، جوان  16عمار عباس : دور اجمللس الدستوري اجلزائري يف ضمان مبدأ مسو الدستور ، العدد _2
.195ائر ، صللدراسات االجتماعية واإلنسانية ، اجلز    
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ورة أتسيسا على مقتضيات مبدأ املشروعية ولكفالة احرتام السلطات العامة للقانون استقر األمر على ضر 
، حبيث يسمو بعضها على شروعية يف مراتب متعددة متتاليةترتيب القواعد القانونية اليت تكون عناصر امل

، فتخضع القاعدة األدىن ليت متثل النظيم القانوين للدولةالبعض اآلخر يف تدرج يشمل كافة هذه القواعد ا
 . 1عدت غري مشروعة، وإال مرتبة للقاعدة األعلى منها مرتبة، فال تستطيع خمالفتها

ويعترب هذا املبدأ أساسيا يف الدولة القانونية مبا حيقق من خضوع القاعدة القانونية األدىن للقاعدة القانونية 
، ألن السماح للقاعدة القانونية األدىن مبخالفة القاعدة القانونية ى، فال ختالفها وال تتعارض معهااألعل

 . 2األعلى يفضي إىل الفوضى

رج من لى أساس التدانوين عالق يقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة يف نظامها ومن هنا 
 عية .التبو ، تربطها صلة التدرج ومرتبطة ببعضها ارتباطا تسلسليا األعلى إىل األسفل

ظام ا النتكون منهية اليت نونيفلذلك استخلص بعض فقهاء القانون العام هذه النظرية على أن القواعد القا
ة والقيمة احدة من القو و مرتبة  ا يفالقانوين يف الدولة ترتبط ببعضها ارتباطا تسلسليا مبعىن أهنا ليست مجيع

 لقمة القواعدنجد يف افخر القانونية بل تتدرج فيما بينها مما جيعل بعضها أمسى مرتبة من البعض اآل
ة وهذه لطة التشريعيعن الس درة، أي الصاالعادية بة من القواعد التشريعية، اليت تكون أعلى مرتالدستورية

 رة .إلداابدورها أعلى مرتبة من القواعد القانونية العامة )اللوائح( اليت تصدرها 

فردي الصادر عن سلطة إدارية ونستمر يف هذا التدرج التنازيل حىت نصل إىل القاعدة الفردية أي القرار ال
، وأن تكون قاعدة األمسىالقانونية وجوب خضوع القاعدة األدىن لل، ويرتتب على مبدأ تدرج القواعد دنيا

 . 3متفقة يف مضموهنا مع مضمون القاعدة األعلى

 

                                                           

اإلسكندرية ، ، منشأة املعارف للنشر ،  2000،  1ط سامي مجال الدين : تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية ، _1
. 16ص مصر ،  

  81.2ص، الرايض ، ر والتوزيع ش_ منري محيد البيان : النظام السياسي اإلسالمي مقاران ابلدولة القانونية ، دار النفائس للن
  .177و176عربية ، مصر ، صدار النهضة ال،  1969_ ثروت بدوى : القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية يف مصر، 3
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 املبحث الثاين : الفصل بني السلطات 

، وصاغها صياغة جديدة سابقة عن مبدأ الفصل بني السلطاتاألفكار ال 1الفقيه " مونتسكيو" لقد ألقى
أحد أهم  ل، ومبا أن هذا املبدأ يشكوصورها تصويرا دقيقاوأبرزها أمجل إبراز وعرضها عرضا واضحا جليا 

ليها النظم السياسية ، كما أنه يعد من املبادئ األساسية اليت تقوم عالدعامات األساسية لدولة القانون
بالفصل بني السلطات  " لــ "مونتسكيو" يتنب أنه ال يقصد ، ولكن بقراءة كتاب " روح القواننيالدميقراطية
، فالسلطات ، وطبيعة األشياء تقتضي التعامل، على أساس الفهم اخلاطئ للمبدأ يف بداياتهالفصل التام

، وكل هذا لقيادة آمنة للدولة، وهي مضطرة للسري معا بانسجامتشكل مع بعضها يف النهاية وحدة 
، لذلك اتضح تعريف هذا املبدأ يف الشريعة اإلسالمية من سي اإلسالمي يف احلكملنظام السيايتوافق مع ا

بىن خالل حتليل واستنباط واستقراء النصوص التشريعية العامة والسري اليت حددت القواعد الدستورية اليت 
التعرف  من خالل هذا املبحث نريد، ، وهذا األخري له أسبقية يف الفكرةعليها نظام احلكم يف اإلسالم

السلطات قانونا وشرعا ضمن املطلبني مفهوم مث التعرف على ، يف الدولةة سلطعلى ماهية ومهام كل 
 : اآلتيني

 املطلب األول : سلطات الدولة .  -

 املطلب الثاين : مفهوم الفصل بني السلطات . -

  

                                                                 

م .1748م ، صاحب كتاب "روح القوانني" ، سنة 1755م ، واملتوىف 1689الفقيه القانوين الشهري ، ولد  مونتيسكو _ 1  
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السلطات )التشريعية،  عند الفقهاء هو حتقيق التوازن بني هذه مبدأ الفصل بني السلطات دف منإن اهل
، ل إىل إساءة استعماهلا، إال أن جيد حدودا توقفهيمتل سلطة أن كعلى  ، ويؤكدلقضائية(التنفيذية، ا

، وبناء عليه فإن إسناد ة البد أن توقف السلطة سلطة أخرىولكي ال يقع إساءة استعمال السلط
مهمتها األخرى عند حدود الوظائف الثالث للدولة إىل هيئات متمايزة جيعل كال منها تستطيع أن توقف 

مل بينها ، وأن تقسيم السلطات وسيلة للحصول على االعتدال يف التعا)التشريع، التنفيذ، القضاء(
، ة يف الدولة الدميقراطية احلديثةأحد ضمانات احلريهذا املبدأ يعترب فلذلك  ،والتوازن بني صالحياهتا

ائف الدولة الثالث على هيئات ، والذي يعين ضرورة توزيع وظتسند إليه فكرة الدولة القانونيةوالذي 
، وتراقب كل سلطة من بشكل مستقل عن السلطتني األخرينيثالث تتوىل كل منها وظيفتها كقاعدة 
سلطة مبباشرة ، وأال تستقل كل  أدائها لوظيفتها املسندة إليهاهذه السلطات السلطتني األخريني يف

غم من التطورات اإليديولوجية اليت وبالر  ،اختصاصها عن األخرى، أي بدون فصل مطلق بل حبدود
، الثالث، فإن التميز بني وظائف الدولة اسي املعاصر من حيث وظائف الدولةطرأت على الفكر السي

، ففي مجيع الدول القانونية تتجسد ممارسة السيادة يف ذية وقضائية ما زال حيتفظ بقيمتهتشريعية وتنفي
إصدار قواعد عامة ملزمة للجماعة، مما يطلق عليه التشريع، وتلك مهمة  ثالث مظاهر متميزة هي :

واطنني يف ظل تلك القواعد ، وتقدمي اخلدمات للمافظة على النظام العام يف الدولة، واحملالسلطة التشريعية
 ني املواطنني عن طريق قضاء مستقل،، مث حل املنازعات سلميا بالعامة، وهذه مهمة السلطة التنفيذية

 وتفصيل ذلك يتم من خالل الفروع التالية : ،وهذه مهمة السلطة القضائية

 الفرع األول : السلطة التشريعية . -

 الفرع الثاين : السلطة التنفيذية . -

 الفرع الثالث : السلطة القضائية . -

 سلطات الدولةاملطلب األول: 
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  التشريعية الفرع األول : السلطة 

تلك اجلهة اليت متلك إصدار قواعد عامة ملزمة اليت ، هي ة التشريعية يف الدولة القانونيةيقصد بالسلط
 ،، كانت تتصدر السلطاتجمردة ، وتقوم كذلك بوضع قواعدم تصرفات اجلماعة يف نطاق الدولةحتك
، تشمل اجملاالت السياسية، االجتماعيةالقوانني قبل شرحها أمام السلطة التنفيذية، واليت  وتسن

ق حرة وتتكون هذه السلطة من ثالثة أعضاء بطر ، ا وحمكومنين ملزمة للجميع حكاماالقتصادية وتكو 
لربملان أيا كانت طريقة ، اة سواء كان ملكا أو رئيس مجهورية، رئيس الدولنتببنيودميقراطية وهم : امل

، ، ومراقبة تنفيذها، ومهمة هذه السلطة بأعضائها تشريع األحكام وسن القوانني وتعديلها وإلغاؤهاتكوينه
 اجمللس النيايب الذي اختاره الشعب ليمارس السلطة بالنيابة عنه . ويقوم بذلك

 الفرع الثاين : السلطة التنفيذية 

، وتقوم على عن السلطة التشريعية يف البالد السلطة اليت تكون مسؤولة عن تنفيذ القوانني الصادرةوهي 
، وتتكون من مجيع املوظفني التشريعيةورها تابع لدور السلطة ، ودالقواعد العامة موضع التنفيذوضع 

، وتقوم سلطة( وانتهاء بأصغر موظف تنفيذيالقائمني بتنفيذ القوانني ابتداء من أعلى موظف )رئيس 
، وكذلك تنفذ ما تقرره السلطة التشريعية وعن إدارة شؤون الدولة 1على فكريت الوحدة وسرعة التصرف

، ومجيع املوظفني من كافة الوزراءوتشمل كذلك ، واننيواملواطنني فيها حبسب ما تنص عليه هذه الق
طريقة تشكيلها يف النظم الدميقراطية من دولة إىل أخرى ، وختتلف 2الدرجات واملستويات وأجهزة اإلدارة

 سائد .وذلك باختالف نظام احلكم ال

 الفرع الثالث : السلطة القضائية 

                                                                 

، دار الفكر  1952،  3و الطماوي سليمان : موجز القانون الدستوري ، املبادئ العامة والدستور املصري ، طخليل عثمان  _1
. 208العريب ، القاهرة ، مصر ، ص   

م ، دار 1996هـ / 1416،  6الطماوي : السلطات الثالث يف دساتري العربية املعاصرة ويف الفكر اإلسالمي ، ط_ سليمان حممد 2
.197الفكر العريب للطبع والنشر ، مدينة نصر ، القاهرة ، ص   
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، بكل استقاللية وفق املنازعات اليت تعرض عليهاه على هي السلطة املبتصة بتفسري القانون وتطبيق
، مبعىن آخر هي اليت 1األحكام والقوانني الصادرة عن السلطة التشريعية ووفق القانون األساسي للدولة

، أي الفصل يف املنازعات تعرض عليهاتتوىل تفسري القوانني ومن مث تطبيقها على الوقائع اليت 
و من طرف ويف حالة خرق القانون من طرف املواطنني أ، اخلالفات(صومات أو املنازعات أو )اخل

وهلا ، أو بني أجهزة الدولة واملواطنني ، أو يف حاالت النزاع بني املواطنني أنفسهماألجهزة الرمسية للدولة
ة حق النظر يف القوانني واألنظمة والقرارات اليت جتد احملكمة أهنا خمالفة ألحكام الدستور وتتألف السلط

ضمانات  القضائية من القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم ويشرتط فيهم الكفاءة والعدالة والنزاهة مع توفري
... ، التعيني ، اهليئة التشريعيةويتم اختيار القضاة بثالث طرق : هيئة الناخبني، الستقالهلم وأداء مهامهم

 . 2تالف النظمالدول الدميقراطية باخوختتلف طريقة تشكيل هذه السلطة بني 

 

 

، فالسبب ومات سواء كانت مجهورية أو ملكيةيرى " مونتسكيو" أنه إذا مل تتوفر احلرية السياسية يف احلك
إن و ، السلطات الثالث الفصل بنييع إذا مل يتم ، فاحلرية تضذلك يعود إلساءة استبدام السلطة يف

، وألنه يشكل ضمانة زن بينها ومنع االستبداد باحلريةاهلدف من الفصل بني السلطات هو حتقيق التوا
 ،خلضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم األخذ به ال يعين عدم قيام الدولة القانونية

تها يكفي العتبار وعدم خروجها عن حدود سلط ،ألن جمرد احرتام اهليئات احلاكمة لقواعد اختصاصها
ألنه يقوم على توزيع  ،ز األساسية للدولة القانونيةئالدولة خاضعة للقانون ويعد هذا املبدأ أهم الركا

، لنظام السياسي اإلسالمي يف احلكموكل هذا يتوافق مع ا ،وظائف الدولة الثالث على هيئات ثالث
اإلسالمية من خالل حتليل  واستنباط واستقراء النصوص للتشريع العام  لذلك اتضح هذا املبدأ يف الشريعة

                                                                 

. 15صمصر ،  القاهرة ، ، للنشر  ، دار الكتب 2010 كر الشريف : حقيقة الدميقراطية ،_حممد شا  1  

،  1979،  4نة ،طسليمان : السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي دراسة مقار  _ طماوي2
. 468دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، ص   

 الفصل بني السلطات مفهعوم: الثايناملطلب 
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لطات يف ، لذلك ميكن أن نتطرق إىل مفهوم الفصل بني الس عليه النظام يف احلكم اإلسالميالذي بين
 ، ويتم ذلك من خالل الفرعني التاليني :القانون والشرع اإلسالمي

 قانونا .الفرع األول : مفهوم الفصل بني السلطات  -

 الفرع الثاين : مفهوم الفصل بني السلطات شرعا . -
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 الفرع األول : مفهوم الفصل بني السلطات قانونا 

فهمه على أنه فصل  هناك من، فبني السلطاتللفصل ن بشأن الفهم الصحيح لقد اختلف فقهاء القانو 
الفصل بني السلطات يقوم  ، مبعىن أن مبدأبوضع حد هنائي لالستبداد والتعسفمطلق بني السلطات 

، القضائية على هيئات ثالث تتوىل كل منها ع وظائف الدولة الثالث التشريعية، التنفيذيةعلى توزي
فهو ال ، ذ أن السلطة املطلقة مفسدة مطلقة، إن السلطتني األخريني وظيفتها احملدودة بشكل مستقل ع

يعين جمرد تقسيم وظائف أو توزيع أعضاء احلكومة ولكن القصد منه أن تكون كل سلطة من سلطات 
الدولة مستقلة عن األخرى ومبعىن أدق أال جيتمع التشريع والتنفيذ يف يد سلطة واحدة ويعين فصال مع 

، وهبذا قة بني السلطات املبتلفة، وهذا املبدأ يتعلق بطبيعة العال1املتبادلة بني السلطاتالتعاون والرقابة 
، كما يعد هذا املبدأ أحد أهم الركائز ة ونظم برملانية ونظم شيه رئاسيةتنقسم النظم إىل نظم رئاسي

، فهو املبدأ ات احلرية يف الدولة الدميقراطيةوأحد ضماناألساسية اليت تستند إليها فكرة الدولة القانونية 
وهيئات خمتلفة ومستقلة بعضها اليت ختتلف بعضها عن بعض، السيادة الذي يقضي بإسناد خصائص 

، لذلك يراه الفقيه القانوين "إمسان" بأنه مبدأ يقتضي إسناد خصائص السيادة اليت ختتلف 2عن بعض
 . 3بعضها عن بعض إىل أفراد أو هيئات خمتلفة ومستقلة بعضها عن بعض كذلك

يف األجهزة فإن كل سلطة منها ستوقف السلطة  فإذا حتقق هذا الفصل يف االختصاصات، واالستقالل
، كما عرب عن ذلك الفقيه الشهري على اختصاصاهتا أو جتاوز حدودها األخرى إذا ما حاولت االعتداء

، وبذلك فإن مبدأ الفصل بني لقوانني" بأن )السلطة توقف سلطة(" يف مؤلفه "روح او"مونتيسكي
القانونية ألنه لو اجتمعت مجيع السلطات يف يد واحدة فلن السلطات ميثل ضمانة أساسية لقيام الدولة 

، فراد أو احرتام حقوقهم وحرياهتم، وال ضمان ملراعاة املساواة بني األيكون هناك التزام بقواعد الدستور

                                                                 

ر ، عمان ، ، دار احلامد للنش 2009، يف األنظمة الدستورية هبري الدراجي جعفر عبد السادة : التوازن بني السلطة واحلرية  _1
  . 188صاألردن ، 

كتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، م 2005، أمني أمحد أمحد ، أبو اجملد أمحد كمال : الدولة اإلسالمية واملبادئ الدستورية احلديثة  _2
. 72ص مصر ، ،  

. 217ص األردن ، ،، دار الثقافة للنشر ، عمان  1999، الكرمي : النظم السياسية والقانون الدستوري _ علوان عبد 3  
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الال ، وهذه األخرية استقالهلا عن بعضها ال يعين استق1وسينتهي األمر بإساءة استعمال هذه السلطات
هناك ما مينع من وجود تعاون متبادل بني كل سلطة مع غريها من السلطات املوجودة يف  ، إذ ليستاما

 . 2الدولة

  .الفرع الثاين : مفهوم الفصل بني السلطات شرعا

مي إال أنه ال يوجد له مفهوم خاص إن مبدأ الفصل بني السلطات ال يتناىف مع الفكر السياسي اإلسال
إال أن صوره تتفق متاما مع مبادئ مبدأ حديث من القوانني املعاصرة،  ألنهبه يف الشريعة اإلسالمية، 

هذا املبدأ كمفهوم قانوين ألنه مل  إال أن فقهاء الشريعة مل يتناولواالنظام اإلسالمي يف احلكم والسياسة 
خذ به يكن معروفا ال يف عهد النيب وال يف عهد اخللفاء الراشدين إال أنه من منطلق املصلحة وإمكانية األ

ألول منذ ظهور الدولة كان حمققا يف العصر اإنه  ، لذلك نقول 3لعدم تعارضه مع األحكام اإلسالمية
ى قواعد العدل وتطبيق الشريعة ، وقد ارتكزت الدولة عللموجود الرسول صلى هللا عليه وساإلسالمية ب

 ل احلاكم واحملكوم على العمل هبا .ومح

تكوينها واختصاصاهتا الفصل بني السلطات رغم نظرته اخلاصة حول  قاعدةبفالنظام اإلسالمي مل يعن 
اداهتم وأخذها رجال ، وقد ازدادت السلطة القضائية وضوحا بعد أن دون اجملتهدون اجته4ومسؤولياهتا

 ، بل قد جند أحيانا أن أحد طريف اخلصومة هو اخلليفة ذاته أو األمري .القضاء مرجعا

خاصة بني السلطة التنفيذية الفصل بدأ من عصر عمر بن اخلطاب  " أن ويرى "حيىي السيد ألصباحي
والقضائية حيث وضع عمر بن اخلطاب نظامني لتعيني القضاة ودستور للقضاء وقد اقتصر ذلك على 

بعض خلفاء بن أمية  ، لكن وذ  جسد تعاليم اإلسالم وأحكامهفرتة اخلالفة الراشدة لكوهنا أفضل من
                                                                 

، ر اإلسالمي والفكر األوريب العامة يف الفكعبد الغين بسيوين عبد هللا : النظم السياسية دراسة لنظرية احلكومة واحلقوق واحلريات  _1
.  165صلبنان ، ، املكتبة القانونية ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر ، بريوت ،  1999  

. 102ص ،ثامر كامل حممد اخلزرجي : النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة معاصرة يف اسرتاتيجية إدارة السلطة   _ 2  

م ، جامعة امللك 1990/هـ1410التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية ، ي مفيت ، الدكتور سامي صاحل الوكيل : لحممد ع _3
  . 28صسعود كلية العلوم اإلدارية ، الرياض ، السعودية ، 

. 115، املؤسسة الوطنية للفنون ، مصر ، ص 1925األزهري علي عبد الرزاق : اإلسالم وأصول احلكم ،  _ 4  
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 ا اجتاه معامل اإلسالم وانفردوا بالسلطة وقفزوا على مبدأ الفصل بني الوظائف وفرضو وبين العباس سارو يف
 مع أهوائهم وقناعاهتم .جتهادا يتماشى ا

ومن خالل كل ذلك خنلص إىل القول أن النظام السياسي اإلسالمي مل يعرف تطبيق مبدأ الفصل بني 
وذلك ألن النظام السياسي اإلسالمي له طبيعة ، لفقهاء القانونالسلطات وفق املفهوم والتصور احلديث 

حيكم العالقة تنبيه ملبدأ الفصل كأساس ال، وأن عدم فضلية عن النظم السياسية الوضعيةخاصة متيزه باأل
، وال للتطبيق وصالحيته الية ومشولية هذا النظاما من عدالة وكم، ال يعد انتقاصبني السلطات الثالث

، ليه كأحد القواعدنص عأن هذا املبدأ مل يرد ويتضح ، الدولة احلاكم يفإىل االستبداد من قبل يؤدي 
 النظام السياسي اإلسالمي مبدأ الفصل كأساس حيكم ى أنه من الناحية النظرية مل يتنبوهذا يدل عل

، ويتضح كذلك أن عمل السلطات الثالث يف يف الدولة والعالقات فيما بينها تنظيم عمل السلطات
مي يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده اخللفاء الراشدين ومن بعدهم من توىل النظام اإلسال

السلطات الثالث : التشريعية، مارسة الختصاصات املمنصب خليفة املسلمني  كان ميلك احلق يف 
ام ، وأن قيام الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن بعده اخللفاء بتفويض غريهم بالقيالتنفيذية، القضائية

، وأن هذا م يف ممارسة اختصاصات هذه السلطةبأعباء أحد هذه السلطات مل يكن يعد انتقاصا حلقه
يف الدولة التفويض مل مينع الرسول الكرمي ومن بعده من توىل منصب اخلالفة من ممارسة أعباء السلطات 

، وهو أن هذا سالميلفصل يف النظام السياسي اإل، ومن هنا نقول أن سبب عدم إقرار مبدأ امىت أراد
ستبداد يف السلطة النظام قد بين على مبادئ وأحكام من عند هللا عز وجل وتطبيق هذه املبادئ مينع اال

 ،به يف األنظمة القانونية الوضعية، ويغين عن فكرة وهدف األخذ مببدأ الفصل املعمول من قبل احلاكم
، فبالنسبة للرسول  نظام احلكم اإلسالميري واردة يفوفكرة االستبداد يف السلطة من قبل احلاكم غ

ات ، ويف مقدمة هذه الصفسبحانه وتعاىل هبا عن بقية البشراألعظم كان يتمتع بصفات خاصة ميزه هللا 
والتقوى والورع والصدق  ، وبالنسبة للبلفاء الذين بعده هلم ميزة االجتهادأنه معصوم من اخلطأ بأمر هللا

خليفة رسول هللا  هو، 1)اخلليفة أو اإلمام أو رئيس الدولة ( يف اإلسالم يعترب هذا املنصب، و واألمانة
، كما أن األصل أن يتم اختيار وسلم يف تطبيق الشريعة اإلسالمية، وال جيوز له خمالفتهاصلى هللا عليه 
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، واليت أمهها العدالة اإلسالميةاخلليفة وفق صفات خاصة ورد عليها نص صراحة يف أحكام الشريعة 
 . 1االستبداد منلعلم والنزاهة وهذه الصفات متنع عند القيام مبمارسة أعباء السلطات وا

ويذهب الرأي الراجح يف الفقه اإلسالمي إىل أن النظام اإلسالمي قد عرف مبدأ الفصل بني السلطات 
النيب صلى عهد  وقضائية، إال أن رئاسة هذه السلطات كانت يف ،العامة يف الدولة من تشريعية، وتنفيذية

، وأما يف غري ذلك من الزمان، وبعد 2هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده لرئيس الدولة نفسه
يف  ن أهل احلل والعقدكانت منفصلة عن بعضها البعض، فكا  توسع الدولة اإلسالمية وزيادة مصاحلها

جمالس القضاء واحلكم خارجة  ذلك الزمان هم أصحاب املسائل التشريعية واإلدارية يف البالد، وكانت
عن حدود اهليئات التنفيذية متاما، لذلك نؤكد أن اإلسالم فصل بني السلطات إذ كان التشريع مصدره 
القرآن والسنة وإمجاع اجملتهدين، واخلليفة اختصاصه يف التشريع ينحصر يف اإلدارة وتنفيذ أحكام القرآن، 

مثل األفراد، وسنستشهد هبذه القصة مثلهم  ،والة واخلليفةخيضع هلا الوأما القضاء فكان سلطة مستقلة 
، عن 3التالية على فهم اإلسالم ملبدأ الفصل بني السلطات، أورد الطربي يف كتابه "تاريخ األمم وامللوك"

أهل مسرقند لسليمان ابن السري وايل عمر بن عبد العزيز عليها: أن  :قالبد العزيز سري اخلليفة عمر بن ع
مسلم القائد العسكري غدر بنا، وظلمنا وأخذ بالدنا وقد أظهر هللا العدل واالنصاف، فأذن  قتيبة بن

إىل ذلك حاجة  ، فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنالنا، فليفد منا وفد إىل أمري املؤمنني يشكوا ظلمتنا
 سليمان بن أيب فأذن هلم فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر بن عبد العزيز فكتب هلم عمر إىل الوايل

السري إن أهل مسرقند قد شكوا إيل ظلما أصاهبم وحتامال من قتيبة القائد العسكري عليهم، حىت 
أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتايب هذا فأجلس هلم القاضي فلينظر يف أمرهم فإن قضى هلم فأخرجهم 

هم قتيبة، فأجلس هلم سليمان وكنتم قبل أن ظهر علييش املسلمني إىل معسكرهم كما كانوا   جأخر أي 
القاضي الباجي، فقضى أن خير  عرب مسرقند إىل معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا 

                                                                 

م ، دار احلديث ، القاهرة ، 6200هـ/1427: األحكام السلطانية ، ( أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري) املاوردي_1
. 6، صمصر   

 . 181ص  بريوت ، لبنان ، ،للطباعة والنشر ، الدار اجلامعية  1986 عبد هللا : نظرية الدولة يف اإلسالم،بسيوين الغين  دعب _2
ز الدين للطباعـة ، بـريوت ، مؤسسة ع ه ،302 ، 3: يف تاريخ األمم وامللوك ، اجمللد )حممد بن جرير الطربي( _ اإلمام الطربي3

 . 596، صلبنان
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فقال أهل مسرقند بل نرضى مبا كان وال جندد حربا وتراضوا بذلك. فاخلليفة عمر بن عبد  ،أو ظفرا عنوة
ألنه مل يفوض القائد العسكري ومل يعهد بذلك إىل مبدأ تفريق السلطات على أمت وجه،  العزيز هنا أدرك

وال يتأثر الوايل وإمنا أمر بأن جيلس هلم القاضي، ألن هذا األخري له  االستقاللية التامة عن السلطة العليا 
   بأي اعتبار عسكري وسياسي .
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  إلقرار باحلقوق واحلريات العامةا املبحث الثالث :

هااا بضاا اظر ار ماى مارتا امادال اظرتثظاة  ،،بفكارة احلرةاة اطاا  ثيقااا  ارتب ةن فكرة احلق مرتبطإ  
، ثتك سااا احلااااوق املخ شفاااة اظرتاخشقااة ات ساااوا  س وساا ورها خمث س   شاااا  ت اارة ا ا احلاوق ثاحلرةااباا

بقااان اسااارار بااااحلاوق  حقاااة اساسااان، ثسااق ال مااى خااحث هاااا املب اا  ثاحلرةااات اظ امااة خمبقااة باظضااة س
 ثاحلرةات اظ امة ثحترتةرت خصائصها ثوثرها س وسدة اظرتثظة ثذظك ضمى املطشبني اظ اظقني :

 اظ  رةا بإارار احلاوق ثاحلرةات اظ امة . :  املطشب األثث -

 اظ امة ثوثرها س وسدة اظرتثظة .خصائص احلاوق ثاحلرةات  : ثايناملطشب اظ -

 

 

طاملاا خمن ا ااال اظرتثظاة امل اارثمة ةهارتل إا فاةااة األفاراو مااى تاساا اظسااشطات اظ اماة ثام اارتائها مشاا  
ألن اظر اال اظارتراراطا مااا  او باااحلاوق ثاحلرةاات بوااد اظرتثظاة حااواهال، فماى اظطبق اا خمن ة ادل ظ فار 

اظ اماة، ثمااى هرااا الاان ا ماادال باااحلاوق ثاحلرةاات  ااا ت ماامرد ان مت ا  األفااراو ارةااا ال ثاارت إ  ظماام
خمث إراااان مااى ام قااالات ظ فاااراو ث ااا تفرضااد ماااى اقااوو مشاا  ساااشطات احلاااالال ثتثبقاا  ذظاااك س اظرتساا ور 

األساساااقة بااااو  املمااى الشااد ة  ااا  هااااا  ابااأ ة ااكأ خمحااارت خمسااة اظرتثظاااة اظاااواقاااة، ث  احلاااالال ثاوكاااومني
ا اارره س مصااوره األياشقة األثا، ثمشقاد ةا ال س هااا املطشاب بقاان مهرته ثمس خمثث   رة  اسسحما ظش

 ت رةا هاا املبرتخم مى خحث اسارار بد اااواا ثشرما، ثذظك ضمى اظفرمني اآلتقني :

 .  اسارار باحلاوق ثاحلرةات اظ امة اااواا  اظفرع األثث :  -

 ما .شر باحلاوق ثاحلرةات اظ امة  اساراراظفرع اظثاين :  -

 اإلقرار باحلقوق واحلريات العامة قانونا  : الفرع األول 

 تعريف بإقرار احلقوق واحلريات العامةالاملطلب األول: 
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تبقاااان  زاماااا  مشقراااا اظ طااارق إا ق ثاحلرةاااات اظ اماااة اااوااااا  الاااان ظظ طااارق ظفكااارة إاااارار احلااااو اباااأ ا        
 املاصوو مى مصطشح احلاوق ثاحلرةات.

 حلريات العامة.ااحلقوق و باملقصود أوال : 

ةشااة اقااا    ت ااارت و مااااوو ط خمن ا ااال اظ بووةاااة ا اااال اخ فاا  مراااا اظ بووةاااة، إ قا اااااحلرةااة ا          
خمن احلرةاة اااقا اظاقارت ثهاااا يا قح إا حارت الباا   اظاااوثوةاا ، ثركاى و ثباني احلرةااة خممارا  ثااملاابشاة بقراد 

ظااو  خمن احلرةااة ت ماامى خمحقااااا  ب ااا اظاقااوو سمكاااان اساا مرارها، ثهاااا مااا ةاارتمو إا اظاااوث بااان احلرةاااة 
املطشااة تاراول اظفوضا ، ثخمااد  بارت ظش رةاة ماى حارتثو ت مثاأ س حرةاة اآلخارةى ثهااا س حارت ذاتاد ااوع 

أ ثةاصارت ااا إمكااقاة ا اطاحق، ثهااا خمةماا يا قح  ثظكراد    مامى اظاقرت، ثارت تطشاق الشماة احلرةاة 
 . 1س حرت ذاتد حترتةرتا ث  ت رةفا  

" باهنا حاا ت أخمثضااعق اااواقاة م ارثمة Colliardظارت مرفها األس اذ الوظقار"ثمى اهة خمخرا 
ثا امقاااة حقااا  ةسااامح ظشفااارو خمن ة صااارل القفماااا شاااا  ثماااى وثن اقاااوو س إطاااار حااارتثو ممااابوطة ثماااى 

، ثمااى ابااأ سااشطة بوظقسااقة مكشفااة افاا  اظر ااال اااضاااظاظاااااون اظوضاا ا ث اارتوة حتاارتت راابااة  طارل
اظ اااال" المااااا ةماااقا مذالاااارتا  خمن هاااااا اظااااااون ةكااااون  مقااااا  بواساااطة ممااااأ امااااائا ثذظاااك بوضاااا  راابااااة 

 ظش رمقة."

اقااااأ حااااوث مصاااطشح احلرةااااات سااااوا  الااااا  مامااااة خمث فروةااااة، فهاااا الشهااااا ت  شااااق باااااظفرو  ثمهماااا    
 2ثمحا د م  غ ه واخأ اجلمامة.

ن   تكى خمالثر اظواائ  املشموسة ثضاوحا  ثااح  ، ثظكاى إ ،ثاا ة فها 3خمما احلرةة مررت "برغسون"      
ركااى حترتةاارت ثاااووه بااأ س احلاقااااة  فمااا احلرةااة ب اااا  ،ى مشااا  ثاااوو احلرةااةمبثااا   اااثث املاار  خمن ةاا ه

 إيبات ظش خصقة، ثتارةر ظواوو اساسان، إهنا ظقس  موضوما  ة اين بأ ها حقاة ت اين.

                                                                 

ا س ثرائقة س اظ  رة  اجلزائري، ماالرة مااس   ضمااات احلاوق ثاحلرةات اظ امة خميرا  اظ رثل  :بى اظس مو  مرت املهرتي _1
 .35ص  اجلزائر ، ظاااواقة ثاسوارةة، اام ة خمورار،ثاظ شول اساسااقة، اسال اظ شول ا ،  الشقة اآلواب 2010-2011، 
جمشة يوت  ،2014،  رةأ، اظ رتو األثث ، خمف  امة بني ا ا هاك اظرتاخشا ثاحلماةة اظرتثظقةاحلاوق ثاحلرةات اظ :بشوواني خمفرت _2

 .10ص ،  ، اام ة مخقة مشقااة ، اجلزائر اظاااون
 ، فقشسول فراسا مى خمهال فحسفة اظ صر احلرتة  .04/01/1941، توس س 18/10/1859_ برغسون، ثظرت س 3
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خمن احلرةااااة هااااا قارسااااة احلاااااوق امل اااارثمة بضاااا  موائااااق ثس فاةااااة  1ثةااارا اظاااارتال ور  ااااا اجلمااااأ "     
 ".تسمح بد اظاوااني ا " خمي شا ظش رةة باهنقا ااث بد "ظوك" س ت رةفد  اظاااون، ثهاا ارةب

 1789حااوق اساساان ثاملاواطى اظصااور ماال  إماحنثاا  ت رةا احلرةة س املاوة اظراب ة ماى         
اظطبق قاة ظاقة  اا حاارتثو  حلاوااد مشا  خمهناا "اظاارترة مشا  ف اأ الاأ ماا   ةااذذي اآلخارةى فممارساة اظفارو

 "، ثاظاااون هو اظاي ةر ال احلرتثوقسوا تشك اظيت تذمى ظباقة خمفراو اجمل م  اظ م   برفة احلاو 

خي شاا بااخ حل اظزماان ثاملكاان ثبااخ حل اسةرتةوظواقاة ثمش  هاا األساس فان مفهول احلرةة        
 هب اظفكااارياظسقاساااقة ثباااخ حل املاااا اسةااارتةوظواقاتاظفشساافقة اظااايت تااااول مشقهااا  ثاألساااةاظسقاسااقة 

 .2اظاي ةسوو جم م ا  م قرا  ثس لمى م ني

 تد ظكى ثفاا ملا تارصومتشقد إرا خمن احلرةة ت مثأ س ارترة املر  مش  خمن ة مأ ما"ثةري موا سكقو        
ثتممى احلرةات ثارةبا مى هاا ني ها اظيت تر ال اظ حاات واخأ اجمل م  مشقد اظاوااني اظ اوظة، فاظاواا

ر ااد اظاااااون، ثةاارفا مااا ر   ااارترة مشاا  اظاقااال بكااأ ماااحقاا  ت اار احلرةااة مراارته اظ 3  ااارت"اااث بااد " 
 رماااد هاااااا اظاااااااون خمي خمن احلرةااااة تصاااابح جممومااااة احلاااااوق امل ااادل اااااا ظشفاااارو ثاظاااايت حتاااارت مااااى سااااشطة 

تسامح ظكاأ فاارو خمن ةكاون ساقرت افسااد ظااااون فق رفهااا باهناا ثضا قة مماامواة با 4احلكوماة، خمماا "الاورين"
 امل احة ظد. اسمكااقاترارس حسب رغب د الأ 

بااااان احلرةااااة جممومااااة مااااى احلاااااوق امل اااادل اااااا ثاظاااايت ام اااا ت خمساساااااقة س  5رةفاااا ث"ثة رفهااااا " 
هااااا اماةااة اااواقاااة خاياااة تكفشهاااا اظرتثظاااة  مساا وا حمااااري م اااني ثثااااب باظ اااص خمن ت م ااا  بويااافها

 . 1اظ  رض  ا ثبقان ثسائأ فاة ها ثتممرها ب رتل

                                                                 

، فاقاد وسا وري ثرااأ سقاساا مصارةى ماى خمهاال مذظفاتاد 21/11/2016، تاوس س 15/08/1930_  ىي اجلمأ، ثظارت س 1
  فاةة اظاما  اظرتس وري ظش ق س املسابة باحلقاة اظ امة، اظاما  اظرتس وري .

 .36، صبى اظس مو  مرت املهرتي، املرا  اظسابق  _2
، هاو فقشساول فراساا ماى خمهاال املواضاق  اظايت ماجلهااا 15/11/1963 س تاوس، 19/07/1867_ خمارترةاة   اارت، ثظارت س 3

  ماايرت احلرةة .
 ، فقشسول ثما  اجنشقزي .16/08/1967، توس س 12/09/1904اون الورين، ثظرت س  _4
 املفماشة احلرةاااتن فاقاد ااااوين فراساا، ماى مواضاق د 19/06/2001، تاوس س 19/03/1910_  ااان رةفا ث، ثظارت س 5

 األساسقة ثاحلرةات اظ امة .
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  :أما بشأن املقصود باحلقوق  -

ن اخا حل إر ظ اخص اباأ رخار  مقهاا اظااااون فاملا الان احلق مصش ة ماوةاة خمث م روةاة تاار   
ماااى اخااا حل ا ااار ال إا مراياار احلاااق افساااد فماااى ا ااار إا فاهااا  اظااااااون حاااوث ت رةاااا احلااق ااااا  

إا  ثمااى ا اارموضاومقة  ةااةالاااا  ا رةاة شخصااقة ثماى ا اار إا  ااأ احلاق افسااد الااا  ا ر   دخمشخايا
  .احلماةة اظاااواقة الاا  ا رةة اااواقة خاية خمث   شطة

 : خمبرلهاإا مرتارس ثا رةات الان  اا اااسال فاها  اظاااون ب  رةفهال ظش ق 

 األملااينحا  اااث اظفاقاد  قإي خمطارال احلاقاظر رةة اظ خصقة اظايت ا ارت اص خمشاخاص احلاق أ
ثةرساااال  األشاااخاصثهاااو ة اازمال هااااا اظااارخمي "احلااق هاااو ساااشطة خيو ااا اظااااااون ظ اااخص مااى  2"سااافقر"

 . 3حرتثوها"

 .اظسشطة اسوارةة املخوظة ظصاحبها هو -ضمى ثاهة اظر ر هاه –فاحلق 

ةى ثهاو خمثث املراااو "اهارا " األملاايناظفاقاد احلااق، ثةارا  اأ  إاثاظر رةاة املوضاومقة اظايت ا ارت 
 . ااا اظرخمي، بان احلق هو مصش ة م رثمة  مقة اااواقا  

 . ساظف ها، الما ترا اسراوة  هو املصش ة  اا فان اوهر احلق الما ترا هاه اظر رةة 

خمن راوةق فاااظوا املصاش ة ثاسرخما خماصار اظر رةاة املخ شطاة خمن ت رةاا احلاق ماى خاحث اجلما  باني أ ثارت
 .م قرة" إراوةاحلق هو " املصش ة اظيت  مقها اظاااون ثتاول مش  حتاقاها ثاظرتفاع مرها 

رخمةراا الماا   – ث شاداظااااون  خمشاخاصخمما اظر رةة احلرتةثة فارت ا رت إا احلماةاة اظاااواقاة   إا 
خمن احلاق هاو مقازة  رةاةثهاو قثاأ هااه اظر  4"جقكا "واباانفارت رخما اظفاقد اظبش -اظسابا ني س اظر رة ني

                                                                                                                                                                                                           

، اام ة  مرت ملني وباغني  2016-2015مرالمات اظاااون اظ موما ، ،   اضرات س احلرةات اظ امة :بى بشااسال خمفرت  _1
 . 7اجلزائر ، ص ، سطقا، 
مذظفاات س ، فاقاد ااااوين ثساساا خمملااين، ظاد مارتة 25/10/1861، تاوس س 21/02/1779_ الارث فون ساافقر، ثظارت س 2

  مشال اظاااون .
الاربح  ، ، اام اة خمهاأ اظبقا  ،   2020-02-02،  13اظ ارتو ،  جمشاة خمهاأ اظبقا  مشاقهال اظساحل :ماواو مبااس احلاروان _3

 . 100صاظ راق ، 
  ، فقشسول اااوين بشجقكا .15/11/1976، توس س 17/05/1904_ اان وابان، ثظرت س 4
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ماااااث  شااا  مقهاااا بطااارق اااواقااااة  ا مااااها ة صااارل اظ اااخص م ساااشطا  م ، مقهاااا اظااااااون ظ اااخص ماااا
 . م دل ظد بد بصف د ماظكا  خمث مس  اا  

اظثحياااة أخمشااخاص احلاااق ث شااد ثاحلماةاااة خمن ت رةاااا احلااق ت رةفاااا  اام ااا   ااااه األرالااان  اااةثاحلاق
غاا  مواااوو س اظفااد اظاااااوين حلاارت  إظقاداألخارا غاا  احلااق  األشااقا خمرالااان اظاااواقاةق ثماا ااا  مااى وخاوث 

  اآلن.

ق اااواقااة ن ثةكفشهااا ملصاش ة شارمقة بطار و  ااا ركاى ت رةاا احلاق بااااد احلرةاة اظايت  مقهاا اظاااا
 .1ة صرل اظ خص بصف د ماظكا   ا خمث مس  اا    ا ماها

ق أثااباااتق مشاا  ماااتفااإذا الاااا  احلرةااات اظ اماة اظ زامااات  د اآلخاار ظحظ ازال ثاحلاق هااو اظوااا
ساوا    األفاراوحاوق س ياا   املاابأ ت    س افة اظوا  س  اظرتثظة مى خماأ ضمان اوع مى احلرةة 

ل شخصااقات م روةااة خاضاا ني ظشاااااون ا ااااص خمث اشخصااقات طبق قااة خمماا مااواطرني خمل خماااااب، الااااوا 
ثاحلاقاااااة خمن احلرةاااة متهقاااارت ظش اااق ظااااى تصااابح احلرةااااة حااااا  إ   مارساااا ها قارساااة ة طشبهااااا اظااااااون اظ اااال 

 . 2اظاااون

احلرةااة احلاق بخأ مفهاول باارتا إا  اثظاة إلاظاة اظضمااوض اظااي ةك راا ثاارت ذهاب ب اا اظفاهااا 
إا ام باار احلرةاات  ثاباة رخاص، بقرماا احلااوق مس خشصاة ماى مبااو  اظااااون اظطبق اا، ثةارا اظاب ا 

  .3اناظ امة  ثاحلاوق اظطبق قة مداوف خر خمن احلق م هر خمساسا مى م اهر احلرةة، ثخمن احلرةات اآل

بقرمااااا   ة م ااااا  الااااأ اظراااااس بااااارفة  ،فاحلرةااااة مقاااازة مكفوظاااااة ظشجمقاااا  مشاااا  اااااارتل املساااااثاةثمشقااااد 
اارتال مشا  اظ  اااارت، خمن رارساها باساحلااوق، ف رةاة اظ  ااارت مكفوظاة ظشجمقا  اقاا  ركاى ألي شاخص 

                                                                 

 .10املرا  اظسابق ، ص،  بشوواني خمفرت _1
اام ة  ،الشقة احلاوق ثاظ شول اظسقاسقة   ، 1999 ، ماالرة مااس  ، ظش رةات اظ امة س اجلزائر اظر ال اظاااوين مرمي مرثس : _2

 . 21اجلزائر، ص
،   ، خمطرثحة اظرتال وراه قخممنوذانيقاسقة اظس األحزاباجلم قات  تر قال قارسة حرةة اظ جم  س اظاااون اجلزائريأ :  مرترفوين  _3

 . 16ص، شمسان ، اجلزائر ت -اام ة خميب بكر بشااةرت،  2015- 2014،  الشقة احلاوق ثاظ شول اظسقاسقة
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اظ  اارت ةر ئ اظ ارت حاا  ثاظ زامات باظرسبة ظكأ مى طرفقد، ثاحلاوق اظراشاةة ثظكى مررتما رارس حرةة 
 .1سب مرالز الأ م  اارت فقدمى اظ اوو املخ شفة حاوق ت فاثت اسب الأ مارت ثا

ثباني اظايت ارتبطا  باني احلاق  "واباان"اظم ا احلاقاقاة س ا رةاة فرق بني احلق ثاحلرةة هو ااطة اظإن  
خمث اقماة م قراة ثهاو   ةصارتق مشا  احلرةاات اظ اماة، ثهااا اظفاارق  ب اا إةثاار اظ اخص خمث اخ صاياد 

احلاوق حت  اسال احلااوق اظ اماة، وراج احلرةات اظ امة ضمى إةفسر ا حل اظفاها حوث هو اظاي 
 .2إا مفهول احلاوق بامل ىن اظرتاقق  رخر ة   ها جمرو حرةات   ترابقرما فرةق 

 اجلزائري التشريع إقرار احلقوق واحلريات يف :ثانيا  

 :الدستور قخم

ا اال احلكااال ثاظ حااة باني اظسااشطات إن اظرتسا ور هاو خم ا  اااااون س اظرتثظاة ثهاو اظاااي  ارتو  
جنااااارته اااااارت خمفااااارو فصاااااح  الاااااامح ظش ااااااوق  1996 ثباسااااا ارا  ااااااص اظرتسااااا ور ،احلرةااااااتثةباااااني احلااااااوق ث 

 واب هاا اظرتس ور  قاحلاوق ثاحلرةات اظ امة  32أمى املاوة  ب اثاحلرةات ثذظك  واب اظفصأ اظر 
  . 2016 رتةأ تخرها ر ثذظك  خ شا اظ  رتةحت ثاظيت

ة جازخم مااى اظرتسا ور، ثذظااك طبااا  ملااا خمشاارت إظقااد اظفاارة األخاا ة  اثبام بااار اظرتةباااة اااز  برتاةاة
أ هاااااه ، حقااا  تاااارص مشااا  خمااااد ت اااك20163ماااى اظرتةباااااة اظااايت ااااا  اااااا اظ  ااارتةأ اظرتسااا وري ظسااارة

اظرتساااا ور فاااوق اجلمقااا ، ثهااااو تااارص مشااا  خمن : " هاثجناااارت ،هااااا اظرتسااا ور  ة جااازخم مااااى  ا اظرتةباااااة ااااز 
األساسا اظاي ةممى احلاوق ثاحلرةاات اظفروةاة ثاجلمامقاة ث ماا مبارتخم حرةاة اخ قاار اظ ا ب اظاااون 

ثةمافا اظ ارمقة مشا  قارساة اظساشطات ثةكفاأ احلماةاة اظاااواقاة، ثرااباة مماأ اظساشطات اظ مومقااة س 
 . اق فقد تف ح اساسان بكأ خمب اوهجم م  تسووه اظ رمقة ثة 

                                                                 

 .17، ص ، املرا  اظسابق مرمي مرثس  _1
 .21،  ص  املرا  افسد،  مرمي مرثس_ 2
 .1996اا ر وةبااة اظرتس ور اجلزائري  _3



 

 

 واحلريات العامة املبحث الثالث                                                                                                 اإلقرار باحلقوق

38 

ك حقرماا خمشاار إا فاة هاا فجاا  س ممامون خمحكاال املااوة ثظاارت ت ارض اظرتسا ور اجلزائاري ظااظ
مرد: اظرتفاع اظفروي خمث مى طرةق اجلم قاة ماى احلااوق األساساقة ظناساان ثماى احلرةاات اظفروةاة 1 33

 .فارة األثا اظ 122ثاجلمامقة مممون" ثالاا املاوة 

إظقاااة خمن احلااااوق ثاحلرةااات املكفاااوث فاة هاااا، ثاملرصاااوص مشقهاااا ياااراحة س  اسشاااارةثقااا رااارتر 
  اسشاااارةثرااارتر  ،تااااول مشقااد اظرتثظاااةاي ة ااارت  ثاباااة ا طااار اظ اااال اظااا ق1996وسااا وراظرتساا ور اجلزائريأ

  شاا إن   ااااأ الاأ احلااوق ثاحلرةاات املرصاوص مشقهاا وساا ورةا  تزائار اارت اسا مرتإا خمن اجلالااظك 
 . ظقها خمث ياوا  مشقهااظيت اامم  إ ثاسمحااتيقق املوامى   شا 

-16اظااي الاان  وااب اظااااون راااال  األخا ماى اظ  ارتةأ اظرتساا وري  32ثمثااث ذظاك املااوة  
اظ ااملا حلاااوق اساساان اظصاااور  اسمااحنماى  7ثاملا بسااة ماى املاااوة  2016ماارس  6املاذر  س  01

احلاق اظااااون ث اال افاة  لثاظاي ةرص مش  خماد:" الاأ اظرااس سواساقة خمماا 1948وةسم   10ب ارةخ 
تطاباا   األخا مى اظ  ارتةأ اظرتسا وري  56س اظ م   اماةة م كافةة وثن خمي تفراة"، الما جنرت املاوة 

الااأ   اساسااان ثاظايت تارص مشا :"ملا حلااوق اظ اا اسماحنماى  11هاا األخارا س مماموهنا ما  املاااوة 
رقاااة تااذمى ظاااد فقهااا اظمااامااات   االمااة مش اااوااااا   إواا ااد رةةااا  إا خمن تثبااا  شااخص مااا هال يررااة ة  ااا  ب

اظ املا حلاوق  اسمحنمى  13م  املاوة س ف واها  طابا ت 55ثالاا املاوة  اظمرثرةة ظشرتفاع  مرد".
 اااا س ذظااااك  ةرةااارت بشااارت فاااراو خمن ةضااااور خمياألةشاااا"  اااق ظكاااأ فااارو ماااى  اساساااان اظااايت اصااا  مشااا  ماااا

  . 2"إظقدالما  ق ظد اظ ووة ،بشرته

جممأ احلاوق ثاحلرةات املرصوص مشقها  واب اظفصأ اظراب    اجلزائر حني الاظك اا بس س 
  .3وق ظش انيمى اظرتس ور مى اظ هرتةى اظرتثظق

 اا  اا اظرتس ور اجلزائري: ثاظيت مش  سبقأ املثاث احلاوق ثاحلرةات ثااالر ب ا

                                                                 

 .1996 اجلزائر مى وس ور 33 _ املاوة1
 – 2017، الشقة احلاوق ثاظ شول اظسقاسقة،  ، خمطرثحة وال وراه ظرتس ورةةاظاوما ظش اوق ثاحلرةات ا األمى :بش مري فهقمة  _2

 .123، اجلزائر ، ص مس ضامن -مبرت احلمقرت بى باوةة ، اام ة 2018
إظقها   ثاامم  1966وةسم   16امل  رتة  ب ارةخ  ظ مالثافا  مشقهما اجلم قة اظ امة اظ هرتةى اظرتثظقني حلاوق اساسان  _3

 .1989ظسرة ، 20، اجلرةرتة اظر قة اجلزائرةة   اظ رتو 1989ماي  16ب ارةخ  89/67 اجلزائر  واب املرسول اظرئاسا راال 
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املاواطرني سواساقة ماى اظرتسا ور باو اا:" الاأ  321 اصا  مشا  ذظاك املااوة القانون: أماماملساواة ق 1
ة ااوو ساااببد إا املوظاارت خمث اظ ااارق خمث اجلاارة خمث اظااارخمي خمث خمي  قاازمتبااااي رع ركاااى خمن ة اااخممااال اظاااااون ث  

  شرط خمث ظرل رخر شخصا خمث اا ماما." 

ثاظيت اا  فقها:" اظفارة األثا مى اظرتس ور  2 42املاوة  قهااص  مش :وحرية الرأي ( حرية املعتقد2
 ثحرمة اظرخمي."  مساس ارمة حرةة امل  ارت 

 . مش  اظ واص 66ث  65 ةاملاو مشقداص   :الصحية ق يف التعلي  والرااية احلق 3

 يثهارتا احلااق اساا  رتب  وااب اظ  اارتةأ اظرتساا ور : املساااواة باار الراااأ واملاارأة يف سااوق الع ااأ ق4
:" ت مااأ اظرتثظااة مشا  تراقااة اظ راياا بااني اظرااااث مااى فار اا األثا  36 واااب املااوة  2016ظسارة 

 . "ثاظرسا  س سوق اظ  ضقأ

خمالارت اظفاااد مشا  خمااد حااق ثثاااب فهاو حااق شخصاا ظشفارو بااان ةااول ب سااجقأ  :االنتخااا حرياة  (5
ظاك املاااوة اصا  مشا  ذثاارت  ،3افساد س ساجأ ا ا خاباات ثمشمقاا ا ا خااب ةاذوي ثظقفااة اا مامقاة

ثشاااارثطد حااااارتوها اظااااااااون   "فقاااااد اظ اااارثط اظاااواقاااااة خمن ة ر خااااب ثة ر خاااااب :"ظكااااأ ماااااواطى ت ااااوفر 62
 اظ موي ظحا خابات فها مش  سبقأ املثاث:

                                                                 

 8املذرخااااااة س  76، اجلرةااااارتة اظر قااااااة  1996مااااااى وسااااا ور اجلمهورةااااااة اجلزائرةااااااة اظرتراراطقاااااة اظ اااااا بقة ظساااااارة  32 اوة_ املااااا1
 .1996وةسم 

 .1996مى اظرتس ور اجلزائري ظسرة  42/1 _ املاوة2
جمشة  ، 2015اوان  ، 11، مرتو  رظقات فاةة احلرةات األساسقة بني اظ  رة  اجلزائري ثاملوايقق اظرتثظقة :مبرت اظباسط  رتة _ 3

 .103ص   اجلزائر ، ، اظواوي  مر، ، اام ة اظ هقرت فة ظ شول اظسقاسقةاظ شول اظاااواقة األساسقة ، الشقة احلاوق ثا
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سارة   18مثااين م ار  : ة ارت ااخباا الاأ ازائاري ثازائرةاة بشال ماى اظ مارالشروط املطلوبة يف الناخب* 
اواارتوة  األهشقااةث  ةوااارت س حاا ت فااارتان  اسااقةقاقاة ثاظس اااداع ثالاان م م  ااا ااواااد املرتالامشاة ةااول ا

 .1س اظ  رة  امل موث بد

   ةسجأ س اظاائمة ا ا خابقة الأ مى:  -

 .  رةر اظوطر مماوا ملصا  اظوطى سشك سشوالا خميرا  يورة اظ*               

 . مشقد س اراةة ث  ةرو ام بارهحكال  *              

  .ار ة ب اوبة احلبة ثاحلرمان مى قارسة حق ا ا خاب حكال مشقد مى خماأ *              

 ااارت اظصااا افة م هااارا  مااى م ااااهر حرةاااة اظااارخمي، ثهااا ثساااقشة ظاقاااال  خمي ا اااال ت ( حرياااة الصاااحا ة:6
، ثمصااارترا  رئقساااقا  ظنماااحل اظااااي ةرالاااز مشااا  مااارتة ثساااائأ ساااوا  املك وباااة الاجلرائااارت ثاجملاااحت  اوراراطااا

خمث اظسام قة ثاظبصارةة، ثظاارت تارتخأ امل ارع اجلزائاري ماى طرةاق مر وماة اظكدثاقاة،  سوا  الاا  ثراقة خمث
تاذير س اسا ارار  ركى خمن ذير س ب ا احلا ت ح اه احلرةة هاه املكااة جنرتها ارت تاااواقة ظ ر قال ه

 اظرتثظة.

ت   شااااا اظرتسااااات  اجلزائرةااااة امل  اابااااة إا هاااااا اظرااااوع مااااى احلرةااااة رغااااال اخاااا حل ثظاااارت خمشااااار          
ااااص مشااا  ذظااك حتااا  مصاااطشح حرةاااة اظصااا افة  1963 يااطحا اظااااي خمرةااارت ااااا، فمااثح وسااا ور ا

ت ب ارته فاارت اسا  مش  مصاطشح حرةاة اظ  با  ثاظايت   اظيت ااا ظنمحل، خمما اظرتساتثاظوسائأ األخرا 
 .2ترتخأ ضمرها حرةة اظص افة

ارتةااارتة  ة مسااا  رتيا بااااظك مااااوةمشااا  حرةاااة اظصااا اف رتخمال ااا 16-01خمماااا اظ  ااارتةأ اظرتسااا وري 
املك وبااة ثاظساام قة اظبصاارةة  ثاظاايت اااا  فقهااا:" حرةااة اظصاا افة 50خاياة ارةااة اظصاا افة ثهااا املاااوة 

 خمشكاث اظراابة اظابشقة .ثمش  اظ بكات اسمحمقة مممواة ث  تاقرت باي شكأ مى 

 ثحرةا ال ثحاواهال.شمساس بكرامة اظض  ظاحلرةة   ركى اس  ماث هاه -
                                                                 

 25/08/2016املوافاق  1437ذي اظا رتة ماال  22مذر  س  10 – 16مى اظاااون اظ موي راال  5ث  4اا ر املواو ا _1
 .28/08/2016اظصاورة س  50. اجلرةرتة اظر قة اجلزائرةة مرتو ا ا خاباتة  شق بر ال 

 . 13افسد ، ص، املرا   بشوواني خمفرت_ 2
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األمااة اظاااااون ثاحادال يواباا   إطااركاار ثاظصااور ثاآلرا  بكاأ حرةااة مماامون س ثاألفا ار امل شومااات -
 ثاظثاافقة . ثاألخحاقةاظرتةرقة ثاقم ها 

 . 1"ار ة اظص افة ظ اوبة ساظبة ظش رةة  ركى خمن ختم  -

 عيات:نشاء مجإ ح ق( 7

ظش اااارب ماااى اظساااشطة، ، الوهناااا تفاا ح اجملااااث احلااااوق هااااه مثاااأ ظشخصوياااقة اظااايت ت مقاااز اااا ا اارا         
 هاااةة ماااى اثث مشااا  اظساااشطااظ ااارت مبااارتخمثتكاارةة  ماااى اهاااة، ةة ظشمج مااا املصااا   اتثامل ااارالة س اظاااارار 

اظرتسا ور احلااص اظااي ااص  ذظاك  وااب اظرتساات  اجلزائرةاة  اا س ، ثارت مت تكارةة هااا احلاق 2خمخرا
  اظرتثظاة الوهااار   اجممامون تقهاا:" حاق إا اا  اجلم قااات مراد ثاظاايت ااا  ف 54هاا  وااب املااوة مشق

 .احلرالة اجلم وةة

 . 3"موي شرثط ثالقفقات إا ا  اجلم قات رتو اظاااون اظ 

احلاااوق ثاحلرةااات اظاايت اااا  اااا اظرتساا ور اجلزائااري ثاملححاا  مشاا   هااه مقرااة فاااط مااى ب ااا
 .2016ة ثاحلرةات  واب رخر ت رتةأ ظد ظسر ذسة اظرتس وري ثس  مى وائرة احلاوقاملإن فذظك 

 :)التشريع( القوانرثالثا : إقرار احلقوق واحلريات يف 

حلاااااوق ثاحلرةااااات ظش  اااارة ات قارسااااة ا القفقااااة  اظ امااااة ث قااااأ األحكااااالمااااوة اظرتساااا ور ة ماااامى 
 تايت مفسرة ظشرتس ور.ظاا فإن اظ  رة ات اظ امة   األخرا

ةفهااال مااى اااص املاااوة  ،4احلاااوق ثاحلرةااات اظ اماةا ااال س طااار اظااااوين نظ رة اظ  اا ماى خااحث
اظ ملااااان س املقاااااوةى اظاااايت خيصصااااها ظااااد ماااى اظرتساااا ور مااااى فار ااااا األثا ثاظاااايت اااااا  فقهاااا ة اااارع  140

                                                                 

مارس  7س  املذرخة، 14اجلزائرةة مرتو ، اجلرةرتة اظر قة 2016مارس  06املذر  س  01 – 16 اظاااون راال مى  50املاوة _ 1
 .امل رتث ثامل مال 1996وس ور ،2016

 . 14ص، افسد واني خمفرت، املرا بشو  _2
 . امل رتث ثامل مال 1996مى اظرتس ور اجلزائري  54املاوة  _3
 .27مرمي مرثس ، املرا  اظسابق، ص  _ 4



 

 

 واحلريات العامة املبحث الثالث                                                                                                 اإلقرار باحلقوق

42 

ساقما ا اال احلرةاات اظ اماة ثفاةاة احلرةاات   ثثااباا ال األساساقة األشاخاصاظرتس ور ثالاظك حاوق 
 "1.اظفروةة ثثاابات املواطى

ماااى اخ صاااااص امل اااارع اظاااااي  اااارتو ا امهااااا احلرةااااات اظ امااااة ث احلاااااوق  ةااارت جماااااث قارسااااةف  رت
ا ماااما ة طشبااد اظوضاا  ا ثمااى ثاابااد تر قمهاا تر قمااا ثاضاا ا  ضامااة  ااا، فق اارتوها حترتةارتا  اظااااوين 

 ثا ا صاوي ثاظثااس ظشمج م  اظسائرت فقد.

 ثإمناااامراارتما ة ااارتخأ امل اارع ظ  رتةااارت احلرةااات اظ اماااة   ة ماااأ مشاا  تماااققاها ثا ا ااااص مرهاااا 
ظرتةااد ماى حرةاات ثحاااوق  اظاااواقاة اظايت تساامرته مشاا  اظارتفاع ماى ماا ثاألسااةةاارتل ظشماواطى اظوساائأ 

ة ا ظ زامااااات ار وتماااا  مشاااا  ماااااتق اس مشقهااااا فاحلرةااااات مراااارتما  اااارتوها امل اااارع حاظاااة ثاااااوع ام اااارتا س 
ماى طرةاق ساشطات اظمابط اسواري، حقا  خمااد  األخا ة هاهخأ ثة جش  ذظك مى خحث ترتا جيابقة 
 .2احلاوق ثاحلرةات اهم رتا  مش  ها  ظنوارة  جيول 

 : ثفقما ةشا ب ا اظرماذج مى احلاوق ثاحلرةات اورتو اااواا  

 : قانون العقوبات ق1

اون اظ اوباات اظااي ااا  حتاا  مراوان "ا م ارتا  مشا  احلرةااات مااى ااا ماى خاحث اظاساال اظثااين
م ااباااة الاااأ ماااى راااة باحلرةاااة اظ خصاااقة ظشفااارو خمث احلااااوق  خمالااارتت مشااا مراااد  3 107 فاملااااوةاظ اماااة" 

املارتافى ثحرماة املاوت ق  أ ت اااب مشا  ا م ارتا  مشا  154ث 150، ثخمالارتت املاواو اظوطرقاة ظشماواطرني
خمن ماوباااة مااااى ة  ااارتي مشااا  حرماااة املراااالث هااااا احلااابة ماااى سااارة إا مخااااة تذالااارت مشااا   295ثاملااااوة 

ة مااى سااارة إا ثباظ اااص فااارت تراااثث هاااا اظاااااون ماوبااات تااداثا بااني اظسااجى ثاحلاابة ثاظضرامااسااروات، 
 .4ت اظفروةة ثشرل األشخاص ثمرال الظكأ مى ة  رتي مش  احلرةا مخة سروات،

 :القانون املدين ق2
                                                                 

 امل رتث ثامل ال. 1996مى اظرتس ور اجلزائري  140 اوةامل  _1
 .28، ص _ مرثس مرمي، املرا  افسد 2

، امل مامى 1966ةواقاو سارة  8املوافاق  1386يافر ماال  18املاذر  س  156 – 66مى األمر رااال  107 اوةاملاا ر  _ 3
 اااون اظ اوبات امل رتث ثامل مال.

  107 .    اوةاا ر خمحكال امل_4
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ماااى  124س حااني خمالاارتت الاااظك املاااوة فااارت اااص مشاا  ماارتل اظ  سااا س اسااا  ماث احلااق   
 . 1مش  اظ  وةا ا ا  ظشمرر اظرااال مى املسذثظقة اظ اص ةةاظاااون املرتين 

 قانون األسرة:( 3

فاارت ماارح ظشزثااة احلرةااة س اظ صارل س ما ااا خمي اسا احظقة اظامااة املاظقاة ظكااح اظطارفني ث خمةمااا حرةااة  
 . 2ني حاوق ثثاابات الح اظزثانيج ثب  رضاها باظزثا  إبرتا 

 : اإلدارية: إقرار احلقوق واحلريات مبواب القرارات رابعا  

، اقاا  امباارتخم ظااقة مطشااا شم اارعبارتخم اظاااي  ا ماااه ت  اا  احلرةااات اظ امااة جمااا   جااولا ظاملإن 
وائح ثاجملروة باسال اظرتثظة ثالااظك اظشامش  اظر ال اظ ال ف صرتر اظارارات اظ امة  باواف ةاحلكومة مشزمة 

ة مشاا  اظر ااال اف اامااى اوسااشطات متكرهاا  ظاانوارةى اظماارثري ااد مااإفاظصااورة مااى اظسااشطات اوشقااة، 
ن اسوارة إها، فاااارتةااارتحتث  بإارارهااااظش ااااوق ثاحلرةاااات اظااايت ة اااارتخأ امل ااارع  باظرساااابةاظ اااال، ثهااااا الااااظك 
وا اة ساشطة تارتةرةااة  امل اظ ارثل اظف شقاة غا  احلااوق ثاحلرةاات إذ متشاك خممااال  اهتش اب وثرا مهماا س ها

 .3س هاا اظ ان

  الثاين: اإلقرار باحلقوق واحلريات العامة شرااالفرع 

ا  ﴿ ن اظكرمي ظف  احلرةة ثإمنا اا  بشف ة "احلر" ضرت اظ برت س اوظد ت اا:رو س اظار ر   ة احلرية: ة ا خم ةاُّه 
اْظا  ْاش   احلْ رُّ بِاحلْ رِ  ث اْظ  ْبرت  بِاْظ  ْبرِت ث اأْل اْاث   بِاأل اْاث   ف م ْى م ِفا  ظ د  اظَِّاةى  ر م ر وا ال ِ ب  م ش ْقك ال  اْظِاص اص  ِس 

اٍن ذ ِظك  خت ِْفقٌا ِمْى ر بِ ك اْل ث ر ْف ٌة ف م   ِى اْم  رت ا با ْ رت  ِمْى خم ِخقِد ش ْاٌ  ف ات ِب اٌع بِاْظم ْ ر ثِل ث خم و اٌ  إِظ ْقِد بِِإْحس 
 .178سورة اظبارة، األةة ﴾ م ا اٌب خم ظِقالٌ  ذ ِظك  فا ش د  

ِأ ﴿ثظف  حترةر س اوظد ت اا:  ائِِهاْل ُث َّ ةا   وو ثن  ِظم ا ا اظ وا فا   ْ رِةر  ر اا ب ٍة ِمْى اا ْب ث اظَِّاةى  ة   اِهر ثن  ِمْى ِاس 
 03ورة اجملاوظة، األةة س ﴾خم ْن ةا   م اسَّا ذ ِظك اْل ت وم   ون  ِبِد ث اَّللَّ  ِ  ا تا ْ م ش ون  خ ِب ٌ 

                                                                 

 ى اظاااون املرتين.امل مم مى اظاااون راال  124 اوةامل اا ر _1

 1984ةواقااو  9املوافااق  1404 رممااان 9املااذر  س  11 – 84اظاااااون راااال مااى  39 – 36اا اار خمحكااال املااواو مااى _ 2
 امل ممى اااون األسرة امل رتث ثامل مال.

 . 29، صافسد ،  املرا   مرمي مرثس _3
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ثها س ا ر اسسحل ضرثرة مى اظمرثرةات اساسااقة ثفرةمة إ قة ثتكشقا شرما ثااب، ثظقس  
جمرو حق مى احلاوق  ول ظصاحبها خمن ة رالث مرد إن هو خمراو، فماال احلرةة ةبشل س األبقة ثسشال 

 .1األثظوةات، ماال احلقاة اظيت ها ااطة اظبرتاةة ثاملر ه 

 ة خممال سشطات احلاالال، رةات اظ امة اظيت تكون حوااز مرقثارت مرل اسسحل خمةما فكرة احلاوق ثاحل
ثذظك م رة ارثن ابأ ت هر مش  خمظسرة فحسفة اظ ارت ا ا ماما س اظارن اظساوس م ر، ثاائمة 

ةة اظ خصقة، احلاوق ثاحلرةات اظ امة اظيت خمارها اسسحل ت مأ خماواما مرتةرتة مرها حق احلقاة، ثاحلر 
 ثحرةة اظرخمي، ثحرةة اظ  شقال .

اساسان س اسسحل مس خشا مى هللا، ثضمى مهرت اسس خحل، ثاظ رة ة اسسحمقة ترزث مجشة مى 
حاواد ثثااباتد، ثة ال اظ وفقق ثاظ حلل بني احلاوق اظفروةة ثاملصش ة اظ امة إذ ارت تممى الأ حق 

ثإمنا اا ت شرائ  ، 2حق اجلمامة الشما حرتب اظ صاول ظشفرو حق ظد، خمي حاا ظشجمامة، م  خمثظوةة
ظرماةة مصا  اظ باو س اظرتاقا ثاآلخرة، ثها مصا  م رتراة مى اظمرثري إا اظ رتين اسسحل 

اظكماص، الان مى اظطبق ا خمن ت    تشك املصا  ها اسطار اظ ال اظاي تر ال واخشد مساظك األفراو 
مة ث  ةس طق  خمي خمحرت خمن ة  رض ملواطى س وثظة اسسحل ما ثمتارس فقد احلرةات ا اية ثاظ ا

اسسحل ظش رةة تاول مش  إطحق حرةة   أ باملصش ة اظ امة، ظاظك فر رةتصرل ضمى حاواد، غ  
اظفرو مش  الأ شا  ما   ت صاول باحلق خمث باملصش ة اظ امة، فإن ت رتت خميب   ام رتا  ة  ني ثافد 

 . 3ثتاققرته

ا تضرتث ثاابات مارتسة، فح حق ظ برت هللا املس خشا خمن ةفرط خمث ة هاثن فقها، إهنا ثإن احلاوق هر
ظقس  مشكا ظد، بأ هللا سب ااد ماظكها، ثاساسان مس خشا فقها مطشوب مرد اظ صرل س تشك 

 اظوظقفة ثفاا سراوة املاظك .

                                                                 

،  11جمشة األلهر ، اظااهرة ، مصر ، ج ، 2012ها/خمال وبر1433ذث ا ا رتة ،  مرت ممارة : املفهول اسسحما ظش رةة _ 1
 .13ص
 . 177صظبران ،  ، ، وار اجلام قة ، ب ثت 1986س اسسحل ،  مبرت هللا : ا رةة اظرتثظة بسقوين مبرت اظضر _2
ل ، املذسسة اجلام قة ظشرتراسات ثاظر ر ثاظ ولة  ن 1988ها/1408،  1اسسحل ، ط   ماظقة : ا رةة اظرتثظة ثروااا س _ 3

 . 106ب ثت ، ظبران ، ص
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د اا، إاسااقة اظب ر، فشاظك الرامة اساسان ت طشب ا مدال ظ مش  ثإن احلاوق ثاحلرةات اظ امة وظقأ
باظرسبة ظشر ال اسسحما، ثمى األمور اظثاب ة ظد، فارت ارر ظد ضمااات  ثهاا ا مدال ة    خمساسا

، ثإارار اسسحل ظش اوق ثاحلرةات اظ امة ظد 1تكفأ فاة ها مى اس برتاو احلكال ثام رتا  اوكومني
ثها س اسسحل ظقس  مش  اسمحاات اظ املقة ثاظرتثظقة حلاوق اساسان مرا ارثن، ا فقهفمأ اظسبق 

طبق قة الما ة    فاها  اظاااون اظوض ا، ثإمنا ها مر ة مى هللا سب ااد ثت اا تفمأ اا  احاوا
 اْظبا رِ  ث اْظب ْ ِر ث ر ل اْار اه اْل ِمى  ث ظ ا رْت ال رَّْمر ا ب ِر ر و ل  ث ف  ْشر اه اْل ِس ﴿ ظاوظد ت اا: ،مش  اساسان تكررا ظد

 .70سورة اسسرا ، األةة  ﴾ْى خ ش ْار ا تا ْفِمقح  اظطَّق ِب اِت ث ف مَّْشر اه اْل م ش   ال ِثٍ  ِقَّ 

مصش ة اظفرو م وائمة م  مصا  اجلمامة، ثظاا جنرت اظ رة ة اسسحمقة  خمن تكون فارت رام  فقها
ت دط س اس  ماث اساسان حلاواد خمن   ةمر  صا  اظض ، ثخمن ةكون ذظك م فاا م  مصش ة 

، ثإارار اظ رة ة اسسحمقة ظش اوق ثاحلرةات اظ امة ظشمسشمني ثغ  املسشمني الان ممح  برتخم 2اجمل م 
ة    هاا املبرتخم  اساين ثاوامرت اظ رتث ثاملساثاة اظيت تاول مشقها اظرتثظة اسسحمقة، فشاظكاسخا  اس
 از ا مرها.

ثحريهال مى اظ م   باحلاوق ثاحلرةات ثإن اظرتثظة س اظر ال اسسحما حترص مش  متكني األفراو 
ذظك مشقها خمث ةزةرت، ألهنا ما اام  إ  ظ مكرهال خمن  قوا احلقاة اظس قرتة اسسحمقة اظيت مى م اهرها 

اظ مكني ثوف هال إا مباشر ا ثاس  ما ا، الما خمن اظفرو ة ابأ الأ اظموابط ثاظ ر قمات اظيت ارر ا 
 ها، ثركى اظاوث الاظك خمن اظ رة ة، ثس املاابأ خمةما اظسشطة تابأ الأ اظموابط مش  حرتثو سشط

اظر ال اسسحما اب  رت مى اسفراط س حاوق األفراو مش  حساب اجلمامة خمث اظ فرةط س حاواهال 
مش  حسااا، ذظك خمن حاوق األفراو إذا طض  مش  حساب سشطة اظرتثظة ثاجلمامة حصش  

ظك  برت مى ضمااة ، ثسشطة اظرتثظة إذا طض  مش  حاوق األفراو فاظك هو ا س برتاو، فشا3فوض اظ
ظ رتل اظطضقان مى اجلاابني، ثهكاا ها اظ رة ة اظيت تارر ما ةكون ظ فراو، ثما حرتثو مصش ة 

                                                                 

، وار اظ شاال ظشمحةااني ، با ثت ، ظبرااان ،  1984_ ياب ا  مصااين : خمرالااان حااوق اساسااان ثتاراب ا شفاا  اظراشاارتةى ، 1
 .97ص
   . 17ص وار اظمقا  ، اظكوة  ،،  2008 ،س اسسحل  اظرتثظقة: احلاوق ثاظواابات ثاظ حاات  _  مرت رخمف  مثمان2
ل ، وار اظرفائة ظشر ر 2013ها/1434،  4مر  فقرت اظبقاين : اظر ال اظسقاسا اسسحما مااراا باظرتثظة اظاااواقة ، ط _3

 . 109ص ثاظ ولة  ، ممان ، األرون ،
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تفىن س اظرتثظة ثإمنا تاا م ها، ثةكون بقرهما  مى ُث فإن شخصقة اظفرو   ركى خمناجلمامة، ث 
 ا، ثس املاابأ اظرتثظة حتاقتساارت مى اجلاابني، ألن اظفرو ة مأ مش  باا  اظرتثظة ثيححها ثا موع  

  شخصق د بان متكرد مى اظ م   بكامأ حاواد ثحرةاتد .

ثمى هرا ااوث خمن ا ال احلاوق ثاحلرةات اظ امة ةاول س اظ  رة  اسسحما مش  اظ اقرتة ثة م   اا 
وا حقاة كرد مى اظ م   اا، ألهنا ما اام  إ  ظ مكرهال خمن  قفرو ثفاا ظش رة ة، ثجي أ اظرتثظة متاظ

 خممماظد ثتصرفاتد، ث  فإن اظ رع ارت ارر مسذثظقة الأ فرو مش إسحمقة ثمباشر ا ثاس  ما ا، ثمى ُث 
ها الاظك ت م     ة، ثهاه األخ1ن املسذثظقة إ  حق  تكون احلرةة فباظك ارر اظ رع احلرةةتكو 

ظ رتل اظسطو مشقها مى ابأ احلكال، إذ    بارتر الال مى ا بة ثا حدال ثاظارتسقة اظيت ت كأ ضمااة
، ثهاا ا حدال ةكون اخ قارةا ثظقة اسرةا ب مهال اظب امش  االال خمث األفراو اظ  رتي ةس طق  احل

احداما ةرب   مى واخأ اظرفة ثهاا ما فقد مى ضمان حلسى ا ظ زال، ظاظك   األفراو ةضاظوا فقها 
 فراو.زةرت س سشطاهنا مش  حساب األث  اظرتثظة ت

ثااوث الاظك خمن مبرتخم احلاوق ثاحلرةات اظ امة ارت ة طور باس مرار س األا مة اظسقاسقة املخ شفة ثس 
ُث تطورت  ،جملرو الواد إاسااا إاسااق د اظفاد اظرتس وري، فبرتخمت حاواا فروةة طبق قة تثب  ظناسان

ت رة ها خحث فدة المأ   رتح  اا ه  س اظفكر اظرتس وري احلرتة  إا حاوق ثحرةات مامة، ثا
 اظر ال اظسقاسقة ثاظرتس ورةة ارت اظ  رة  س مهرت اظرساظة، ثمى هرا ةايت اظسذاث: القا  اا املبرتخم س

فراوث خمن احلاوق ثاحلرةات اظ امة  باظ كة س اظر ال اسسحما؟ح اج إا مرتة طوةشة ظقر ها إاراره ا
 مل رمها.ت صا باظكماث اسبة اظيت ها از  مى اظ رة ة اسسحمقة ث 

ث  خيف  خمن احلاوق ثاحلرةات ظشفرو إذا طض  مش  حساب مصش ة اجلمامة خمث وثن اظر ر إا 
ثما ةر   مى ذظك مى ريار ثخمضرار، ، مصش ة اجلمامة ا ات اظفوض  ثيار اجمل م  مصرحا ظ اااقة

امة، مثأ حق ثمى هرا الاا  احلاوق ثاحلرةات س اظر ال اسسحما ماقرتة ب رتل اسضرار  صا  اجلم
اظاي خماره اظ  رة  اسسحما ظ فراو ثظكرد   جي شد مطشاا بأ اقرته باقوو تممى مصش ة املشكقة 

رت مى اهة قاجلمامة، فشقة موافد مرد احلارس ظد فاط ثإمنا موافد ا مدال ثاحلماةة مى اهة ثاظ اق
دال اا ثاحلماةة  ا حتاقاا خمخرا، ثالاظك مثأ حرةة اظرخمي ظقس  مطشاة، ثإمنا ها حرةة ت م   با م

                                                                 

 . 114_ مر  فقرت اظبقاين ، املرا  اظسابق ، ص1
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ملصش ة اظفرو، ثها ختم  ظموابط ثاقوو حتاقاا ملصش ة اجلمامة، ثهاا هو اظسبقأ اظاي سشكد 
 اظر ال اسسحما .

ظاظك فإن اظرتارس ظش  رة  اسسحما جيرت خمن هاا اظ  رة  ال ابا ثسرة ارت اح وا احلاوق ثاحلرةات 
ن، اشزمظ  اط خمارها ألهنا مس شزمة مى اظ  رة  اظكامأ اظاي  ا، ثارت  مارراخمن ةكون ابأ مرا ا اتد 

ثمرد خمةما ة بني خمهنا ب رت تطور طوةأ اا ه  س هناةة املطال إا تارةر ما برتخم بد اظ  رة  اسسحما 
س خمثث مهرته ثما ارره س مصاوره األيشقة األثا اظك اب ثاظسرة، فح ركى خمن ةهشك اظفرو س اظرتثظة 

مشقد  ، ظاظك اا  س احلرتة  مى ابى ممر مى اظريب1ها تر ر إظقد ضمااا ثإارارا مامااسسحمقة ث 
ضأ  ةخمرا مريمى اح كر ط اما خمرب ني ظقشة فارت بر  مى هللا، ثبر  هللا مرد، : "ااث اظصحة ثاظسحل

ث تا   اث ا وا م ش   اْظِ ِ  ث اظ اَّْاو ا ث    تا   اث ا وا م ش   ... ﴿، ثاوظد ت اا 2" فارت برئ  مرهال ذمة هللا اائ فقهال 
 ثةرتخأ حت  الشمة "اظ " اظيت , ظاظك ثما مى حق مى احلاوق ا ا مامقة إ  ﴾ ...اْسُِثِْ ث اْظ  رْتث انِ 

ةر رتها اظرص اظاررين, ثحترتب هاا األخ  خمةما مش  مبرتخم املساثاة ثاظاي ة    مى األسة اظيت 
اْل ﴿ :ي مشقها احلاوق ثاحلرةات, ظاوظد ت ااترطو  ة ا خم ةاُّه ا اظرَّاس  إِاَّا خ ش ْار اال اْل ِمْى ذ ال ٍر ث خم اْاث   ث ا   ْشر اال 

ثاوظد خمةما:  ،13اآلةة  ،49 سورة احلجرات، ﴾ ... ش   وب ا ث اا ب اِئأ  ظِ ا   ار ف وا ِإنَّ خم اْلر م ك اْل ِمْررت  اَّللَِّ خم تْاا اال الْ 
ن مبرتخم فإ اظسابانيثمى خحث إس رت ث ا ،10اآلةة  ،49 سورة احلجرات، ﴾ ... ِإمنَّ ا اْظم ْذِمر ون  ِإْخو ةٌ ﴿

 اصوص اظ  رة , ثاظسر س ذظك خمن اظرصوص تر رت اب رتا  جم م ا م آخقااملساثاة الان إاراره س 
م  اطفا، ثم  ابا ثمدافا الاجلسرت اظواحرت، تسووه اظ رتاظة ا ا مامقة ثا ا صاوةة ثة  امأ باألخحق 

 .رتثظة اظفراو ث ثتكون املسذثظقة ظ راين بني خمفراوه، ثاملثأ، ثاظرابط اس

 

 

  

                                                                 

  اظااهرة ، مصر ،، مذسسة اظرساظة ظشطب  ثاظر ر ،  1990،  5، ط_ مبرت اظكرمي لةرتان : اظفرو ثاظرتثظة س اظ رة ة اسسحمقة 1
 . 48ص
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 خصائص احلقوق واحلريات العامة  :األول الفرع     

ثياااافها  إااظ مومقااااة ثاظرساااابقة إضااااافة  :مرهااااا  ت مقاااز احلرةااااات اظ امااااة ثت صااااا يمشااااة مااااى ا صاااائص
 اظرتس ور.  ا اظكافأ  ا ثفاا  ملا خمت  بداظ ر قال اظ  رة إاتكون اااة  خمهناثاظسشبقة الما  جيابقةباس

 :احلريات العامة تتس  بالع ومية ق1

قجااب خمن تكااون س م رااااثث ف ،قارساا ها ثذظاااك باااظر ر إا ،باهنااا ممومقااة اظ امااة  احلرةااات ت  اا    
 ،مشا  حارت سااوا  ثاألااااب ملرالاز اا مااما مااا، فق م ا  ااا املواطراون ثخماجلمقا  وثن تفرااة ظسابب ماا، 

ساااوا   ااارتخأ اظسااشطة س تشااك احلرةااات،  ت ث ثاحلرةااات اظ امااة ت سااال باظ مومقاااة مهمااا الااان موضااومها، 
 ظسااشطة، ثت ارتخأ اظرتثظااة ظحمادال اااا األفاراو باب ا خمث ب حاااات باب مااهال  فاراواأل حاااة بت شاق ذظاك 
ل املراساااابة ملمارسااا ها، ثتر قمهااااا مااااى طرةااااق اظ  ااارة ات املخ شفااااة، ظكااااا   ت  ااااوث إا ث قةاااة اظ اااارث 

 فوض  ثام رتا  مش  حاوق اآلخرةى.

الماا تويااا مااى اااااب رخاار باظ امقااة ااطحااا  مااى تساامق ها باحلرةااات اظفروةااة، ظش االقاارت مشاا  
شا  اظساشطة اظ  ارض  اا، ثاااا تصابح احلرةاات ت اكأ ام قااالات ، ثر را  مظ فاراوخمهناا ام قاالات خاياة 

قة اظاايت تساا مرت ثاووهااا مااى مصاااور فشساااف س موااهااة اظسااشطة اظ امااة، خحفااا  حلاااوق اساسااان ظ فااراو
 . 1ثتارخيقة ترا  إا اظاااون اظطبق ا

 جيابية والسلبية:العامة تتس  باإل اتاحلري (2

ة احلرةااااات ثمااارتا اظ اااازال اظرتثظااااة بكافااااة ااااير ثيااااا احلرةااااات اظ امااااة بواااااب اظرتثظااااة إلا  هاااااه 
مش  اظرتثظة مرتل اظ ارتخأ مرارت قارساة  إذا ما فرض باظسشبقة قارس ها، ف ويا احلرةة مى هاا املرطشق 

  هاا األخارا  راخمن مت ظمبطاب إظقهاالأ املو  ا قةاتمش   احلرةات، ثمى اااب رخر ثاب  اه األفراو
 .اظرتثظة سشوالا  سشبقا   ت خا خمن   ، ا ر س هاا اظصرتومى اظ رتخأ س املمارسات احلرة

ابااااات اهاااا ث تفااارض مشق  اااىن خمهناااا  اجيابقااااة سااااشوالا  ظااااظرتث  ت خاااامرااارتما  جيابقاااةباسبقرماااا توياااا 
، ثماى خممثش هاا حرةااة ظ فاراواظ ارتخأ س احلقااة ا اياة ت  ارتا تشاك امل مثشاة س جمارو ا م رااع ماى  ارتوة 

                                                                 

 -2012الشقة احلاوق ثاظ شول اظسقاسقة ،   ، خمطرثحة وال وراه خمير سشطة اظ  رة  مش  احلرةات اظ امة ثضمااا ا :حب ا ظزرق _1
 . 21ص  اجلزائر ، ، تشمسان ، اام ة خميب بكر بشااةرت،  2013
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الافة   اختاذاحلرةات  جيب مش  اظرتثظة  هاه واب  إذ مج قات، إا ا اظص افة، اظرخمي، ثالاظك حرةة 
 . 1ظيت مى شان فاة هااظ رتاب  ا

جيابقة مى اظسشطة، إ ما  اظ زامات حت وي مش  مكااة س ااجيابقة ت ممى مراالز فا ظ زامات اس
اظفااارو بإتقااااان خمممااااث إجيابقااااة  س يااااحلد ألن اظفاااارو خمماااال هاااااه اظ طااااورات  اراااااهفاظساااشطة مشزمااااة اااوااااا  

  خمن رة مشاااااو ثا ا مامقاة ثاظثاافقااة ثاظ رموةاة س مرالااز ضا قا مشا  مكااة اظساشطة فهاااا ا صااوةة 
 . 2حااقاتدتوفر ظد اظكث  مى 

، ثاارت ةكاون ثاااب جيابقاةإكون ثاابات سشبقة ثاارت تكاون احلرةات ارت تن ثاابات اظرتثظة إلا  إثمشقد ف
ا  ثاارت ةكاون ثاااب اظرتثظاة اظرتثظة مرتل املساس بساحمة اساال املاواطى ثماشاد، ثهراا ةكاون ثاابهاا ساشبق
 ثااااب اظ جماا ، ثهرااا ةكااونخمالثاار ياا وبة مراارتما ة  ااني مشقهااا إلاظااة اظ ابااات اظاايت ت اادي مااثح قارسااة 

 .3اظرتثظة إجيابقا

 :أمهية احلقوق واحلريات العامةالفرع الثاين 

 مشا  ا صاوص  كاةا تالوهنا س ت جشا  ،ظش ااوق ثاحلرةاات اظ اماة األ ا  بقاةاأل ركاى اظااوث خمن

 مجقا  املوايقاق ثاظ هاوو اظرتثظقاة هتذالارت الماا اساساان، حلااوق اظ اماة املبااو  رثا ثثاضاح اشاا ثب اكأ
احلااوق  قارساة حاق ظاد ثماقرتتاد، ثظوااد ارساد ماى اظر ار بصارل ب اري، الاائى س الاون ثاظرتساات 
 4ثاحدال شخصق د اساسااقة الرام د رماةة س ت مثأ اظيت ثا ا مامقة ثاظثاافقة ثا ا صاوةة اظسقاسقة

حقا   ،ثقارسا د قاظرتةىأ رتهاخ قار م  ا س اساساناق  ت  شق م كشة راثل اخمهن خمبقة، األالثر ثظكى
 .ثاظوارتان اظفكر حرةة س اساسان حق إا خمشارت

                                                                 

 .24حب ا ظزرق، املرا  اظسابق، ص _1
 .21، ص املرا  افسد ،  مرثسمرمي _ 2
 .16ص ،افسد ، املرا   رفوين  مرت_ 3
 اظ شالوار  اساسان، حلاوق اظثاين باجملشرت مر ور ا  اساسان، حاوق جماث س اظرتثص اظ  رة  اظرتااق، س قرت  مرت اا ر_ 4

 .75 ص ، 2000 ب ثت، ظشمحةني،
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س   باحلرةاة امل  شااة املهماة احلااوق ماى اظكثا  ةماات خمخمثروا خمهنا ت اهااه املوايقاق ثاظرتسا جيابقااتإ ماى
   .1األساسقة ثحرةاتد اساسان حاوق ترتمقال حنو مكسبا ت رت ثها، ثاآلرا  اظ  ب 

 ظش اوق ثاحلرةات س  هاه املوايقق ثاظرتسات  ت خشص س يحب  ثها: شارة خمن األبقةثررتر اس

 .ث مرفد سان وثن اظر ر إا ارسد خمث ظواد خماتممى رثا املباو  اظ امة ظن -

 . تكفأ ظد حرةة امل  ارت اظرتةر ثحق قارس د -

 . را رح احلق ثاحلرةة س اظ  ب  ثاآلمت -
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 اخلامتة
نستنتج مما سبق أنه البد أن نعرتف بصعوبة اخلوض يف اجملال السياسي، ألن البحث عن ويف األخري 

النظريات اإلسالمية حول الدولة القانونية حيتاج إىل عمل اجتهادي قوي لتوجيه الدعوة إىل مجيع 
يف املهتمني والباحثني يف هذا البحث القائم على التجارب السياسية واإلدارية والقانونية للمجتمع 

الدولة، وللوصول إىل حلول قادرة على مواكبة الواقع وإصالح ما فسد من أمور اجملتمع املعاصر 
بأفكار ومعاجلات مالئمة وفقا للمبادئ والقيم واألسس السامية اليت تكرسها الشرعية وذلك نظرا إىل 

 حركية الواقع االجتماعي مع عامل الزمان واملكان. 

 قد وما ،القواعد الدستورية الرئيسية موضوعات بيان يفتكمن  الدستور مهمةمن هنا ميكن القول أن و 

 ،فيها نظام احلكم يُبني   كما ،القانونية الدولة شكل يُبني   فهو ،وأم ة دولة كل   يف ألمهيته هبا يلحق
 التنظيم كسلطة السلطات،هذه  واختصاص مسم اه، عن النظر بغض الدولة رئيس سلطات فيحدد

 الرتاتيب سن يف جيتهد تنظيمتقوم به من  وما النيابية اجملالس خالل من أو القضاء أو التشريع

 األحكام يؤسس تشريع أو اإلسالمية، الدولة يف كما الشرعية األحكام أو تدوين وتنظيم اإلجرائية

  . الدميقراطية الدولة يف كما
 اهن إليه اإلشارة ينبغي مما ولكن ،املعاصرة الدولة يف قانون أمسى الدستوري( )القانون الدستور ويُعد  

 لعدم نظرًا غريه، من قوة أقل   يُعتربو  اإلسالمية املرجعية يلتزم ال لذيا الدستوري القانون أنَّ أسس

 الدستورية خبالف األحكام ،خمالفته عند بتنفيذها وإلزامهم هبا املخاطبني قهر تتوىل عليا سلطة وجود

 ملن وجزاء بالعقاب نف ذ ملن بالثواب جزاء احلكيم الشارع رت ب وقد شرعا، ملزمة فهي الشرعية

 شرعا يف احملاكمة إلمكانية إضافة الوالة، شأن يف الواردة والوعيد الوعد نصوص تضمنته خالف،

 . الدنيا
 ولذلك ،قواننيال موضوعات حتكم اليت القواعد على يطلق العملي مبفهومه فالدستور كل   وعلى

 والعكس. الدستوري، بالقانون الدستور يُعر ف

 مهًما للتمييز معيارًا كان هنا ومن، وقواعده مبادئه خالل من السياسي النظام عن يعرب إًذا فالدستور

  السياسي اإلسالمي، نيالنظام بني املقارنة والقانونية الشرعية لدراسةاو  وغريه، اإلسالمي قانونال بني

 الوضعي. السياسيو 
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 عنه يعرب ام أو اليت حتكم، املشروعية مببدأ امللتزمة اإلسالمية دولةلل معيار القانونية تعتربوالقواعد 

 . إسالمية غري أو كانت إسالمية القانونية بالدولة

إىل غري ذلك مما يندرج يف  وإن من املقومات األساسية لتنظيم اجملتمع وتسيريه بيان احلقوق وأطرها
املعايري املوضوعية للقوانني الدستورية، وإن محاية حقوق اإلنسان وحرياته تعد كذلك من أهم الركائز 
للدولة القانونية يف الدميقراطية املعاصرة، وهذه األخرية هدفها األمسى لوجود القانون هو محاية هذه 

فراد عليها، ألن الدستور هو القانون األعلى يف أي احلقوق واحلريات من تعسف السلطة واعتداء األ
 رستها.تنظيم قانوين مع إظهار أهم الضمانات املقررة ملما

ويف املقابل كذلك توصلنا إىل أن التشريع اإلسالمي وضع نظام حلماية حقوق اإلنسان وحرياته 
ذ اإلقرار التشريعي ركيزة عجزت كل التشريعات واملواثيق الدولية عن التوصل إليه حىت اآلن، وقد اخت

أساسية للنظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي، سابقة بذلك املواثيق واالتفاقات واالعالنات 
 الدولية بشأن توفري وتقرير تلك احلماية.

ألنَّه يقيم نظاًما يف  ،ومن هنا كان وجود الدستور أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية
ًدا من يكون له التصرف باسم  الدولة، ويؤسس الوجود القانوين للهيئات احلاكمة يف اجلماعة، حمد 

يبني طريقة اختيار احلاكم وحدود سلطاته  ًضا وسائل ممارسة السلطة، كماالدولة، وحمدًدا أي
يت مصدرها لك تكون السلطة الولذ ،ة الشرعية، إذ هو أمسى من احلاكمواختصاصاته، ومينحه الصف

ومن هنا كان الدستور أول  رة، كما مينعها من التعسف واالعتداء عليها،الدستور مقيدة بالضرو 
 مقومات الدولة القانونية الشرعية .
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 التوصيـــــــات

على الباحث يف الدراسات املقارنة يف الشريعة اإلسالمية  و القانون الوضعي إثراء األفـكار و  -
النصوص القانونية الوضعية و حتديث العبارات يف الفقه اإلسالمي و تقريبه من الواقع االصطالحي 

 القانوين.

هناك تباين اصطالحي بني الشريعة و القانون و كذلك اضطراب الدراسة املقارنة، لذلك فالبد من  -
ية املقارنة و التزام الضروري إلتزام مجلة من القواعد يف هذه الدراسات؛ منها التحقق من امكان

 املوضوعية يف املقارنة و التوازن خالل الدراسة.

الباحث يف الدراسات املقارنة ألبد له أن يقف على مواضيع القواعد القانونية يف القانون الوضعي  -
ر و االحاطة منها فكريًا و علميًا ألهنا جمافية لديننا و أعرافنا و واقع حياتنا و مصاحلنا، بسبب التأثـ

 بالقوانني الغربية اليت غزت بلداننا اإلسالمية بسبب التخلف و اجلهل الذي أصابنا.

ترتبط بالدراسات املقارنة بني الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي مجلة من الصعوبات املنهجية  -
ات اليت تتطلب من الباحث اختاذ مواقف دقيقة و مؤسـسة حىت يكون حبثه جمديًا، ألن هذه الدراس

 أكثر صعوبًة و تعقيدًا فلذلك تقتضي إدراكًا عميقًا مسبقًا إلمكانية إجرائها.

إن اختاذ سياسة مناسبة لوضع أسـس الدولة الدستورية جيعلها دولة قوية و عادلة قادرة على تطبيق  -
 الدميقراطية اجلاد ة اليت حتمي احلريات العامة و حقوق األفراد و تكون يف خـدمة اجملتمع.

الدولة اليوم ال تكون دولة قانونية تــت سم بالشرعية إال  إذا قامت على أسس دستورية حقيقـة  -
 التطبيـق و التنـفيذ, فلذالك على احلاكم واحملكوم اخلضوع للقواعد القانونية.

ويف األخري إستنتجنا أن هذا املوضوع حيتاج إىل الكثريمن التوسع ودراسات معمقة  للبحث فيه،  -
من الناحية الشرعية رغم أننا قد تطرقنا إىل بعض النقاط وإزالة نوعا من الغموض يف  وخاصة

 املوضوع، لذلك نوصي الباحثني يف هذا اجملال إىل ضرورة البحث والتوسع فيه.
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 يات القرآنية فهرس اآل
 

 الصفحة السورة  رقمها  ية اآل
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص ِِف اْلَقتْ َلى اْلُْرُّ بِاْلُْرِ  )

َواْْلُنْ َثى بِاْْلُنْ َثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات ِبَاٌع َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد 
بِاْلَمْعُروِف َوَأَداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك ََتِْفيٌف ِمْن رَبِ ُكْم َوَرْْحٌَة َفَمِن 

 ( اْعَتَدى بَ ْعَد َذِلَك فَ َلُه َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 43 البقرة 178

َوَما َكاَن لَِنِبٍ  َأْن يَ ُغلَّ َوَمْن يَ ْغُلْل يَْأِت ِبَا َغلَّ يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ُُثَّ   
 تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن  

 17 آل عمران 161
 

َكرَّْمنَا َبِِن َآَدَم َوَْحَْلنَاُهْم ِِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر َوَرزَقْ نَاُهْم ِمَن   َولََقدْ )
  (الطَّي ِبَاِت َوَفضَّْلنَاُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخلَْقنَا تَ ْفِضيًل 

 45 اإلسراء 70

َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا يَا أَي َُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى "
  ..." َوقَ بَاِئَل لِتَ َعارَفُوا ِإنَّ َأْكرََمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ 

13 
 47 اْلجرات

َا اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ "  47 10 ..." ِإَّنَّ
ُيظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم ُُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَالُوا فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة  َوالَِّذينَ )

 ( ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّا َذِلُكْم تُوَعظُوَن ِبِه َواَّللَُّ ِبَا تَ ْعَملُوَن َخِبريٌ 
 اجملادلة 03

43 
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 فهرس املواد القانونية 
 

 الصفحة القانون املادة 
 1404رمضان  9املؤرخ ِف  11 – 84القانون رقم   39 – 36املواد من 

املتضمن قانون اْلسرة املعدل  1984يونيو  9املوافق 
 واملتمم.

39 

 1386صفر عام  18املؤرخ ِف  156 – 66رقم  اْلمر  107املادة 
، املتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8املوافق 

 املعدل واملتمم.

42 

 42 القانون رقم  املتضمن القانون املدين.  124 ادةامل
 41 املعدل واملتم. 1996الدستور اجلزائري   140ادة امل

 1996دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة   32املادة 
 .1996ديسمرب 8املؤرخة ِف  76، اجلريدة الرمسية 

37 

 37 .1996دستور اجلزائر   33املادة 
  .1996الدستور اجلزائري لسنة  42/1املادة 
، 2016مارس  06املؤرخ ِف  01 – 16القانون رقم    50املادة 

مارس  7، املؤرخة ِف 14اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد 
 .1996، املعدل دستور2016

40 

 41 املعدل واملتمم . 1996الدستور اجلزائري   54املادة 
ذي القعدة  22مؤرخ ِف  10 – 16القانون العضوي رقم   5و  4املواد 

علق بنظام يت 25/08/2016املوافق  1437عام 
الصادرة ِف  50اَلنتخابات. اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد 

39 
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28/08/2016. 
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 قائمة املصادر واملراجع 

، دار  1964حزم الظاهري علي بن حممد : الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، ابن  .1
  املعارف ، القاهرة ، مصر .

، املؤسسة الوطنية للفنون،  1925األزهري علي عبد الرزاق : اإلسالم وأصول احلكم ،  .2
 مصر.

 ه ،302 ، 3: يف تاريخ األمم وامللوك ، اجمللد )حممد بن جرير الطربي( اإلمام الطربي .3
 .مؤسسة عز الدين للطباعة ، بريوت ، لبنان

أبو اجملد أمحد كمال : الدولة اإلسالمية واملبادئ الدستورية احلديثة ،  أمني أمحد أمحد ، .4
 ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، مصر. 2005

بلحمري فهيمة : األمن القومي للحقوق واحلريات الدستورية ، أطروحة دكتوراه ، كلية  .5
مستغامن ،  -، جامعة عبد احلميد بن باديس 2018 – 2017احلقوق والعلوم السياسية، 

 .اجلزائر 
بلودنني أمحد: احلقوق واحلريات العامة بني االنتهاك الداخلي واحلماية الدولية ، العدد  .6

 .، جملة صوت القانون ، جامعة مخيس مليانة ، اجلزائر 2014األول ، أفريل ، 
بن السحمو حممد املهدي: ضمانات احلقوق واحلريات العامة أثناء الظروف االستثنائية  .7
، لسياسيةوالعلوم اقوق ،  كلية احل 2011-2010التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري ،  يف

 .قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أدرار، اجلزائر 
-2015بن بلقاسم أمحد: حماضرات يف احلريات العامة ، منازعات القانون العمومي ،  .8

 .، جامعة حممد ملني دباغني ، سطيف ، اجلزائر  2016
يف األنظمة الدستورية ، هبري الدراجي جعفر عبد السادة : التوازن بني السلطة واحلرية  .9

 ، دار احلامد للنشر ، عمان ، األردن. 2009
ثامر كامل حممد اخلزرجي : النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة معاصرة يف  .10

 اسرتاتيجية إدارة السلطة .
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، دار  1969ور األنظمة الدستورية يف مصر، ثروت بدوى : القانون الدستوري وتط .11
  .النهضة العربية ، 

، ، مكتبة اآلداب ، القاهرة 2/11/2009،  معجم املفردات حازم علي كمال الدين : .12
 مصر .

، كلية  ، أطروحة دكتوراه أثر سلطة التشريع على احلريات العامة وضماناهتا :حبشي لزرق .13
 اجلزائر . ، تلمسان ، جامعة أيب بكر بلقايد،  2013 -2012احلقوق والعلوم السياسية 

 .حبشي لزرق، املرجع السابق .14
خليل عثمان و الطماوي سليمان : موجز القانون الدستوري ، املبادئ العامة والدستور  .15

 ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر . 1952،  3املصري ، ط
 .1996ديباجة الدستور اجلزائري  .16
يم ممارسة حرية التجمع يف القانون اجلزائري) اجلمعيات األحزاب رمحوين حممد : تنظ .17

،  2015- 2014السياسية أمنوذجني( ، أطروحة الدكتوراه ، كلية احلقوق والعلوم السياسية ، 
 .تلمسان ، اجلزائر  -جامعة أيب بكر بلقايد

،  1ة اإلسالمية ، طسامي مجال الدين : تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريع .18
 .، منشأة املعارف للنشر ، اإلسكندرية ، مصر 2000
سليمان حممد الطماوي : السلطات الثالث يف دساتري العربية املعاصرة ويف الفكر  .19

م ، دار الفكر العريب للطبع والنشر ، مدينة نصر ، 1996هـ / 1416،  6اإلسالمي ، ط
  .القاهرة 

م ، املؤسسة 1988هـ/1408،  1، طمسري عالية : نظرية الدولة وآداهبا يف اإلسالم  .20
 اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ن بريوت ، لبنان .

 .س.م التعايش جملتمع دستوري تأسيس حنو األساسية احلريات الزحاف، صاحل .21
، دار  1984صبحي حممصاين : أركان حقوق اإلنسان وتراث اخللفاء الراشدين ،  .22

 العلم للماليني ، بريوت ، لبنان .



 

 

 قائمة املصادر واملراجع   

61 

ي سليمان : السلطات الثالث يف الدساتري العربية املعاصرة ويف الفكر السياسي طماو  .23
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر  1979،  4اإلسالمي دراسة مقارنة ،ط

شريع اجلزائري واملواثيق عبد الباسط حمدة : آليات محاية احلريات األساسية بني الت .24
، جملة العلوم القانونية األساسية ، كلية احلقوق والعلوم  2015، جوان  11، عدد الدولية

 .السياسية ، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي ، اجلزائر 
، دار النهضة العربية ،  1956عبد احلميد متويل : الوسيط يف القانون الدستوري ،  .25

 .القاهرة 
م ، دار 1995هـ / 1416،  1قوانني ، طعبد العزيز حممد ساملان : رقابة دستورية ال .26

 .الفكر العريب للطبع والنشر ، مدينة نصر ، القاهرة 
عبد الغين بسيوين عبد هللا : النظم السياسية دراسة لنظرية احلكومة واحلقوق واحلريات  .27

ة ، املكتبة القانونية ، الدار اجلامعية للطباع 1999العامة يف الفكر اإلسالمي والفكر األوريب ، 
 والنشر ، بريوت ، لبنان .

، الدار اجلامعية للطباعة  1986عبد الغين بسيوين عبد هللا : نظرية الدولة يف اإلسالم ،  .28
 . 177والنشر ، بريوت ، لبنان ، ص

، مؤسسة  1990،  5، طعبد الكرمي زيدان : الفرد والدولة يف الشريعة اإلسالمية  .29
 الرسالة للطبع والنشر ، القاهرة ، مصر .

، دار الثقافة للنشر ،  1999علوان عبد الكرمي : النظم السياسية والقانون الدستوري ،  .30
 عمان ، األردن.

 16عمار عباس : دور اجمللس الدستوري اجلزائري يف ضمان مبدأ مسو الدستور ، العدد .31
  .195، جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، اجلزائر ، ص 2016، جوان 

دين الدوليني حلقوق اإلنسان وافقت عليهما اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بتاريخ العه .32
 16بتاريخ  89/67وانضمت  إليها اجلزائر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم   1966ديسمرب  16

 .1989، لسنة 20، اجلريدة الرمسية اجلزائرية   العدد 1989ماي 
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، 2020-02-02،  13السالم ، العدد  عواد عباس احلردان: جملة أهل البيت عليهم .33
 .جامعة أهل البيت ، كربالء ، العراق 

املاوردي )أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري( : األحكام السلطانية ،  .34
 م ، دار احلديث ، القاهرة ، مصر.2006هـ/1427

 –ي عطية الصواحل -عبد احلليم منتصر  -جممع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم أنيس  .35
، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ،  2011،  5: معجم الوسيط ، ط حممد خلف هللا أمحد(

  121ص
، دار  2008: احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم ،  حممد رأفت عثمان .36

 الضياء ، الكويت .
 الثاين باجمللد منشور حبث اإلنسان، حقوق جمال يف الدويل التشريع الدقاق، سعيد حممد .37

 بريوت، للماليني، العلمدار  اإلنسان، حلقوق
، دار الكتب للنشر  ، القاهرة ،  2010 حممد شاكر الشريف : حقيقة الدميقراطية ، .38

  مصر.
الدكتور سامي صاحل الوكيل : التشريع وسن القوانني يف الدولة  حممد علي مفيت ، .39

م ، جامعة امللك سعود كلية العلوم اإلدارية ، الرياض ، 1990هـ/1410اإلسالمية ، 
  .السعودية

، جملة  2012هـ/أكتوبر1433، ذو االقعدة حممد عمارة : املفهوم اإلسالمي للحرية  .40
 . 11األزهر ، القاهرة ، مصر ، ج

،   1999عروس : النظام القانوين للحريات العامة يف اجلزائر ، مذكرة ماجستري،  مرمي .41
 .كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة اجلزائر

،  4منري محيد البياين : النظام السياسي اإلسالمي مقارنا بالدولة القانونية ، ط .42
 م ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .2013هـ/1434
م ، صاحب كتاب 1755م ، واملتوىف 1689مونتيسكو الفقيه القانوين الشهري ، ولد  .43

  م .1748"روح القوانني" ، سنة 
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هـ 1432،  7نعمان أمحد خطيب : الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط .44
  .534م ، دار الثقافة ، عمان ، ص2011/ 
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