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 الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق اإلنسان

The Legal and Constitutional Guarantees of Human 

Rights 

  Zainab A. Hassoon Bilal(1)بالل  حسون زينب احمد

 خالصةال

القانوين حلماية حقوق اإلنسان وهو الوسيلة األكثر فاعلية لتمكني األفراد من يعد التشريع هو األسا  
وذلك بوصفه عمالً من أعمال السلطة املنبثقة عن الشعب ولذلك تكاد جتمع التشريعات  التمتع حبقوقهم،

لى والذي ميثل التشريع األع على كفالة ومحاية حقوق اإلنسان سواء متثلت تلك التشريعات يف الدستور،
 .أويف القوانني العادية وتتمثل تلك احلماية يف جمموعة من الضماانت الدستورية والقانونية يف الدولة،

 .مبدأ الفصل بني السلطات، مبدأ املشروعية، احلقوق واحلرايت: الكلمات املفتاحية
Abstract 
Legislation is the legal basis for the protection of human rights and is the 

most effective means of enabling individuals to enjoy their rights as a work 

of the people's authority. Legislation is therefore almost unanimous in 

ensuring and protecting human rights, whether in the Constitution, Or in 

ordinary laws. Such protection is a set of constitutional and legal guarantees. 

Keywords: The principle of separation of powers, The principle of legality, 

Rights and freedoms. 

 المقدمة

انه  من املبادئ املسلم هبا يف النظم الدميقراطية أن ميثل الدستور الوثيقة القانونية العليا يف الدولة حبكم
يتضمن األسس القانونية اليت حتدد شكل الدولة ونظام احلكم فيها، وذلك من حيث تنظيمه الختصاصات 
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 وحتديده حلقوق وحرايت األفراد. فالدستور ابإلضافة إىل تنظيمه للمواضيع األساسية ،السلطات العامة فيها
، واء كانت هذه احلقوق شخصيةيف الدولة فأنه يتوىل أيضا تنظيم موضوع احلقوق واحلرايت الفردية س

اقتصادية، فمن اجل احرتام هذه احلقوق واحلرايت البد من ان يتم النص عليها يف  ،جتماعية، اياسيةس
فالدستور هو خري ضامن هلذه احلقوق ألن النص عليها يضمن لنا عدم جتاوز السلطات  ،صلب الدساتري

صوص دستورية والنصوص الدستورية تتميز ابلسمو املوجودة يف الدولة هلذه النصوص على اعتبار أهنا ن
والعلو على غريها من القوانني األخرى، وحىت نضمن عدم جتاوز هذه السلطات لصالحياهتا البد من تفعيل 
موضوع الرقابة على دستورية القوانني اليت هي عبارة عن آلية قانونية مهمتها التحقق من مدى مطابقة 

لدولة إذن هو الضامن األساسي حلقوق األفراد وحرايهتم وهو ما جاء يف الدستور فدستور ا .القوانني للدستور
-14( حيث انه افرد الباب الثاين هلذا املوضوع )احلقوق واحلرايت( يف املواد )2005العراقي الصادر عام)

 ( منه.13( ابإلضافة إىل املادة )46
 املوضوع أواًل: أهمية

حبقوق وحرايت املواطنني األمر الذي جيعله يف مقدمة املواضيع اليت  تكمن أمهية املوضوع يف كونه يتعلق
ما أو  اً تفرض على كل ابحث او مهتم يف هذا الشأن ان يديل بدلوه لعله يف ذلك يشخص خطأ أو نقص

فيكون بذلك قد ساهم يف إيضاح فكرة أو لفت نظر  ،يثري انتباه املشرع لنقطة معينة تتعلق هبذا املوضوع
 دستوري ألمر توجب معاجلته مستقبال.املشرع ال

 ثانيًا: مشكلة البحث
 :ترتكز مشكلة البحث يف عدة تساؤالت ميكن عرضها أو ااثرهتا وفق التفصيل االيت

 ام ال؟ 2005دستور مجهورية العراق لعام  هِ وهل اخذ بِ  ؟ماذا نقصد مببدأ الفصل بني السلطات -
 عليها هذا املبدأ؟ماهي اهم املربرات اليت يستند  -
 وما موقف الدساتري منها؟ ؟ما هو اثر مبدأ املشروعية على ضماانت حقوق االنسان -

 ثالثا: منهجيه البحث
 اعتمدان يف هذا البحث على املنهج التحليلي واملقارن لدراسة موضوع الضماانت الدستورية والقانونية

 والدساتري املقارنه. 2005عراق لعام حلقوق اإلنسان من خالل حتليل نصوص دستور مجهورية ال
 رابعًا: خطة البحث

تنقسم خطة البحث على مبحثني تناولنا يف املبحث االول الضماانت الدستورية حلقوق االنسان وهو 
مقسم على مطلبني خصصنا املطلب االول لبيان مدلول مبدأ الفصل بني السلطات واملطلب الثاين لبيان 

 سلطات وموقف الدساتري منها.مربرات مبدأ الفصل بني ال
إما يف املبحث الثاين فقد مت ختصيصه لبيان مبدأ املشروعية وهو مقسم على ثالثة مطالب خصصنا 

إما املطلب الثاين فقد تناول أثر مبدأ املشروعية على  ،املطلب األول لبيان تعريف مبدأ املشروعية وأمهيته
 .موقف الدساتري من مبدأ املشروعيةلبيان  ب الثالثطلاملومت ختصيص  ،ضماانت محاية حقوق اإلنسان

 ويف اخلامتة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل اليها.
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 المبحث األول: الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان 

ني تب، و توزع السلطات، و القانون الدستوري هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم قواعد احلكم
ومن مث فالدستور هو الذي يضع املبادئ  (2)تضع الضماانت األساسية حلقوق األفراد.، و اختصاص كل منها

اليت من بينها مبدأ الفصل بني السلطات وما يرتتب عليه من حتديد ، و األساسية الضامنة حلقوق اإلنسان
 ،(3)ا جتاوزها أو اخلروج عليهايث ال ميكنه، حباختصاصات معينة لكل سلطة من السلطات العامة يف الدولة

من مث تقف كل منها يف وجه األخرى إذا ما حادت أو أرادت أن حتيد ، و فيتحقق بذلك التوازن فيما بينها
مجيع خضوع  يتمثل يفالذي و  ومبدأ املشروعية .(4)عن جادة الصواب وختالف قواعد القانون الدستوري

 األفرادهذا املبدأ يضمن احرتام حقوق  أنال شك ف ،القانوناحملكومني حلكم فضاًل عن سلطات الدولة 
 .(5)وحرايهتم عن طريق التزامهم ابلقوانني اليت تسري عليهم والتزام سلطات الدولة ابحرتامها وتطبيقها

 لى مطلبني، وذلك على النحو التايل:عنقسم هذا املبحث ، سويف ضوء ما تقدم
 لسلطاتااملطلب األول: مدلول مبدأ الفصل بني 

 الدساتري منه املطلب الثاين: مربرات مبدأ الفصل بني السلطات وموقف 
 مدلول مبدأ الفصل بني السلطات: املطلب األول

البعض ، فلقد نشأ خالف بني فقهاء القانون العام حول مفهوم أو مدلول مبدأ الفصل بني السلطات
يث ختتص كل سلطة من السلطات الثالث ، حبالسلطاتفهمه على أنه يعين الفصل املطلق والتام بني 

ابلقيام إبحدى الوظائف التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ابستقالل اتم عن السلطات األخرى على حنو 
 قد أخذت هبذا التفسري الدساتري الفرنسية يف بداية األمر، و (6)تنتفي معه وجود أي عالقات تعاون بينها

 (7)ودساتري الوالايت املتحدة األمريكية. دستور السنة الثالثة(،، و 1179)دستور فرنسا سنة
هو أنه يعين الفصل املرن والنسيب ، و إال أن الغالبية العظمى من الفقهاء قد فهمت املبدأ على حنو آخر

 نها.يبني السلطات والقائم على وجود تعاون ب
 التفسريين وذلك كما يلي:نتناول مدلول كل من هذين ، سويف ضوء ما تقدم

 التفسري التقليدي ملبدأ الفصل بني السلطات)فكرة الفصل املطلق(:-أوالً 
يث فهم ، حلقد سادت فكرة الفصل املطلق بني السلطات يف احلقبة اليت أعقبت الثورة الفرنسية مباشرةً 

ي ، اجامد ومطلق رجال تلك الثورة ومن عاصرهم من الفقهاء مبدأ الفصل بني السلطات على أنه فصل

                                                        
 .427، صرجع سابقم ،لوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، اد.عبد الغين بسيوين -2
 .140ص ،2001 سنة، مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،يف الوطن العريب اإلنسانحقوق ، حسني مجيلد. -3
 .179ص ،دون اتريخ نشر ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،النظم السياسية والقانون الدستوري ،حسني عثمان حممد عثماند. -4
 ،1995سنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،اجلنائية اإلجراءاتيف  اإلنسانالشرعية الدستورية وحقوق ، محد فتحي سرورد.أ -5

 121.ص
 
 ،عامل الكتب ،القاهرة ،اجلزء األول ،دراسة مقارنة يف أصول النظم السياسية ،نظم احلكم املعاصرة ،د. حممد الشافعي أبو را  -6
 وما بعدها. 434ص  ،1977سنة 

 .23، صرجع سابق، محممد شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتنيد.أمين  -7
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أن كل سلطة من سلطات الدولة الثالث جيب أن تباشر اختصاصاهتا استقالالً وال تتدخل يف اختصاصات 
 (8)السلطات األخرى.

كل سلطة متثل جزءًا منفصاًل ومستقاًل من ، و وذلك ألن األمة صاحبة السيادة متلك ثالث سلطات
إهنا تفوض كاًل من هذه السلطات إىل هيئة عامة ، فممثليها عندما ختتار األمة، و أجزاء السيادة اليت متلكها

األخرى يف ممارسة ، و تفوض إحدى هذه اهليئات األمة يف ممارسة السلطة التشريعية، فمستقلة ومتخصصة
هذه الوظائف الثالث ليست جمرد اختصاصات ، و الثالثة يف ممارسة السلطة القضائية، و السلطة التنفيذية

، لكنها سلطات مستقلة تعرب كل منها عن جانب من جوانب السيادة، و طة واحدةخمتلفة تصدر عن سل
 .(9)متار  نشاطاً متميزاً ومستقالً و 

حصر كل سلطة منها يف نوع معني ، و يام فصل مطلق بني هذه السلطات الثالث، قويرتتب على ذلك
بني السلطات يقوم على أمام ذلك ذهب أنصار هذا االجتاه إىل القول ألن مبدأ الفصل ، و من النشاط

مبعىن تقسيم وظائف  (10)هو يقوم أوالً على قاعدة التخصيص الوظيفي.، فقاعدتني تكمل إحدامها األخرى
لى أن ختتص كل سلطة أبداء ، عالدولة إىل ثالث:الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية

 (11)وظيفة بعينها ويف حدود اختصاصها.
هذا يعين استقالل كل سلطة من سلطات احلكم عن ، و ًا على قاعدة االستقالل العضويويقوم اثني

 :ةكما يرى البعض يف تفسريه هلذا االستقالل أحد األمور الثالث، و األخرى إابن مباشرهتا لوظيفتها
)فهو جزء من واحدة  الشخص عليه أن يتوىل عضوية إحدى السلطات الثالث يف الدولة فقط-أ

 فالوزير مثالً ال ميكن أن يكون عضواً ابلربملان. فقط(،
، عدم إمكانية مراقبة أي عضو من أعضاء السلطات الثالث إابن مباشرته لوظيفته لعضو آخر-ب

 والً أمام الربملان والقضاء وجيب أن يكون مستقاًل عن السلطة التنفيذية.ؤ الوزير مثالً جيب أال يكون مسف
فالوزير ال يستطيع  فة أخرى جبانب وظيفته العضوية إلحدى السلطات،عدم إمكانية ممارسة أي وظي-ج

 (12)القيام أبي عمل تشريعي.
 التفسري احلديث ملبدأ الفصل بني السلطات)فكرة الفصل املرن(:-اثنياً 

تقوم فكرة الفصل النسيب أو املرن بني السلطات العامة على أسا  أن سلطة الدولة متثل وحدة ال 
هذه ، و دولة وظائف ثالث هي:الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائيةتتجزأ،غري أن لل

                                                        
 م،2002تة، سدار النهضة العربية القاهرة، النظم السياسية يف العامل املعاصر حتدايت وحتوالت، للمزيد راجع:د.سعاد الشرقاوي، -8

 .132ص
 .323ص م،1994سنة العربية،دار النهضة  القاهرة، لنظم السياسية،، اد.ثروت بدوي

شركة  القاهرة، لرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية،، اد.حسن مصطفى البحري -9
 .53ص م،2006سنة ان  للطباعة،

 .53ص ق،الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية مرجع ساب د.حسن مصطفى البحري، -10
 م،2002سنة دار اجلامعيني، دراسة مقارنة، االنتخاابت النيابية وضماانهتا الدستورية والقانونية، د.عفيفي كامل عفيفي، -11

 .604ص
لية ، كجامعة القاهرة سالة دكتوراه،، ر لدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتاكي، اراجع يف ذلك: د.أنور أمحد رسالن -12
 .23، صرجع سابق، مإلزدواج الوظيفي، اد.أمين حممد شريف ،.218، صم1971نة، ساحلقوق
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هيئة ، و حبيث تكون هناك هيئة ختتص مبمارسة التشريع الوظائف الثالث جيب أن توزع على هيئات ثالث، 
 .(13)هيئة تباشر الوظيفة القضائية، و ختتص مبمارسة أمور التنفيذ

ها سلطات منفصلة ميثل كل منها عدتباشر تلك الوظائف ال تباشرها بِ غري أن تلك اهليئات عندما 
ها جمموعة من االختصاصات تصدر من سلطة موحدة هي سلطة عدبل ب جانبًا من جوانب السيادة،

 هذه االختصاصات ال ميكن الفصل بينها فصالً مطلقاً لسببني:، و الدولة
بناء عليه فإنه جيب ، و ار  ألجل حتقيق الصاحل العامهذه االختصاصات مجيعاً إمنا مت ن  إالسبب األول: 

 ذلك ألجل حتقيق تلك الغاية.، و أن يقوم تعاون وتنسيق بني اهليئات اليت تباشرها
والسبب الثاين: مفاده أن هذه االختصاصات يتداخل بعضها مع البعض اآلخر لدرجة ال تسمح 

 ابلفصل بينها فصالً مطلقاً.
، هناك درجة معينة من املشاركة يف ممارستها بني اهليئات العامة املختلفةب أن تكون ، جيوبناء عليه

 (14)أو تركيز السلطة يف يد واحدة منها. ريطة أال تؤدي تلك املشاركة إىل إلغاء الفواصل القائمة بينها،ش
كما تصوره -ولقد ذهب معظم فقهاء القانون العام إىل أن املفهوم الصحيح ملبدأ فصل السلطات

، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها هو الفصل املتوازن بني السلطات العامة الثالث يف الدولة،-يكومونتس
ون ، دووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها تنفيذ وظائفها يف توافق وانسجام،ل

 (15)أن جتاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى.
نظراً للحجج القوية اليت  بتأييد عدد كبري من الفقهاء املعاصرين،-القولكما تقدم -وهذا الرأي حيظى
 وميكن إمجال تلك احلجج يف اآليت: ساقها أنصاره لتربيره،

إن الغاية األساسية اليت ابتغاها مونتسكيو من فصل السلطات هي تفادي إساءة استخدام السلطة -1
تحقيق هذه الغاية توزيع السلطات بني هيئات متعددة بيد أنه يكفي ل ومحاية حقوق املواطنني وحرايهتم،
بل إن هذه الغاية املنشودة ال تتحقق على الوجه  ن االستبداد ابلسلطة،متستطيع كل منها أن متنع األخرى 

فالفصل املطلق جيعل من كل هيئة سلطة منعزلة  األكمل يف نظام يقوم على الفصل املطلق بني السلطات،
ن ، ألومتار  اختصاصاهتا بطريقة استقاللية قد متكنها من إساءة استعماهلا طات،متامًا عن ابقي السل

فالسلطات األخرى ال تستطيع أن تتدخل يف  السلطة املستقلة ال جتد أمامها عائقاً مينعها من االستبداد،
 من أن يكون من مث بدالً ، و وابلتايل ال تستطيع أن حتول بينها وبني ممارسة الطغيان الختصاصاهتا، اممارسته

 (16)هذا الفصل املطلق ضمانة ضد التحكم واالستبداد.

                                                        
، .121، صرجع سابق، مبدأ الفصل بني السلطات وحقيقة أفكار مونتسيكو، مراجع يف ذلك:د.عدانن محودي اجلليل -13

 .55، صلرقابة املتبادلة مرجع سابق، اد.حسن مصطفى البحري
لرقابة املتبادلة ، ا. د.حسن مصطفى البحري121ص، بدأ الفصل بني مرجع سابق، مودي اجلليلراجع يف ذلك:د.عدانن مح -14

 .55، صمرجع سابق
 .192، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.عبد الغين بسيوين -15
، لرقابة املتبادلة، امصطفى البحري. و د.حسن 322، صرجع سابق، ملنظم السياسية، اراجع يف ذات املعين: د.ثروت بدوي -16

 .56، صرجع سابقم
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ذلك يف الفصل الساد  من ، و إن مونتسيكو حبث مبدأ فصل السلطات حتت عنوان دستور إجنلرتا-2
من الثابت أن إجنلرتا مل تعرف يف أية حلظة من حلظات ، و الكتاب احلادي عشر من مؤلفه"روح القوانني"

 (17)كرة الفصل املطلق بني السلطات.اترخيها السياسي ف
للسلطة التنفيذية حبق املشاركة أو التدخل يف بعض  إن مونتسكيو يعرتف يف كتابه"روح القوانني"-3

احلق يف فض دورات ، و يعرتف للسلطة األوىل حبق دعوة الربملان إىل االنعقاد، فأعمال السلطة التشريعية
قر حبق اهليئة التشريعية يف مراقبة أعمال اهليئة التنفيذية ، يقابل ذلكاالعرتاض على القوانني. ويف م، و انعقاده

ا يعين ابلتايل أن مونتسكيو مل يذهب إىل حد القول ابلفصل ، ممواإلشراف على كيفية تطبيقها للقوانني
 (18)ل قدر دائماً وجود عالقة مستمرة بينها.، باملطلق بني السلطات

 لسلطات وموقف الدساتري منهاملطلب الثاني: مربرات مبدأ فصل ا
حيث وجد  ،(19)لقد شهد مبدأ الفصل بني السلطات بريقاً وجمداً مل يشهده غريه من املبادئ الدستورية

ذلك من خالل إبراز مزاايه ، و أخذوا يتحمسون له ويدافعون عنه، فحظوة كبرية لدى فقهاء القانون العام
شأن غريه من املبادئ السياسية والقانونية مل يسلم من النقد لكن شأنه ، و وشرح مربرات األخذ به وتطبيقه

شككوا يف أصالته ويف ، و وجهوا إليه سهام نقدهم، و قد عاداه بعض الفالسفة والفقهاء، فواهلجوم عليه
 جدواه.

 بعد ذلك االنتقادات اليت وجهت ، مثنتناول مربرات مبدأ فصل السلطات أوالً ، سويف ضوء ما تقدم
 ا يلي:إليه وذلك كم

 مربرات مبدأ الفصل بني السلطات:-أوالً 
إن األخذ مببدأ الفصل بني السلطات يف األنظمة السياسية كضمانة حلماية احلرايت كان وليدًا لعدة 

 مربرات تتلخص فيما يلي:
 منع االستبداد وصيانة احلرايت:-1

، لصيانة احلقوق واحلرايت ومقيداً للسلطة املطلقة للحكام اً ساسيا يعد مبدأ الفصل بني السلطات ضماانً 
)والعكس  إذا وجد إطالق للسلطة انتقت معه احلرية، فن إطالق السلطة وحتقيق احلرية ال يلتقيانأل

 (20)صحيح(. 

                                                        
الرقابة على دستورية القوانني يف الوالايت املتحدة األمريكية واإلقليم ، د. أمحد كمال أبو اجملد: للمزيد راجع يف ذات املعين -17
امة للقانون الدستوري وتطبيقاهتا النظرية الع . د.رمضان حممد بطيخ،116ص  ،1960سنة ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،املصري

 .258، صمرجع سابق، يف مصر
18-.149MONTESQUIEU; The Spirit of Laws, op.,cit.,p.-2. رجع ، ملرقابة املتبادلة، اد.حسن مصطفى البحري

 وما بعدها.57، صسابق
 .22ص  ،مرجع سابق ،الزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، اد.أمين حممد شريف -19
 .24، صاملرجع السابق -20
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فإن توزيعها على هيئات -بال شك إىل االستبداد-وإذا كان تركيز السلطة يف يدي هيئة واحدة يؤدي 
السلطة توقف السلطة عن طريق ما متلكه كل منها إزاء األخرى من وسائل ، فدون االستبدادمتعددة حيول 

 (21)الرقابة.
، يقود إىل االستبداد، سىت لو قيدت يف ممارستها بنصوص دستورية، حإن اجتماع السلطات يف يد واحدة

، ريع صفة العمومية والتجريدإن ذلك قد يفقد التش، فالتشريع والتنفيذ يف يد واحدة اإذا ما اجتمعت وظيفتف
صدار قوانني ملعاجلة حاالت خاصة أو تعديل قانون معني عند التنفيذ على احلاالت الفردية هبدف حتقيق إب

 .(22)أغراض شخصية
واجتماع التشريع والقضاء يف يد واحدة قد يدفع املشرع إىل سن قوانني مغرضة تتفق مع احلل الذي 

ية اليت تعرض أمامه للقضاء فيها حيايب من يشاء ويعصف حبقوق من يري تطبيقه على احلاالت الفرد
 (23)يريد.
 أتكيد مبدأ املشروعية يف الدولة:-2

هو وسيلة فعالة ، فيعد مبدأ الفصل بني السلطات من الضماانت املهمة اليت تكفل قيام الدولة القانونية
ن تركيز السلطة يف يد هيئة واحدة من شأنه ، أل(24)لكفالة احرتام القوانني وتطبيقها تطبيقاً عاداًل وسليماً 

، ن يف هذه احلالة قد ينصرف سن القوانني على احلاالت الفردية، ألأن خيلع عن القانون حيدته وعموميته
ذا كانت جدوى مبدأ الفصل ، لألمر الذي يتعارض مع ما جيب أن تتسم به القوانني من عمومية وجتريدا

 (25)ام القوانني يف الدولة وضمانة حلسن تطبيقها.بني السلطات يف كفالته الحرت 
 تقسيم العمل وإتقانه: -3

حيقق الفصل بني السلطات مبدأ تقسيم العمل والتخصص الذي من شأنه أن حيقق إتقان كل هيئة 
فهو يؤدي إىل توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على سلطات  ،(26)لوظيفتها وحسن أدائها

 القضاء.متار  الثالثة مهمة ، و متار  الثانية مهمة التنفيذ، و تمار  األوىل مهمة التشريع، فثالث
وتقسيم الوظائف على هذا النحو يؤدي إىل ختصص كل سلطة من هذه السلطات ابملهام املوكولة 

ا حيقق يف ، مموقيامها به على خري وجه ،(27)ألمر الذي يؤدي إىل إجادة كل سلطة لعملها وإتقانه، اإليها
 (28)النهاية حسن سري العمل يف كافة اجملاالت الرئيسية يف الدولة:التشريعية والتنفيذية والقضائية.

                                                        
 .295ص م،2005نة، سمنشأة املعارف اإلسكندرية، لنظم السياسية والقانون الدستوري،، اد.سامي مجال الدين -21
، ار املطبوعات اجلامعية، دإلسكندرية، النظم السياسية، ا.حسني عثمان حممد عثمان، دد.حممد رفعت عبد الوهاب -22

 .179، صم2001نةس
 املرجع السابق نفسه. -23
، نشأة املعارف، مإلسكندرية، اليل النظام الدستوري املصري، حتلنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.إبراهيم عبد العزيز شيحا -24

 .399، صم2001نةس
 .25، صسابقرجع ، مد.أمين شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية -25
 .202، صم2002نة، سةنشورات احلليب احلقوقي، مريوت، ببادئ النظم السياسية، مد.حممد رفعت عبد الوهاب -26
 .296، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.سامي مجال الدين -27
 .339، صرجع سابق، ملنظم السياسية، اد.إبراهيم عبد العزيز شيحا -28
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 االنتقادات اليت وجهت إر مبدأ الفصل بني السلطات:-اثنياً 
، إىل منع االستبداد وصيانة حرايت األفراد-كما مت القول-إن مبدأ الفصل بني السلطات يهدف

ضاًل عن إتقان الدولة لوظائفها. غري أنه إذا كان هلذا املبدأ من دعاة ، فقيق شرعية الدولةالعمل على حتو 
فوجهوا إليه  ال أن بعضاً من الفقه مل يسلموا هبذا املبدأ،، اوحرصوا على الدفاع عنه اندوا بوجوب األخذ به،

 ي:جنملها فيما يل-وإن كانت مل حتظ بتأييد الفقه هلا-الكثري من سهام النقد
ذ كان الغرض من تقريره يف أول األمر ، اإن مبدأ الفصل بني السلطات أصبح اآلن غري ذي موضوع-1

إن مبدأ ، فما وقد حتقق هذا الغرض، اهو انتزاع السلطة التشريعية من يد امللوك واحلد من سلطاهتم املطلقة
 (29)الفصل بني السلطات يف وقتنا الراهن يكون غري ذي جدوى أو فائدة.

ذ ال تلبث إحدى السلطات أن تسيطر ، اإن مبدأ فصل السلطات مبدأ ومهي غري مستطاع التحقيق-2
 (30)غم ما أوجده الدستور من حواجز بينها.، ر تسريها حبسب ما تريد، و على السلطات األخرى

ذلك على أسا  أن توزيع وظائف الدولة على عدة ، و وليةؤ إن هذا املبدأ يقضي على فكرة املس-3
ولية ؤ ولية ويساعد كل سلطة من سلطات الدولة على إلقاء عبء املسؤ ت يؤدي حتماً إىل توزيع املسهيئا

على النقيض ، و ولية احلقيقية داخل الدولةؤ ا جيعل من الصعوبة مبكان حتديد املس، ممعلى السلطات األخرى
 (31)ولية.ؤ فإن تركيز السلطة يؤدي إىل حصر وحتديد املس

  السلطات مع فكرة السيادة:تعارض مبدأ الفصل بني-4
، لقد انتقد روسو مبدأ الفصل بني السلطات بشدة لتعارضه مع فكرة السيادة وعدم قابليتها للتجزئة

من وجهة -نظراً ألن مظهر السيادة الوحيد يف الدولة من مث فكيف ميكن توزيعها على سلطات خمتلفة؟و 
ينما ينحصر دور السلطة التنفيذية يف كوهنا ، بشعبيكمن يف السلطة التشريعية املنبثقة من ال-نظر روسو

 جمرد وسيط بني املواطنني وصاحب السيادة.
 منافاة مبدأ الفصل بني السلطات ملبدأ وحدة الدولة:-5

إن ، فونظراً لقيام مبدأ الفصل بني السلطات على أسا  توزيع وظائف الدولة على السلطات الثالث
هذه كانت  (32)ألمر الذي يؤدي يف النهاية إىل اهنيارها. ، ادولة وسلطاهناهذا يعد تعارضاً صارخاً لوحدة ال

 جممل االنتقادات اليت وجهها الفكر الغريب ملبدأ الفصل بني السلطات.
وميكن القول أبن االنتقادات املوجهة إىل مبدأ الفصل بني السلطات إمنا ترجع إىل سوء فهم لذلك 

هي ختص يف احلقيقة بعض ، فإمنا تنصب على اإلسراف يف تطبيقهو  ،هي ال تنصب عليه يف ذاته، فاملبدأ
إنه جيعله بريئاً من معظم ، فما تطبيق املبدأ يف حدوده املعقولة، االنتائج السيئة اليت تنجم عن ذلك اإلسراف

                                                        
 .297، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.سامي مجال الدين -29
 .18، صرجع سابق، مقابة دستورية القوانني، ر د.عبد العزيز حممد ساملان -30
، نشأة املعارف، مإلسكندرية، املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية، اراجع يف ذلك: د.سعد عصفور -31

 .27، صمرجع سابق ،. د.أمين حممد الشريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية162، صم1980نةس
 ،.564، صم1971نة، سار الفكر العريب، دلقاهرة، الدولة واحلكومة، النظم السياسية، اراجع يف ذلك: د.حممد كامل ليلة -32

 .297، صسابقرجع ، ملنظم السياسية، اد.سامي مجال الدين
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نه يهيئ جوًا من االعتدال يف ، أليظل من أجنح الوسائل اليت تكفل احلرية، و ما وجه إليه من انتقادات 
 (33)و زهرة احلرية.مهذا اجلو هو الذي ميكن أن تتفتح فيه وتن، و ون احلكمؤ ش

مبدأ الفصل  وااما فيما يتعلق مبوقف الدساتري من مبدأ الفصل فنجد ان رجال الثورة الفرنسية قد اقر 
، املطلق بني السلطات والفصل املرن بني السلطات بني السلطات، وقد ترددوا كثريا يف األخذ ما بني الفصل

مر رجال الثورة ، احرصاً على حقوق األفراد وحرايهتم العامة، و من أجل منع االستبداد والتحكم يف السلطةو 
الذي يستند إىل حقيقة ، و األخذ ابلتفسري املرن، و الفرنسية التخلي عن مفهوم الفصل املطلق بني السلطات

 الذي يقر أبن الفصل بني السلطات يكون فصالً مرانً.، و األفكار اليت اندى هبا"لوك" ومونتسكيو
م احلايل صراحًة 1787لم يعرتف الدستور األمريكي الصادر عام، فأما يف الوالايت املتحدة األمريكية

وقد يتضح من معامل ومظاهر النظام -ل اعرتف به ضمنياً ، بمه املطلقمببدأ الفصل بني السلطات مبفهو 
 الرائسي األمريكي أنه أيخذ مببدأ الفصل املطلق بني السلطات.

مل ينص صراحًة على  م،1971أما ابلنسبة للدساتري املصرية فنجد أن الدستور املصري الصادر عام 
 (34)خالل النصوص الدستورية املبينة يف الدستور.لكنه اعرتف به ضمناً من ، و مبدأ الفصل بني السلطات

وذلك -م فقد نص صراحة على مبدأ الفصل بني السلطات 2012أما الدستور املصري الصادر عام 
يقوم وذلك يف املادة السادسة منه واليت تنص على أنه:" -م1971على عكس الدستور املصري الصادر عام 

احلقوق  يفبني مجيع املواطنني  تسوى اليتوالشورى، واملواطنة اطية ر على مبادئ الدميق السياسيالنظام 
للسلطة، والفصل بني السلطات والتوازن  السلميوالتداول  والواجبات العامة، والتعددية السياسية واحلزبية،

 ".الدستور. يفام حقوق اإلنسان وحرايته؛ وذلك كله على النحو املبني واحرت  القانون، بينها، وسيادة
سي املشرع الدستوري املصري مبدأ الفصل بني السلطات إال إن هذا الفصل ليس فصال اتما حيث أر 

أن  -سالفة الذكر- بني سلطات احلكم ومن مث فمقتضي مبدأ الفصل بني السلطات يف الدساتري املصرية
ث األخرى يف نطاق اختصاصها حبي ىيكون بني السلطات الثالث تعاون وأن يكون لكل منهما رقابة عل

 .(35)يكون نظام احلكم قائما علي أسا  أن السلطة حتد السلطة
ومن منطلق مبدأ الفصل املرن بني السلطات منح املشرع الدستوري املصري للسلطة التشريعية وسائل 

ل احلقوق اليت قررها املشرع الدستوري قباويف  (36)السلطة التنفيذية ىعديدة لتحقق هبا رقابتها الفعالة عل
للسلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية فقد أعطي للسلطة التنفيذية أيضا العديد من الوسائل اليت 

 .(37)متكنها من التأثري يف السلطة التشريعية وذلك حىت يقيم نوعا من التوازن بني السلطتني
                                                        

، لقانون الدستوري واألنظمة السياسية املقارنة ابملبادئ الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، اراجع يف ذلك:د.عبد احلميد متويل -33
 .65، صرجع سابق، ملرقابة املتبادلة، ا. د.حسن مصطفى البحري359، صم1999نة، سنشأة املعارف، مإلسكندريةا

، امعة القاهرة، جلية احلقوق، كسالة دكتوراه، ر راسة مقارنة، دحلماية الدستورية حلقوق اإلنسانا، د.حممد عطية حممد علي -34
 .112، صم2010نةس

 وما يليها.115ص  ،1985 ،مطبعة جامعة عني مشس ،القاهرة ،الوجيز يف القانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر -35
دار  املنصورة، وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية يف مصر والكويت،جلان التحقيق الربملانية ك د.هشام حممد البدري، -36

 .7، صون سنة نشر، دالفكر والقانون
 .170ص م،2003نة، سون دار نشر، دالقاهرة راسة مقارنة،، دتوازن السلطات ورقابتها د.حممد عبد احلميد أبو زيد، -37

يث خصص الفصل ، حاخلامس منه لنظام احلكم وقسمه إىل فصولالباب  م1971الدستور املصري الصادر عام  خصص لقد
 (،136إىل86ذلك يف)املواد من)، و أفرد الفصل الثاين "للسلطة التشريعية"، و (85-73األول منه "لرئيس الدولة" وذلك يف املواد من )
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فيذية حق الربملان يف اليت تستخدمها السلطة التشريعية ملواجهة السلطة التن واإلجراءاتومن الوسائل 
لتقصي احلقائق  توجيه أسئلة واستجواابت إيل أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك حقه يف أن يؤلف جلاانً 

 (38)وأيضا حقه يف طرح موضوع عام للمناقشة ويف حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء.
سلطة التشريعية جعل للسلطة ل احلقوق السابقة واليت وضعها املشرع الدستوري حتت تصرف القباويف 

 وبل ويف وجوده أيضاً يف بعض األحيان، التنفيذية أيضاً وسائل تستطيع من خالهلا التأثري يف عمل لربملان،
إذ ال ينبغي أن يكون الربملان صاحب حق  واليت حتقق هبا إجياد التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،

 ة دون أن يكون هلذه السلطة األخرية وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.يف السيطرة على السلطة التنفيذي
 وتتمثل هذه الوسائل يف مباشرة إجراءات تكوين الربملان والتدخل يف سري أعماله ويف حق حل الربملان.

م جند أن 1970م وحىت عام  1925وأما يف العراق فبالرجوع إىل الدساتري العراقية الصادرة منذ عام 
ابستثناء -ا مل ينص على مبدأ الفصل بني السلطات صراحة ورمبا يرجع ذلك إىل أن هذه الدساتري أاي منه

كانت مؤقتة حيث كانت تركز السلطة بيد هيئة واحدة أو شخص واحد كرئيس   -م 1925دستور عام 
 .(39)يةم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذ1970الدولة مثال والذي كان جيمع بيده يف ظل دستور عام 

م أول الدساتري العراقية اليت نصت صراحة على 2004ويعد قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 
مبدأ الفصل بني السلطات وذلك يف املادة الرابعة واليت تنص على انه "نظام احلكم يف العراق مجهوري 

النظام االحتادي على  ..........................ويقوم.احتادي"فدرايل "دميقراطي تعددي
 السلطات".أسا ...........والفصل بني 

تور املصري مع الدسوهو بذلك يتفق -م فقد نص صراحة 2005وأما الدستور العراقي الصادر عام 
م والذي مل ينص على ذلك صراحة 1971م وخيتلف عن الدستور املصري الصادر عام 2012الصادر عام 

تتكون السلطات ( منه واليت تنص على أنه:"45) ذلك يف املادةعلى مبدأ الفصل بني السلطات و -
ا ومهماهتا على أسا  مبدأ االحتادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، متار  اختصاصاهت

حيث لى فصول عحيث خصص الباب الثالث من للسلطات االحتادية وقسمه  .الفصل بني السلطات"
للسلطة  وأفرد الفصل الثاين (62-46للسلطة التشريعية وذلك يف املواد من ) خصص الفصل األول منه

أفرد الفصل الثالث"للسلطة القضائية وذلك يف املواد  يف حني (83-63التنفيذية وذلك يف املواد من )
 (.105إىل 84من)

                                                        
ذلك يف املواد ، و بع "للسلطة القضائية"أفرد الفصل الرا، و (164إىل 137)وأفرد الفصل الثالث"للسلطة التنفيذية وذلك يف املواد من

 (.173إىل165من)
م فقد خصص الباب الثالث للسلطات العامة وقسمه إىل فصول حيث خصص الفصل األول منه للسلطة 2012أما دستور عام 

أفرد الفصل ، و (167إىل132من) املواد ذلك يف، و ة"التنفيذية وأفرد الفصل الثاين "للسلطة  (131-82التشريعية وذلك يف املواد )
 .(182إىل 168)وذلك يف املواد من القضائيةالثالث"للسلطة 

 -2. 125ص م،2006نة، سنشأة املعارف، مإلسكندرية، اهيمنة السلطة التنفيذية على أعمال الربملان د.رأفت دسوقي، -38
 .156، صالرجع السابق

دراسة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية والدستور العراقي  ،حقوق اإلنسان بني النص والتطبيق ،د. على يوسف الشكري -39
 .200ص  ،2009سنة  ،مكتبة ايرتاك ،القاهرة ،2005لسنة 
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 المبحث الثاني: مبدأ المشروعية)سيادة القانون( 

، الدولة القانونية هي اليت حترتم الشرعية، فقوق واحلرايت العامةميثل مبدأ املشروعية ضمانة مهمة للح
 حترتم احلقوق واحلرايت العامة.-بال شك-خيضع مجيع أفرادها حكاماً وحمكومني للقانون هي دولةو 

إن أي نظام حكم ال حيرتم هذه احلقوق أو ينحرف عن مهمته األساسية يف ضمان واحرتام ، فومن مث
 (40)توصف تلك الدولة أبهنا دولة غري قانونية.، و هو نظام ال حيرتم مبدأ املشروعية تلك احلقوق واحلرايت

هنا تصبح حمكومة ، ألومبدأ املشروعية يضمن احرتام حقوق األفراد وحرايهتم يف مواجهة السلطة العامة
ألفراد عن طريق هبذا حيقق مبدأ سيادة القانون األمن ل، و ابلقانون وحده بعيداً عن أهواء السلطة أو حتكمها

 (41)والتزام سلطات الدولة ابحرتامها وتطبيقها. التزامهم ابلقوانني اليت تسري عليهم،
ولقد عربت احملكمة الدستورية العليا يف مصر عن مبدأ سيادة القانون قائلة "إن الدولة القانونية هي اليت 

تكون بذاهتا ، و انونية تعلو عليهابقواعد ق -وأاًي كانت طبيعة سلطاهتا- تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها
، ذلك أن ممارسة السلطة ال تعد امتيازًا شخصيًا ألحد، و ضابطًا ألعماهلا وتصرفاهتا يف أشكال خمتلفة

 (42)لكنها تباشر نيابة عن اجلماعة ولصاحلها.و 
 التايل:ويف ضوء ما تقدم، وللتعرف على مبدأ املشروعية، سنقسم هذا املبحث وفق التفصيل 

 وأمهيتهمبدأ املشروعية  املطلب األول: تعريف
 املشروعية على ضماانت محاية حقوق اإلنسان املطلب الثاين: أثر مبدأ

 الدساتري من مبدأ املشروعية موقف:طلب الثالثامل

                                                        
، دار النهضة العربية لقاهرة،، اراسة مقارنة، دحلرايت العامة يف الظروف االستثنائية، اد.عاصم رمضان مرسي يونس -40

 .21، صم2010نةس
، ون اتريخ نشر، دار النهضة العربية، دلقاهرة، اراسة مقارنة، دق اإلنسان يف حماكمة عادلة، حالقاضي د.حممد حممد مصباح -41

 .16ص
 قضائية"دستورية"، 8 لسنة32لقضية رقم، ام1992يناير سنة23راجع يف ذلك: حكم احملكمة الدستورية العليا)مصر( يف -42

رجع ، محق اإلنسان يف حماكمة عادلة إليه لدى:د.حممد حممد مصباح القاضي،. مشار 1992يناير سنة23قي4اجلريدة الرمسية العدد
 .17، صسابق
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 املطلب األول: تعريف مبدأ املشروعية وأهميته
والذي يقتضي سيادة أحكام القانون على  ،(43)لقد جهلت األنظمة السياسية القدمية مبدأ املشروعية

ويرجع ذلك إىل اختالط السلطة والسيادة بشخصية  ،(44)ومنا تفرقة أو متييز، دكافة السلطات واألفراد
وظل ذلك سائداً  ال حقوق وال حرايت وال ضماانت سوى تلك اليت تتمتع هبا السلطة احلاكمة،، فاحلاكم

وكانت تغطي  اليت أطلق عليها املؤرخون عصور الظالم واالستبداد،، و يف العصور القدمية والعصور الوسطى
 أورواب أبسرها.

ألن احلاكم الذي   يكن حديث عن مبدأ املشروعية،، ملويف ظل أنظمة احلكم السائدة يف هذه العصور
 كما مل  مل يكن يقبل اخلضوع لدستور أو قانون،، و كان ميار  سلطة إهلية فإنه كان حيكم حكمًا مطلقاً 

 يكن يقبل أن يسأل أمام أحد.
)احلكم للشعب( واليت  وأمام نظرية غري أن هذا الوضع مل يكن ليستمر أمام التيار الدميقراطي اجلارف،

الذي يضع عن طريق  حبيث ال يتوىل احلاكم مقاليد احلكم إال عن طريق الشعب، أرجعت السلطة للشعب،
ومن -وتعرتف للمواطنني ابحلقوق واحلرايت املختلفة ة احلاكم،ممثليه يف الربملان القوانني اليت تقيد من سلط

هنا بدأت تظهر يف الوجود الدولة القانونية اليت يقصد هبا التزام كل من األفراد والسلطات العامة ابلقانون 
 والتقيد أبحكامه.

                                                        
ما يطلق عليه يف الوالايت املتحدة األمريكية مبدأ"احلكومة ، كلقد اصطلح على تسمية املبدأ يف اجنلرتا مببدأ"حكم القانون" -43

، ما يطلق عليه يف مصر وفرنسا والعراق مبدأ"سيادة القانون"، كاص"وأحياانً يطلق عليه تعبري"حكومة قانون ال حكومة أشخ املقيدة"،
كانت تعين احرتام القانون مبا حيقق النظام القانوين   و ما يطلق عليه يف االحتاد السوفييت ودول الكتلة الشرقية"الشرعية االشرتاكية"،ك

وكان جهاز الربوكرياتورا مسئوالً عن تطبيق مبدأ الشرعية  مويل،وقد جتلى ذلك يف صورة احلكم الش للدولة االشرتاكية ابملفهوم املاركسي،
 االشرتاكية يف االحتاد السوفييت)سابقاً(.

بعد أن فشل نظام احلكم يف حقيق  وقد سقط مفهوم الشرعية االشرتاكية ابحنالل دولة االحتاد السوفييت وإلغاء احلزب الشيوعي،
 نتهاك حقوق اإلنسان.النمو والتقدم والرخاء للشعب كحصاد طبيعي ال

)األستاذ الدكتور ماجد راغب  املشروعية لدى البعض، فوجتدر اإلشارة إىل أن بعض الفقه يف مصر مييز بني املشروعية والشرعية
 وهي يف حقيقة األمر مشروعية وضعية. احللو(تعين احرتام قواعد القانون القائمة فعالً يف اجملتمع،

 تتضمن قواعد أخرى يستطيع عقل اإلنسان املستقيم أن يكشفها،، و حتمل يف طياهتا معىن العدالةأما الشرعية فهي فكرة مثالية 
وجيب أن يكون املثل األعلى الذي يتوخاه املشرع يف الدولة ويعمل على حتقيقه إذا أراد االرتفاع مبستوى ما يصدر من تشريعات.بينما 

ألن هذا املبدأ يعترب قيدًا على -الشرعية واملشروعية لفظان مرتادفانيث يرى أن كل من ، حيذهب البعض اآلخر إىل خالف ذلك
ومن بني هذه القواعد املبادئ القانونية العامة  يتطلب االلتزام بكل القواعد القانونية املكتوبة وغري املكتوبة،، و تصرفات السلطة العامة

وطاملا أن  فضاًل عن االلتزام بقواعد املشروعية الوضعية، صاحل العام،وتعترب قواعد أساسية لتحقيق العدل وال اليت يستقر عليها اجملتمع،
فال يكون مثة جمال  ويعين احرتام قواعد املشروعية الوضعية، هذا املبدأ يعين احرتام األفكار املثالية اليت حتمل يف طياهتا معىن العدالة،

 .-سالف الذكر-للتفرقة اليت اندى هبا الرأي
ومبدأ الشرعية هو  الثالث إىل القول أبن الشرعية اليت تعنيها هي تلك املبادئ العامة اليت تتقيد هبا أجهزة الدولة،وذهب البعض 

يف النظام الدميقراطي جيب أن تكفل هذه ، و صمام األمن الذي يكفل إعطاء املضمون الفعال ملبدأ سيادة القانون ويضمن حتقيق أهدافه
 وأقامت التوازن بينها وبني املصلحة العامة. ،املبادئ احرتام حقوق اإلنسان

فالشرعية هي املبدأ وسيادة القانون هي إلزام سلطات الدولة  ومن هنا يتضح أن الشرعية وسيادة القانون وجهان لعملية واحدة،
 ا عن الشرعية.ابحرتام هذا املبدأ ومطابقة أفعاهلا معه. ويالحظ أن هذه املطابقة تسمى أحياانً ابملشروعية متييزاً هل

 .19ص م،1985سنة منشأة املعارف، اإلسكندرية، القضاء اإلداري، =راجع يف ذات املعىن: د.ماجد راغب احللو،
 .13ص م،1982سنة دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العربية، لقاهرة،، اقضاء التعويض د.رمزي طه الشاعر،
 .122ص مرجع سابق، وق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية،الشرعية الدستورية وحق د.أمحد فتحي سرور،

 وما بعدها.402ص مرجع سابق، حقوق اإلنسان، د.طارق إبراهيم الدسوقي، د.عصمت عديل، -44
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مطلقة احلرية يف إال أهنا ليست  والدولة وإن كانت ختتص بوضع القانون ممثلة يف السلطة التشريعية، 
، ذلك أنه رغم أن سلطتها تقديرية يف هذا اجملال إال أهنا ختضع يف هذا الشأن لقيود معينة وضع القانون،

كما أهنا تلتزم   تلك الفكرة اليت هتيمن على كل تصرفات السلطات العامة، مهها وأخصها املصلحة العامة،ا
كفالة ممارسة احلقوق واحلرايت العامة يف حدودها املعرتف ، و واحرتام احلقوق املكتسبة بعدم خمالفة الدستور،

 (45)هبا.
وأصبح  ن،و وخيضع له احلكام واحملكوم ومن مث أصبحت دولة املشروعية هي الدولة اليت حيكمها القانون،

 مبدأ املشروعية املالذ لألفراد يف مواجهة طغيان السلطة.
قصد به "أن تكون كل تصرفات السلطات وخنلص من ذلك كله إىل أن اصطالح مبدأ املشروعية ي

وابلتايل فإن أي عمل صادر من إحدى السلطات العامة ال يعد صحيحاً  العامة واألفراد يف إطار القانون،
فإذا كان العمل خمالفاً للقانون كان لكل ذي مصلحة أن يطلب  ومنتجاً إلاثرة إال إذا كان مطابقاً للقانون،

الرقابة على تصرفات السلطة العامة الضمانة  دعوتُ  ان هناك مقتضى لذلك،إلغاؤه أو التعويض عنه إذا ك
 احلقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ املشروعية.

 اجتاهني: علىولقد انقسم الفقه يف تعريف مبدأ املشروعية 
سواء كانت  إىل أن مبدأ املشروعية يعين:"سيادة أحكام القانون فوق كل إرادة، االجتاه األول: ذهب

 )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، أي أنه يعين ضرورة خضوع سلطات الدولة الثالث دة احلاكم أو احملكوم،إرا
ه احللقة األضعف عدأن خضوع احملكوم للقانون أمر مفروغ منه ب عدِّ ب وهي متار  نشاطها حلكم القانون،
 (46)يف سلسلة اخلاضعني حلكم القانون.

وذلك من جانب كافة  ام كافة القواعد القانونية القائمة يف الدولة،يعين ضرورة احرت  وبعبارة أخرى،
فتكون  تستوي يف ذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية وكذلك السلطة التنفيذية، السلطات العامة،

 (47)تصرفات سائر السلطات حمكومة إبطار قانوين حمدد هلا سلفاً.
القانونية املطبقة يف الدولة كافة بصرف النظر عن نوعها أو طبيعتها أو ويقصد ابلقانون هنا القواعد 

فخضوع السلطة التشريعية ملبدأ سيادة القانون يعين  واء كانت دستورية أو تشريعية أم الئحية،، سمصدرها
فيما التزام السلطة التنفيذية ، و التزامها فيما تسنه من تشريعات يف حدود الدستور وعدم خمالفتها أحكامه

رمبا كانت السلطة ، و وما تقوم به من أعمال أبحكام الدستور والتشريعات النافذة تصدره من لوائح وقرارات،
أكثر من ابقي سلطات الدولة كوهنا  )حقوق اإلنسان وحرايته( التنفيذية معنية هبذا املبدأ يف هذا املقام

 والسكنية وتسهر على مصاحل املواطنني وحقوقهم.السلطة املعنية إبدارة املرفق العام ومحاية النظام والصحة 

                                                        
 السنة الثالثة، جملة جملس الدولة، خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية، د.عبد الرازق السنهوري، -45

 .403ص مرجع سابق، د.طارق إبراهيم، مشار إليه لدى:د.عصمت عديل، ،.166ص م،1952سنة
راسة الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية والدستور العراقي ، دحقوق اإلنسان بني النص والتطبيق د.علي يوسف الشكري، -46

 .197ص مرجع سابق، م،2005لسنة
 .11ص م،1996سنة نشأة املعارف،، ماإلسكندرية لقضاء اإلداري،، اراجع يف ذك:د.عبد الغين بسيوين -47
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وعدم االجتهاد يف كل ما  كما أن هذا املبدأ يعين التزام السلطة القضائية يف أحكامها حدود القانون،
 وفضال عما تقدم جتدر اإلشارة إىل أنه يضاف إىل القواعد القانونية املدونة)الدستورية( (48)ورد فيه نص.

 (49)قواعد أخرى غري مدونة مثل العرف واملبادئ القانونية العامة. )اللوائح( لفرعيةوالتشريعات العادية وا
وينبع من السلطة املختصة  وهلما:شكلي،، االقانون يف عنصرينوتتحقق سيادة 
سواء كانوا من سلطات الدولة أو  ويتمثل يف التزام املخاطبني أبحكامه، عي،إبصداره.واثنيهما:موضو 

هذه احلقوق شرطاً أساسياً  دوتع القانون يف مضمونه احرتام احلقوق واحلرايت العامة،أن يكفل ، و أفرادها
 (50)ملمارسة الدميقراطية.

)التشريعية  "خضوع كل سلطة من سلطات الدولة إىل تعريف مبدأ املشروعية أبنه االجتاه الثاين:ويذهب
فال جتوز ممارسة أي عمل إال  ،(51)قانونيةكذلك خضوع األفراد للقواعد ال  و للقانون، والتنفيذية والقضائية(
 (52)ويرتتب على ذلك التزام كل فرد يف اجملتمع مبراعاة حقوق اآلخرين". وفقاً حلكم القانون،

إىل أنه يوجد فرق بني مبدأ خضوع الدولة للقانون ومبدأ سيادة القانون  (53)وقد ذهب بعض الفقه
 يتمثل فيما يلي:

وهو مبدأ قانوين  إن مبدأ خضوع الدولة للقانون يعين خضوع مجيع السلطات يف الدولة للقانون،-1
 قصد به صاحل األفراد ومحاية حقوقهم ضد حتكم السلطة.

هتدف إىل ، و ة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة يف الدولةأما مبدأ سيادة القانون فينبع عن فكر 
منع األول من التصرف إال تنفيذاً لقانون ، و وضع اجلهاز التنفيذي يف مركز أدىن ابلنسبة للجهاز التشريعي

 .أو بتخويل من القانون
 تنتج أاثراً وخضوع اجلهاز التنفيذي للجهاز التشريعي ال يقتصر على ما يتعلق أبعمال اإلدارة اليت

بل ميتد إىل مجيع اإلجراءات اإلدارية مبا فيها تلك اليت ختص جمرد التنظيم الداخلي  خاصة جتاه األفراد،
 للمرافق اإلدارية؛واليت ال تتعدى آاثرها نطاق اجلهاز احلكومي.

على إذا كان مبدأ خضوع الدولة للقانون أضيق نطاقًا من مبدأ سيادة القانون القتصار تطبيقه -2
فإن مبدأ  بينما ميتد مبدأ سيادة القانون إىل مجيع أعمال اإلدارة، اإلجراءات اليت متس مصاحل األفراد،

 خضوع الدولة للقانون أوسع نطاقاً من نواح أخرى.
اجلهاز األعلى -بوصفه منتخبًا من األمة-فمبدأ سيادة القانون إمنا يهدف إىل جعل اجلهاز التشريعي

يف حني  ومن مث فهو ال ينطبق إال على السلطة التنفيذية، ل إرادته اإلرادة العليا فيها،وأن جيع يف الدولة،

                                                        
 .197ص مرجع سابق، حقوق اإلنسان بني النص والتطبيق، د.علي يوسف الشكري، -48
 .725ص مرجع سابق، محاية حقوق اإلنسان، د.محدي عطية مصطفى عامر، -49
 .89ص ،مرجع سابق احلماية الدستورية حلماية اإلنسان، د.حممد عطية حممد، -50
رسالة  تطور النظام السياسي يف اململكة العربية السعودية بني األنظمة الوضعية والفكر اإلسالمي، عيد بن مسعود اجلهين، -51
 .242ص م،1996سنة كلية احلقوق،  جامعة الزقازيق، دكتوراه،
 جامعة بغداد، ماجستري،رسالة  دراسة دستورية، ضماانت حقوق اإلنسان، راجع يف ذلك: جعفر صادق مهدي، -52

تطور النظام السياسي يف اململكة العربية السعودية بني األنظمة الوضعية والفكر  .د.عيد بن مسعود اجلهين،33ص م،1990سنة
 .242ص مرجع سابق، اإلسالمي،

 وما بعدها.171ص مرجع سابق، النظم السياسية، راجع يف ذلك:د.ثروت بدوي، -53
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فهو ال يقيد السلطات اإلدارية  أن نظام الدولة القانونية يقضي إبخضاع مجيع السلطات العامة للقانون، 
 ل يقيد السلطة التشريعية أيضاً.، بفقط

يف حني أن  ين خضوع اإلدارة للقوانني الشكلية فقط،فإن مبدأ سيادة القانون يع ومن انحية أخرى،
بل أيضاً ابللوائح  نظام الدولة القانونية أو مبدأ خضوع الدول للقانون يعين تقييد اإلدارة ليس فقط ابلقوانني،

 اإلدارية.
يث يتكون اجلهاز التشريعي الذي يسن القوانني ، حإن مبدأ سيادة القانون خاص ابلنظم الدميقراطية-3

هو متصور يف النظم املختلفة ، فما مبًدأ خضوع الدولة للقانون، ان نواب عن األمة ميثلون إرادهتا العليام
 ميقراطية أو دكتاتورية.، دللحكم

، وترجع أمهية مبدأ املشروعية واألخذ به إىل أنه يبني احلدود الفاصلة بني حقوق كل من احلاكم واحملكوم
ه من أعمال وما يتخذونه من تصرفات لإلطار العام للنظام القانوين يف يث خيضع احلكام فيما يقومون بحب

على ذلك فقد أصبح مبدأ املشروعية من املبادئ القانونية املعاصرة اليت جيب تطبيقها يف كافة ، و الدولة
 ولة.الدول وبغض النظر عن االجتاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حتكم النظام القانوين يف الد

ألنه أصبح من املسلمات  فمبدأ املشروعية مبدأ عام يسري حكمه يف كل جمتمع ويف مواجهة أي سلطة،
إهداره يؤدي حتمًا إىل انتهاك حقوق األفراد ، و اليت تستند إليها كافة النظم السياسية يف العامل املعاصر

 (54)وحرايهتم.
 حماية حقوق اإلنساناملطلب الثاني: أثر مبدأ املشروعية على ضمانات 

إن مبدأ املشروعية ميثل يف الدولة املعاصرة أهم الضماانت اجلدية و احلامسة لألفراد يف مواجهة السلطة 
تتضح هذه الضمانة إذا أخذان يف االعتبار ، و العامة حىت تكون مبقتضاه يف مأمن من تعدي الدولة عليهم

ملعاصر من أن للسلطة العامة امتيازات متعددة تكفل هلا مبا هو مسلم به يف فقه القانون العام الدستوري ا
ضاًل عن القوة ، فوحدها حق األمر والنهي ابإلرادة املنفردة امللزمة مث حق التنفيذ املباشر ألوامرها ونواهيها

خاصًة بعدما ازداد اتساع ومنو وتشعب جماالت تدخل السلطة العامة بعد أن ، و اجلربية اليت تتمتع هبا
 (55)فكرة الدولة احلارسة.تراجعت 

هو ، فالسياج املنيع حلماية ضماانت نفاذ الوثيقة الدستورية وحقوق اإلنسان دعأي أن مبدأ املشروعية يُ 
ها الوسيلة املثلي حنو نفاذ وتطبيق الوثيقة الدستورية وصالحية نظام احلكم يف الدول دحيمي الدميقراطية ويع

ني السلطات يف الدول اليت أتخذ به إىل جانب رعايته حلق التقاضي املعاصرة. كما أنه حيمي مبدأ الفصل ب
 هذا جيعل أثر مبدأ املشروعية عميقاً يف احرتام ضماانت حقوق اإلنسان.، و واستقالل القضاء

إنه قد اتفق على أن مبدأ املشروعية ، فحقوق اإلنسانوإذا كان الفقه قد اختلف يف تعداد ضماانت 
ماانت حقوق اإلنسان وحرايته من حيث أنه جيب ذ قاعدة القانون واحرتام ضهو الضمان الرئيسي لنفا
وضرورة توفري  واحرتام احلكومات حلقوق األفراد يف ظل سيادة حكم القانون، خضوع الدولة للقانون،

                                                        
 .372ص مرجع سابق، انب الدستورية،اجلو  د.حميي شوقي أمحد، -54
 .92، صمرجع سابق حلماية الدستورية حلقوق اإلنسان،، اد.حممد عطيةحممد -55
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 ،وأن حيافظوا على استقالل القضاء يستلزم التزام القضاة مببدأ سيادة القانون،، و الوسائل الفعالة لكفالته
 (56)إجياد احملاكمة العادلة لكل فرد.، و أتكيد حقوق األفرادو

ذ يوجب على الدولة أن ، اإن مبدأ املشروعية هو الضمان احليوي واألساسي حلقوق األفراد وحرايهتم
وبذلك يصبح مبدأ  تكون كل تصرفاهتا وقراراهتا اليت تتخذها أايً كان موضوعها مطابقة ملبدأ املشروعية،

 (57)صماً من احلكم البوليسي ومن االحنراف يف استعمال السلطة.املشروعية عا
وضرورته الفلسفية تكمن يف إخضاع الدولة للقانون  إن مبدأ املشروعية يكفل ضرورة عملية وفلسفية،

أما  وتشريعات الدولة وسبق وجودها يف الدولة نفسها، من خالل وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور،
فإنه يعد أحد الضماانت الالزمة الحرتام حقوق  ؤثرة يف جمال حقوق وحرايت املواطنني،قيمته العملية امل

 (58)اإلنسان.
ومن هنا ميكن القول أنه ذات  يتضح مما تقدم أن مبدأ املشروعية يقوم على احرتام اإلنسان وكرامته،
وأنه ال  حقوق اإلنسان وحرايته،أتثري فعال يف حتقيق مجيع الضماانت اليت قال هبا الفقه املعاصر حلماية 

ميكن ألي ضمان آخر مهما كانت قيمته القانونية والسياسية أن جيد حظه يف التطبيق إال يف ظل احرتام 
 مبدأ املشروعية.

 املشروعيةموقف الدساتري من مبدأ املطلب الثالث: 
عية حيث جاء فيها م النص على مبدأ املشرو 2012يف ديباجة الدستور املصري الصادر عام لقد جاء 

فال يعلو صوت  حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون؛ سيادة القانون أسا ما نصه" 
موازين العدالة  وإقامةمحاية الدستور يف صاحب رسالة سامية  ،على قوة احلق، والقضاء مستقل شامخ

 وصون احلقوق واحلرايت.
يقوم ر على مبدأ املشروعية صراحة حيث نصت على أنه:"كما نصت املادة السادسة من ذات الدستو 

احلقوق  يفبني مجيع املواطنني  تسوى اليتاطية والشورى، واملواطنة ر على مبادئ الدميق السياسيالنظام 
للسلطة، والفصل بني السلطات والتوازن  السلميوالتداول  والواجبات العامة، والتعددية السياسية واحلزبية،

 (59)".الدستور. يفحقوق اإلنسان وحرايته؛ وذلك كله على النحو املبني  اماحرت ، و القانون بينها، وسيادة

                                                        
 وما بعدها.374 مرجع سابق، اجلوانب الدستورية، د.حميي شوقي أمحد، -56
 .8، صمرجع سابق حدود ومبدأ املشروعية، د.حممد موسى حممد، -57
 373مرجع سابق، اجلوانب الدستورية، د.حميي شوقي أمحد، -58
فإن هذا املبدأ  ،علي أن سيادة القانون أسا  احلكم يف الدولة 2012من نص دستوريرى بعض الفقهاء املصريني انه ابلرغم  -59

يقصد ابلتعديل الدستوري الراهن ذلك التعديل الدستوري الذي  -العام يف حاجة إيل التوضيح والتفسري يف التعديل الدستوري الراهن
-نصوريف الفرتة االنتقالية احلالية اليت تشهدها مصر والذي يتوىل فيها السلطة الرئيس املؤقت عديل م 2013عام جتريه اآلن جلنة اخلمسني

من خالل كفالة  ،فمن املتطلبات األساسية يف هذا السياق ضمان التطبيق العملي لسيادة القانون مع بيان أوجه تطبيقه وتفعيله. (
وهي ظاهرة  ،بني صاحب السلطة واملواطن العادي ،دون أدين تفرقة ومتيز بني الغين والفقري ،املساواة وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني

يتعني إاتحة املشاركة جلميع أطياف اجملتمع يف اختاذ القرارات الوطنية  ،وترسيخا لتلك املساواة ،سائدة يف كثري من اجملتمعاتال تزال 
حوله  فكما يشرتط يف هذا اإلطار توافر أمانة ونزاهة وشفافية يف تطبيق القانون منعا لاللتفا  ،سواء يف داخل مصر أو خارجها ،املصريية

مما يكفل دعم دولة القانون  ،ولن يتأيت ذلك إال ابحلفاظ علي استقالل السلطة القضائية وضمان حيادها ونزاهتها ،هوالتحايل جتاه
وأتكيدا هلذا االستقالل يتعني أن يكون فصل السلطات املنصوص عليه يف الدستور فصال حقيقيا وليس  ،وحتقيق العدالة جلميع املواطنني

 شكليا.
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سيادة القانون أسا  :"بقوهلا 1971من الدستور املصري الصادر عام  (64)كذلك املادة ونصت عليه   
 ."ختضع الدولة للقانون" من ذات الدستور على أن (65)كما نصت املادة   ".احلكم يف الدولة

وأما يف العراق فان الذي يتأمل الدساتري العراقية يالحظ أن أي من الدساتري العراقية الصادرة منذ 
-1958مبا ألن دساتري العهد اجلمهوري )، ر مل يشر ملبدأ سيادة القانون 2004 وحىت عام1925عام

، انتقالية(كلها كانت دساتري مؤقتة جاءت وحبسب طبيعتها لعالج ظروف استثنائية أو مرحلة 2004
لتايل فإن عدم نصها على مبدأ سيادة القانون من الناحية القانونية قد يبدو شكلياً مربراً وإن استمر عمر اب

املؤقت أكثر من ثالث 1970قد امتد عمر دستور، فبعضها فرتة أطول من كثري من الدساتري الدائمة
 سنة. ةعشر  الفرنسية بعد اثنيتوثالثني سنة يف الوقت الذي سقط فيه دستور اجلمهورية الرابعة 

فقد نصت  منه، (66-5الدائم على مبدأ سيادة القانون يف املواد)2005نص الدستور عام وأخرياً،
ميارسها ابالقرتاع السري العام  الشعب مصدر السلطات وشرعيتها،، و (على أنه"السيادة للقانون5املادة)

(فنصت على أنه"تتكون السلطة التنفيذية االحتادية من 66ؤسسات الدستورية". أما املادة)املاملباشر وعرب 
 متار  صالحيتها وفق الدستور والقانون. رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء،

 الخاتمة

 :لقد توصلنا يف حبثنا هذا اىل النتائج والتوصيات االتية
 أواًل: النتائج

( من اهم الدساتري العراقية اليت تناولت ابلتفصيل كل املبادئ 2005دستور العراق الدائم لعام ) يعد -1
املتعلقة حبقوق االنسان واليت نصت عليها االعالانت واملواثيق الدولية، ويف مقدمتها احلقوق السياسية 

                                                        
كما تلتزم بضمان   ،سيادة القانون ابحرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع دومنا متييز من أي نوعوتلتزم الدولة مبقتضي 

 ،كما تلتزم الدولة بتحقيق االستقرار القانوين حبيث ال تتغري القوانني بني يوم وآخر  ،متتع املرأة جبميع حقوقها وكفالة محاية حقوق الطفل
والواقع أن هناك ترابطا وثيقا بني سيادة القانون والتنمية ابعتبارمها عنصرين  ،والتنمية االقتصادية= =حيث يعوق ذلك فرص االستثمار

فإن النهوض بسيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو االقتصادي املطرد والقضاء علي الفقر واجلوع وحتقيق  ،يدعم بعضهما بعضا
 الرفاهية الشاملة.

 ،جمال سيادة القانون توفري شفافية قانونية جلميع األعمال واألنشطة العامة واخلاصة علي حد سواء ومن أهم املتطلبات كذلك يف
هذا فضال عن فرض احملاسبة القانونية الصارمة دون استثناء أو حماابة بغية الفساد الذي اليزال متفشيا  ،وجتنب الغموض والتهرب القانوين

ون تعد عنصرا أساسيا يف التصدي للفساد الذي يعوق النمو والتنمية االقتصادية ويزعزع ثقة فإن سيادة القان ،يف كثري من جمتمعاتنا
 املواطنني ويضعف الشرعية.

كما تتسم سيادة القانون أبمهية يف جمال حتقيق العدالة االنتقالية علي هنج شامل من خالل التدابري القضائية وغري القضائية لكفالة 
تصاف للضحااي وتعزيز املصاحلة مث إن سيادة القانون مبدأ أساسي يف حماربة االرهاب وإدانته جبميع أشكاله املساءلة وتوفري سبل االن

ابإلضافة إيل ذلك يتطلب مبدأ سيادة القانون احرتام قواعد القانون الدويل  ،أاي كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأاي كانت أغراضه ،وجتلياته
 ،أخذ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بكثري من املعايري الدولية واستند إيل املبادئ األساسية للقانون الدويل فلقد -وأحكام املواثيق الدولية 

مما يستوجب عدم جتاهلها يف صياغة الدستور املصري والدساتري العربية األخري ويف هذا السياق نتطلع إيل تنمية التعاون بني الدول 
 ااي املتصلة بسيادة القانون كتبادل اخلربات وتنظيم الندوات والدورات التدريبية... إخل.العربية واالسالمية يف جمال القض

وختاما يراودان األمل يف أن يسهم تعديل الدستور من خالل أتكيده مبدأ سيادة القانون وتفسري مفاهيمه يف دعم الوعي القانوين 
 الدميقراطي املنشود وفق خريطة الطريق. مما يعزز املسار ،وتنمية الثقافة القانونية لدي املواطنني

 التايل: مقال منشور على موقع األهرام االلكرتوين ،دستور سيادة القانون ،حسني حسونة .دراجع يف ذلك: 
http://www.ahram.org.eg/News.  
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ور يتمتع بقدر الأب  به من واالقتصادية واالجتماعية. لذا فأن املواطن العراقي يف ظل احكام هذا الدست
 احلقوق اليت كفلها له واحاطها مبجموعة من الضماانت اليت مت النص عليها صراحة.

كحال بقية الدساتري فأن الدستور العراقي النافذ يكتنفه بعض النقص والقصور فيما يتعلق مبوضوع   -2
يم موضوع معني له عالقة احلقوق واحلرايت، فبعض نصوصه جاءت عامة غري حمددة او قد احالت تنظ

حبقوق االفراد اىل قوانني تصدر الحقاً، االمر الذي جيعل مسألة تنظيم حقوق االفراد وحرايهتم بيد السلطة 
 التشريعية، وقد اشران اليها سابقا يف صلب املوضوع.

وق احاط املشرع العراقي النصوص الدستورية مبجموعة من الضماانت القانونية هبدف محاية احلق -3
واحلرايت الفردية من االعتداء او التجاوز عليها من ابقي سلطات الدولة، ولذلك فهو تبىن جمموعة مبادئ 

 للدولة الدستورية.من الركائز االساسية  ددميقراطية تع
 ثانيًا: التوصيات

، يف على املشرع الدستوري ان يراعي وأيخذ بنظر االعتبار كل املطالب الشعبية اليت تستجد يف الدولة
حال راى فيها حتقيقاً للصاحل العام ما دامت هذه املطالب ال تتعارض مع احكام الدستور وان تكون ضمن 

فأننا سنكون حينئذ امام فوضى مما يؤدي اىل  احلدود املسموح هبا دستوراي، النه اذا ما حصل عكس ذلك
 .اواستقالهل االخالل أبمن الدولة
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