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 مقومات الدستور الديمقراطي

 –ب  –جلطي منصور أستاذ محاضر قسم لدكتور ا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم 

 الملخص: 

أصبح المبدأ األساسي للديمقراطية الحديثة ولنظرية الحكومة 
يقول أن هدف الدولة هو الحرية ، ولكن  أ الدستورية المعاصرة هو مبد

لكي يستطيع الشعب أن يحقق هذه الحرية يجب أن يحكم ذاته ، بمعنى 
يجب ان تكون القوانين التي تدير حياته العملية صادرة عن إرادته ولهذا 

ن هذه القوانين ينبغي أن تعبر عن مصالح الشعب وأن تكون تجسيدا إف
 . ا وألنه تكمن السلطة العليا في الديمقراطية في إرادة الشعبله

Summary: 
 The fundamental principle of modern democracy and 
the theory of contemporary constitutional government is that the 
goal of the state is freedom, but that in order for the people to 
achieve this freedom they must govern themselves. In other 
words, the laws that govern their practical life must come from 
their will. For the interests of the people and to be an 
embodiment of them and because the supreme authority of 
democracy lies in the will of the people. 

ى السلطة ، : الدستور ، الديمقراطي ، التداول عل الكلمات المفتاحية
 الحقوق والحريات 

Les mots clés : Constitution, democracy, power, rights and 
freedoms. 
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 مقدمة : 

الدستور بوظيفة المعيار القانوني العالى الذي يفرض منهجا إن قيام      
يعتمد عليه المجتمع في تشريع قوانينه ، وفي ترجمة هذه القوانين وفي 

تطبيقها ، وذلك ألن المواد التي تشكل وحدة الدستور هي تحديد شروط 
المقياس األسمى الذي يحدد نظام وكيفية إدارة حياة الشعب ، لذلك يمكن 
القول أن الدستور يتمتع بصفة األمر ومن ثم فهو السلطة العليا التي 

 يعتمد عليها الشعب .

 لكي يكون دستور الدولة صادقا ، يجب أن يعبر عن اإلرادةو 
القيمة األخالقية   (أو الروح العامة للشعب ، أي عن إحساسه بالقيمة

، بل البد أن يعبر عن المزاج   )والدينية والفنية والثقافية واالقتصادية 
النفسي للناس وعن تقاليدهم وطموحاتهم المستقبلية ، هذا المبدأ الذي أتى 

   وهيجلروسو وكانط واعتنقه فيما بعد فالسفة مثل مونتيسكيوبه 
أصبح المبدأ األساسي للديمقراطية الحديثة ولنظرية الحكومة الدستورية 

يقول أن هدف الدولة هو الحرية ، ولكن لكي  أ المعاصرة هو مبد
يستطيع الشعب أن يحقق هذه الحرية يجب أن يحكم ذاته ، بمعنى يجب 

ن إفان تكون القوانين التي تدير حياته العملية صادرة عن إرادته ولهذا 
هذه القوانين ينبغي أن تعبر عن مصالح الشعب وأن تكون تجسيدا لها 

 وألنه تكمن السلطة العليا في الديمقراطية في إرادة الشعب .
كيف وبالتالي هذا يقودنا إلى أن نطرح اإلشكالية التالية وهي :

وما هي اذن المقومات  يمكن للدستور أن يكون أداة للتقدم االجتماعي ؟
 الواجب توافرها في هذا الدستور حتى يكون ديمقراطيا ؟ .والخصائص 
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تطرق إلى أهم لاهذا ما سأعمل على اإلجابة عليه من خالل  و
مقومات وخصائص الدستور الديمقراطي المنشود وذلك بشيئ من 

 :وذلك عبر المطالب التالية  التفصيل لهذه المقومات
 : التداول السلمي والديمقراطي على السلطة  المطلب األول 

تالزم السلطة حياَة كل جماعٍة سياسية، ذلك أنَّ االنتماء إلى أّي 
مجتمٍع ينطوي على معنى الخضوع لسلطته أي لتلك القوة التي ترسم 
ألعضاء المجتمع إطارًا محدِّدًا لسلوكهم ونشاطهم يخدم األهداف 

رة فيلتزم األ فراُد احتراَم هذا اإلطار بغية الحفاظ على االجتماعية المقرَّ
 .(1الرابطة االجتماعية ودرءًا لتفكُّكها وانحاللها

وبعبارٍة أخرى, توَلد السلطة السياسية مع موِلد الجماعة ، ألنه 
 السلطة السياسية تعدّ بغير السلطة لن يتحقق النظام ولن تكون الحرية ، ف

وجودها خارج   في المقام األول ،  ألنه ال ُيتصوَّر ظاهرًة اجتماعيةً 
 .(2)الجماعة  ،  كما أنه ال قيام للجماعة دون السلطة

 

 :-1 Lapierre (Jean William);Le Pouvoir Politique (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1953), pp.3, 5.                                                               

منذذذ األزل قذذال الفيلسذذوف اليونذذاني القذذديم اأرسذذطوا عبذذارًة اعتبذذرت مذذن مسذذلَّمات المعرفذذة  -1
بمعنى أن اإلنسان يظهر علذى ييذره «,  اإلنسان كائن سياسي بطبعه» السياسية, وهي أن : 

مذذن الكائنذذات بأنذذه كذذائن سياسذذي, ومذذن ثذذم فذذإن اإلنسذذان معذذدي بطبيعتذذه لكذذي يعذذي  فذذي مجتمذذع 
سياسذذي. وهذذذه الفكذذرة التذذي قذذدَّمها اأرسذذطوا راحذذت مذذن بعذذده تُتَّخذذذ كمقدمذذٍة لكذذل الدراسذذات فذذي 

عصذذور, باعتبارهذذا مذذن مسذذلَّمات المعرفذذة السياسذذية كمذذا مجذذال المعرفذذة السياسذذية علذذى مذذدى ال
أسذذذلفنا, ودون محاولذذذة تمحيصذذذذها مذذذن أحذذذذٍد تمحيصذذذًا علميذذذذًا, إلذذذى  أن جذذذذاء علمذذذاء السياسذذذذة 
التجريبيذذذون المعاصذذذرون, وباسذذذتخدامهم للمالحظذذذة والتجريذذذب راحذذذوا يحلِّلذذذون كينونذذذة اإلنسذذذان 

على مستوى اإلنسانية قاطبًة, إال ولديذه ذ بطبعذه ذ  تحلياًل تجريبيًا, فتبيَّن لهم أنه ما من إنساٍن,
درجة مذن االسذتعداد للطاعذة, وفذي نفذس الوقذت درجذة مذن الريبذة فذي السذيطرة علذى ا خذرين. 

عالقةة األمةر ولقد اتفق هؤالء العلماء على تسمية هذين المتناقضين المجتمعين في اإلنسان بذذا
 ا.  والطاعة
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ن ركنًا من األركان األساسية التي  ذا كان وجود االسلطةا يكوِّ وا 
تقوم عليها الدولة  فإن هذه السلطة التي تتمتع بها الدولة لها طابع 
خاص وصفات ذاتية تمّيزها عن ييرها من السلطات العامة والخاصة 

فتها موسوعة السياسة ذ هي على السواء ،  المرجع  »فالسلطة ذ كما عرَّ
الُمَسلَّم له بالنفوذ، أو الهيئة االجتماعية القادرة على فرض إرادتها  األعلى

على اإلرادات األخرى. بحيث تعترف الهيئات األخرى لها بالقيادة 

                                                                                                                                   

سذذي ذ بمجذذرد قيامذذه ذ ينقسذذم حتمذذًا إلذذى حذذاكمين ومحكذذومين, وهكذذذا, فذذإن المجتمذذع السيا      
 Différenciationا التمةةايأ  و اتالةتالل السياسةةيوهذذه الظذاهرة الحتميذذة تسذمى بظذاهرة ا

Politique ؛ ففذذي عالقذذة األمذذر والطاعذذة, اسذذتدعى الطبذذع السياسذذي فذذي اإلنسذذان تميذذزًا داخذذل
يذع, ولذيس مذن إنسذان يسذتطيع أن يفلذت فذي المجتمعات البشرية قاطبذة وأبذديًا بذين  مذر ط ومط

 حةاك , أو إن شذئنا قلنذا مطية أو  آمرتلك المجتمعات من االنتماء إلى فئة من هاتين الفئتين: 
؛ فالحاكم لديه درجذة فذي السذيطرة علذى ا خذرين أقذوى مذن درجذة االسذتعداد للطاعذة محكو أو 

عداد للطاعذذة أقذذوى مذذن درجذذة )وهذذذا اسذذتعداد فطذذري(, والذذذين يمتثلذذون علذذى درجذذة مذذن االسذذت
 االستعداد للسيطرة. 

وهؤالء الذين يحكمون لكي يتحقق لهذم قيذادة ا خذرين )أي حمذل ا خذرين علذى االمتثذال       
لهذذم( البذذد أن يجمعذذوا فذذي أيذذديهم أدوات قمذذع ماديذذة يحتكرونهذذا )أي يجذذردون ا خذذرين منهذذا(, 

 »ن( علذذى االلتذذزام بذذأوامرهم ونذذواهيهم, إنهذذا وبالتذذالي يتخذذذونها أداًة لحمذذل ا خذذرين )المحكذذومي
والتذي تعنذي ذ مذذن  Phénomène de pouvoir politique« ظةاهرة السةلطة السياسةةية

حيذذث هذذي حذذدث اجتمذذاعي ذ االحتكذذار الفعلذذي ألدوات العنذذف والقهذذر المذذادي مذذن جانذذب قلذذة 
لتحقيذق األمذن فذي وحمل ا خرين على االلتزام بأوامرهم لتحقيق المجتمذع الهذادف فذي الذداخل و 

الخذذذذارج. مذذذذن هنذذذذا, فالسذذذذلطة السياسذذذذية كظذذذذاهرة اجتماعيذذذذة لهذذذذا جانبذذذذان: جانذذذذب مذذذذادي وهذذذذو 
االحتكذذار الفعلذذي ألدوات القهذذر واإلكذذراه فذذي المجتمذذع, وجانذذب قيمذذي هذذو تمثذذل ضذذميري لهذذذا 
االحتكذذذار علذذذذى أنذذذذه أداة لتحقيذذذذق االنسذذذذجام االجتمذذذذاعي والمجتمذذذذع الهذذذذادف, وفذذذذي هذذذذذا تنويذذذذه 

 الشرعّية في السلطة.بعنصر 
؛ بحذذذذذث منشذذذذذور فذذذذذي الموسذذذذذوعة القانونيذذذذذة السةةةةةلطةانظذذذذذر فذذذذذي التفاصذذذذذيل: حسذذذذذن البحذذذذذري؛ 

المتخصصذذة الصذذادرة عذذن هيئذذة الموسذذوعة العربيذذة التابعذذة لرئاسذذة الجمهوريذذة السذذورية,المجلد 
 وما بعدها. 141(, ص0212الرابع )دمشق؛ الطبعة األولى 
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نزال العقوبات، وبكل ما  والفصل ،  وبقدرتها وبحقها في المحاكمة وا 
اراتها. يضفي عليها الشَّرعيَّة ويوِجب االحترام العتباراتها وااللتزام بقر 

وتمّثل الدولة السلطة التي ال تعلوها سلطة في الكيان السياسي. ويتجسد 
 .(1)«ذلك من خالل امتالك الدولة لسمة االسيادة 

واالتجاه السائد حاليًا في الفقه الدستوري ينادي بتقييد سلطة الدولة  
ووضع الحدود الالزمة عليها لضمان عدم تعسفها أو لمنعها من التعدي 

فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر والمساس بحقوق األفراد وحرياتهم .
القرون ومن خالل التجارب المستمرة أنها تجنح إلى االستبداد إذا ما 

؛ فالسلطة ُتغّير نفسية استأثرت بالسلطة،  وتنزع إلى إساءة استعمالها
ي أوصلتهم الحكَّام وتُبّدل حالهم ،  وتباعد بينهم وبين القاعدة الشعبية الت

إلى سدة الحكم وتؤدي إلى نشوء مصالح للفئة الحاكمة متمايزة عن 
 .2مصالح الشعب ، وأحيانًا متناقضة معها

 Lord Acton كتونوهناك قول مأثور بهذا الشأن للورد  
أحد كبار الساسة والمؤرخين البريطانيين السالفين  (1902–1834)

،  «طلقة مفسدة مطلقة إن كل سلطةة مفسدة, والسلطة الم» بقوله: 
جوستاف »وهو ما عبَّر عنه أيضًا العالم االجتماعي الكبير 

إن السلطة : » بقوله Gustave Le Bon (1841-1931)«لوبون
ولقد وصلت هذه النشوة )التي تماثل نشوة « نشوة تعبث بالرؤوس

الخمر( برؤوس بعض عظماء التاريخ من ذوي السلطان المطلق إلى حد 
بعض األحيان يأتون بعض تصرفات تحمل طابعًا من  أن جعلهم في

 

و خذذذرون, موسذذذوعة السياسذذذة االجذذذزء الثالذذذثا؛ بيذذذروت, : د. عبذذذد الوهذذذاب الكيذذذالي انظذذذر - 1
 .012،دون تاريخ, صالمؤسسة العربية للدراسات والنشر

حسن مصطفى البحري ، تداول السلطة ، بحث مقدم إلى كلية الحقوق ، جامعة دمشق  - 2
 . 4، 1، ص ص   )د ت   (، دمشق ، 
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طوابع الجنون،  ذلك ما ذكره الباحثون والمؤرِّخون عن رجال مثل 
 .(1)ونابليونإسكندر األكبر 

ذا كان الجميع متفق على أن السلطة ذات طبيعة عدوانية جشعة   وا 
وحريات ، وأنه يتوجب بالتالي تقييدها ومنع احتكارها, حفاظًا على حقوق 

         في اإليمان بفكرة  المواطنين فإن الطريقة المثلى لتحقيق ذلك تتجلى
 والعمل بموجبها.«التناوب  و التعاقب  و التداول على السلطة» 

 l'alternance du«السلطةعلى  التداول»وقد ارتبطت فكرة 
pouvoir  ألكثر من قرن من الزمن بنظام الحزبين الذي كان مقتصرًا

على بريطانيا العظمى والدول األنجلوذ أمريكية. فقد أسهم نظام الحزبين 
في استقرار المؤسسات الدستورية في هذه الدول, وفي خلق التوازن في 
الحياة السياسية فيها ألنه يساعد على تحقيق عملية التناوب في السلطة 

م, بحيث يتعاقب كل من الحزبين المتنافسين على ممارسة السلطة بانتظا
 في الدولة. وهذا ما هو حاصل في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية.

يير أنه بعد الحرب العالمية الثانية, تلقَّفت القوى السياسية في 
أوروبا فكرة تداول السلطة وطبَّقتها عماًل، فأصبحت إحدى السمات التي 

يطاليا تم سبانيا وفرنسا واليونان وا  يز الحياة السياسية في ألمانيا وا 
 والبرتغال والدول االسكندينافية.

فما زالت  -والعالم العربي جزء منه  –أما بالنسبة للعالم الثالث 
معظم دوله ذ وألسباب عدة أهمها الفقر والجهل والتخلف ذ تعي  في حالة 

داًل من تداولها بشكل سلمي وفقًا من التصادم والتصارع على السلطة ب
للطرائق المحددة في الدستور حيث تسود في هذه الدول مصطلحات 

 

القذذذذانون الدسذذذذتوري واألنظمذذذذذة السياسذذذذية مذذذذع المقارنذذذذذة  د. عبذذذذد الحميذذذذد متذذذذذولي,انظذذذذر :  -1
, ( 1111بالمبذذادف الدسذذتورية فذذي الشذذريعة اإلسذذالمية )اإلسذذكندرية؛ منشذذأة المعذذارف, طبعذذة 

 .111ص
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شتى من قبيل: احتكار السلطة, توريث السلطة, تأبيد السلطة، االستئثار 
 بالسلطة، االستبداد بالسلطة ، تشخيص أو شخصنة السلطة... الخ.

 : مفهو  التداول على السلطة  الفرع األول 
هو « َتَداول ال» ورد في معاجم اللغة العربية أن المعنى اللغوي :  وت :

) َداَل( الدَّهُر (،  فيقال: )َدالَ  وهذا الفعل مزيد, أصُلهَتَداوَل,  اسٌم فعله
)َتَداَوَلِت( األيدي ، ويقال أيضاً َدْوال, وَدْوَلًة: أي انتقل من حاٍل إلى حالٍ 

 .(1)ةالشيَء: أخذته هذه مرة،  وهذه مر 
ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ » وفي القر ن الكريم وردت ا ية الكريمة 

ْثُلُه َوِتْلَك األيَّاُم   (.142) ل عمران« (2)َبْيَن النَّاِس ... ُنَداِوُلَهااْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
هو االنتقال « التداول»وبناء عليه،  فإن المعنى اللغوي لمصطلح 

 أو من شخص ) أو من فريٍق(  خر. من حاٍل إلى حالٍ 
تداول السلطة في معناه االصطالحي يقصد ب:معنى اتصطالحيال:ثانيا 

انتقال السلطة من شخص  خر، أو من جماعة سياسية ألخرى وفقًا  »
 .« للطرق المحددة في الدستور

 عالقة تداول السلطة بالنظ  الدستورية : الفرع الثاني :
عملية التداول على السلطة تبدو :  الديكتاتوريةبالنسبة لألنظمة  وت :

حيث ال  صعبة ذ إن لم نقل مستحيلة ذ في ظل هذه األنظمة االستبدادية

 

؛  124(, ص0224)القذذاهرة؛ مكتبذذة الشذذروق, الطبعذذة الرابعذذة  المعجةة  الوسةةيطانظذذر :  -1
 .721(, ص1192, الطبعة األولى )القاهرة؛ مطابع الدار الهندسية المعج  الوجيأ

تداول األيام بذين النذاس بمعنذى أن كذل أمذة أو جماعذة أو فذرد ال يذدوم حذالهم علذى وضذع  -0
واحذذذذد لفتذذذذرات طويلذذذذة, مثذذذذل الرجذذذذل القذذذذوي يذذذذأتي لذذذذه يذذذذوم ويكبذذذذر ويشذذذذيخ وتنهذذذذك قذذذذواه, كذذذذذلك 

ثذم يزيذل الحضارات تتقدم وتعظذم وتتوسذع وتنمذو ثذم تتالشذى وتنقذرض, وجماعذة تحكذم وتذتحكم 
حكمها ويتناوب من بعدها, كما كان حال المسلمين في يذزواتهم : مذرة هزيمذة )معركذة أحذد(, 

 ومرة نصر )معركة بدر(..
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تقبل السلطة الحاكمة فيها التخلي عن عر  السلطة مطلقًا ألسباب 
ومبررات عدة،  كما ال تقبل أي رفٍض لسياستها،  وحتى أي اعتراٍض 

ذا ما نراه في أنظمة الَمَلكيات المطلقة،  وفي الديكتاتوريات عليها،  وه
العسكرية والفاشية ، وفي األنظمة الشمولية القائمة على فكرة الحزب 
الواحد،  فضاًل عن األنظمة القائمة في بعض دول العالم الثالث حديثة 

 العهد بالديمقراطية. 
تبدو عملية التداول على  بالنسبة لألنظمة الديمقراطية الليبرالية : ثانيا :

على ثنائية السلطة سهلة التحقيق في ظل هذه األنظمة. وذلك ألنها تقوم 
وهذا األمر منطقي ألنه ينجم عن قيام هذه األنظمة  ، السلطة/المعارضة

ان على ركائز أساسية أهمها الثقة بالفرد وخاصة حرية الرأي، واإليم
 .1بفضيلة الحوار والمجتمع التعددي

القبول بثنائية السلطة/المعارضة يقتضي حتمًا والشك في أن 
وال يشترط في ذلك، أن يتم هذا  ،القبول بمبدأ تداول السلطة فيما بينهما

التداول بشكل فعلي خالل فترات محددة، و إنما يكفي أن تكون هناك 
        أن يصبح في السلطة فرصة جدية لمن في المعارضة أو لألقلية

 أو يشكِّل األكثرية.
يير أنه في الواقع توجد عقبات كبيرة تحول أحيانًا دون تحقيق 
 عملية التداول ، وهذا يعود إلى طبيعة توزيع القوى السياسية المتنافسة. 

ولعل النظام الذي حقق التداول، إلى حد كبير، هو النظام 
البريطاني، بسبب حصر التنافس على السلطة عمليًا بحزبين كبيرين هما 

 

المسالة الديمقراطية في الوطن   (سعيد زيداني، اطاللة على الديمقراطية الليبيرالية - 1
 .21ص  ، 0220،  بيروت ،  0، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط  )العربي 



663 
 

حزب المحافظين وحزب العمال، لذلك يشكِّل الحزبان الحاكم والمعارض 
 قوتين منظَّمتين ومتماسكتين؛ وهذا ما يسّهل عملية التداول على السلطة. 

فرنسا،  فيبدو أن التداول ال يتم بسهولة ،  فاستمرار أما في 
   دون انقطاع 1191إلى سنة  1129الديغوليين في الحكم من سنة 

يؤكد هذه الحقيقة. ولعل من أسباب ذلك انقسام المعارضة في هذه 
الحقبة بشكل رئيسي بين حزبين يقومان على مرتكزات إيديولوجية مختلفة 

حزب الشيوعي، فتحقيق التداول في فرنسا كان هما الحزب االشتراكي وال
يفترض وضع حد لتشرذم المعارضة وتقهقر وتراجع دورها من أجل أن 

 .11911تتمكن من الوصول إلى السلطة. وهذا ما حدث فعاًل عام 
وباختصار يمكننا القول إن تحقيق التداول عمليًا ال يتوقف فقط 

نقل السلطة من فريق  على المؤسسات الدستورية التي يتم من ضمنها
  سياسي إلى فريق  خر؛ إنما على توزيع القوى السياسية في الدولة 
ومقدار تماسكها. وهذا مرتبط إلى حد كبير بالبنية االجتماعية 
 ةواالقتصادية كون القوى السياسية منبثقة من الواقع االجتماعي 

 رالية.االقتصادي. وهذه القوى تنشأ وتنمو في ظل الديمقراطية الليب
 شروط تداول السلطة : الفرع الثالث :

إن عملية التداول على السلطة ال يمكن أن تتم بالشكل المطلوب 
 ما لم تتوافر مجموعة من الشروط أهمها ما يأتي:

 : 2ذ التعددية السياسية والحزبية 1

 

1 - Lapierre (Jean William)   :  op cit . pp . 12 .13. 
وهذه تعتبر من المبادف األساسية للديمقراطية؛ فالديمقراطية تؤمن بمجتمع يسوده  - 2

االختالف في ا راء والمصالح، ويترجم هذا االختالف في برامج وسياسات عامة تتبناها 
ذا كانت التعددية السياسية من  األحزاب السياسية، وتخوض على أساسها االنتخابات.  وا 

إن التداول السلمي للسلطة من خالل االنتخابات الدورية هو الوسيلة مبادف الديمقراطية، ف
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  1ذ االنتخابات الدورية الحرة النزيهة 0
 2ذ وجود معارضة قوية منظمة 1

 التداول على السلطة   شكالالراب   :الفرع 
يتم تقسيم التداول على السلطة عادًة بالنظر إلى حجم سيطرة 
النخبة السياسية الصاعدة إلى الحكم على السلطتين التنفيذية والتشريعية 

 ، والذي يتعلق عادة بتوقيت ونتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

                                                                                                                                   

التي يستطيع من خاللها جمهور الناخبين التدخل دوريًا، وبانتظام، لتحديد ممثليه في السلطة 
من خالل المفاضلة بين البرامج السياسية المعروضة عليه.انظر في هذا الشأن ، حسن 

 . 11، مرجع سابق ، ص مصطفى البحري ، تداول السلطة ...

،  الوحيدة إلسناد السلطة للحّكام الديمقراطيةفمن المعروف أن االنتخاب هو الوسيلة  - 1
ويعّد ركيزًة ودعامًة أساسيًة لكّل حكٍم ديمقراطي سليم،كونه المرجعية األساسية في تحديد 

دة الشعبية, أي شرعّية السلطة داخل المجتمع مثلما يشكِّل األساس في تجسيد مفهوم السيا
حق الشعب ذ الذي تنعقد له وحده السيادة باعتباره مصدر السلطات ذ في حكم نفسه بنفسه 

الديمقراطية واالنتخابات عن طريق َمن يختاره لممارسة شؤون السلطة السياسية ، وهكذا، فإن 
ب للحكم صنوان متالزمان فال تستقيم الديمقراطية بدون انتخابات حرة ونزيهة، فاألولى أسلو 

والثانية وسيلة لتحقيق تلك الغاية ، حسن مصطفى البحري ، االنتخاب كوسيلة إسناد السلطة 
 . 12، ص  0211، دمشق ،  1في النظم الديمقراطية ، منشورات جامعة دمشق ، ط 

النظم الديمقراطية الليبراليةوظائف مهمة، ال ينى عنها من أجل تمارس المعارضة في  - 2
توازن الداخلي لهذه النظم، والحيلولة دون تحّول الحكم عن المبادف الحفاظ على ال

ولكي يصبح باإلمكان تحقيق التداول على السلطة، الديمقراطية،  والجنوح نحو االستبداد،  
نما  يجب أن تطمح المعارضة للوصول إلى السلطة، ليس من أجل التنّعم بخيرات الحكم، وا 

نشاطات الدولة،  لهذا يجب أن تكون المعارضة ،  من أجل تنفيذ سياسة تتناول مختلف
بالنسبة للناخبين ، حكومة المستقبل، فيتوجب عليها أن ال تكتفي بتوجيه االنتقادات للسلطة 

الحاكمة، إنما أن تصوغ هذه االنتقادات، من خالل رؤية واضحة، في برنامج سياسي 
فيصل شطناوي ، :  متماسك، تخوض على أساسه معركة إسقاط هذه السلطة ، انظر

، ص ص ،  )د ت   (محاضرات في الديمقراطية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، 
12 - 11 
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داول على السلطة يتخذ في التوبناء عليه،  يمكن القول بأن 
 التطبيق العملي الصور واألشكال الثالثة ا تية : 

) ومثاله المملكة L'alternanceabsolue التداول المطلق  وت :
 ( le Royaume-Uniالمتحدة 

 ، وهو التداول الذي تدخل على أثره السلطة بكاملها إلى المعارضة
ويتأتى هذا النوع من التداول عادًة في النظام البرلماني إثر فوز حزب أو 
تكتل حزبي متجانس من المعارضة باأليلبية المطلقة من األصوات في 

 االنتخابات العامة مما يؤهله إلى تشكيل الحكومة بمفرده.
كما يمكن أيضًا أن يحصل تداول مطلق على السلطة في 

أو شبه( الرئاسي إذا ما كان عقد االنتخابات النظامين الرئاسي ونصف )
الرئاسية والبرلمانية في فترة زمنية واحدة مما يتيح للرئيس واأليلبية 
البرلمانية أن يكونا من تكتل أو حزب واحد قادر على أن يشكِّل الحكومة 

 .1بمفرده
) ومثاله الوتيات  L'alternance relativeالتداول النسبي ثانيا :

 (: États-Unis d'Amériqueالمتحدة 
وهو التداول الذي يدخل فيه قسم فقط من السلطة إلى صف 

 الرئاسيويوجد هذا النوع من التداول في النظامين  ، المعارضة
كفرنسا في ) ونصل  و شبه الرئاسي(  كالوتيات المتحدة األمريكية)

 

عادل عامر ، تداول السلطة وفق المعايير الدولية والنظم السياسية في الوطن العربي ،  - 1
 بحث منشور على الموقع االلكتروني التالي : 

http://www.annabaa.org/nbalaibrary/index.htm 
 

http://www.annabaa.org/nbalaibrary/index.htm
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في حيث يتم انتخاب رئيس الدولة والبرلمان ، (ظل الجمهورية الالامسة
 . 1فترات زمنية متباعدة

الوتيات المتحدة ويوجد هذا النوع من التداول بشكل خاص في 
المسيطرة على  مي الرئيس عادة إلى حزب األيلبية، إذ ال ينتاألمريكية
 . 2الكونغرس

 

بين رئيس  Cohabitation« المساكنة»أو « التعاي »وقد ابتدعت فرنسا عبارة  - 1
نية( الجمهورية الذي ال يمتلك أكثرية نيابية في مجلس البرلمان األدنى )أي الجمعية الوط

 وزعيم األكثرية النيابية الذي لم يجد الرئيس مفرًا من تكليفه تشكيل الحكومة. 
وقد حدثت هذه المساكنة في ظل دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي  

ثالث مرات في الفترات التالية:  1129الصادر في الرابع من اكتوبر/تشرين األول سنة 
 (.0220ذ  1111&  1112ذ  1111&  1199ذ  1197)
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن ا الحزبين المعروفين على الساحة السياسية  -2

األمريكية هما الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري ، والمالحظ هو أن لديمقراطيين لم 
إال لفترة  1110و 1179يتمكنوا من الدخول إلى البيت األبيض في الفترة ما بين عامي 

(. لكن الرئيس كارتر لم يتمكن 1191ذ1111ئيس جيمي كارتر أربع سنوات ) في عهد الر 
من إبقاء الحزب الديمقراطي في البيت األبيض, حيث عاود الجمهوريون السيطرة على البيت 

األبيض والكونجرس, وكان ذلك في ظل إدارة الرئيسين رونالد ريغان وجورج بو  األب. 
ن إلى البيت األبيض مع مجيء الرئيس وبعد يياب دام اثنتي عشرة سنة, عاد الديمقراطيو 
 (. 0221ذ1111بيل كلينتون الذي تولى الرئاسة لفترتين رئاسيتين )

ولكن الرئيس كلينتون لم يتمكن من إبقاء الحزب الديمقراطي في البيت األبيض, حيث عاود 
الجمهوريون السيطرة من جديد على البيت األبيض والكونجرس, وكان ذلك في ظل إدارة 

 (.0221ذ0221يس جورج بو  االبن الذي تولى الرئاسة لفترتين رئاسيتين )الرئ
كما تجدر اإلشارة أيضًا إلى أنه بمجيء الرئيس جورج دبليو بو  ااالبنا إلى البيت 

األبيض, أصبح الجمهوريون ذ وللمرة األولى منذ السنتين األوليتين من رئاسة دوايت أيزنهاور 
األبيض, حيث عاود الجمهوريون السيطرة من جديد على  ذ يسيطرون على كٍل من االبيت

البيت األبيض والكونجرس, وكان ذلك في ظل إدارة الرئيس جورج بو  االبن الذي تولى 
(. كما تجدر اإلشارة أيضًا إلى أنه بمجيء الرئيس 0221ذ0221الرئاسة لفترتين رئاسيتين )

جمهوريون ذ وللمرة األولى منذ السنتين جورج دبليو بو  ااالبنا إلى البيت األبيض, أصبح ال
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) ومثاله  L'alternancemédiatiséeثالثا :التداول عبر وسيط 
 (:Allemagne لمانيا 

بشكل خاص في 1يوجد هذا النوع من التداول على السلطة 
إذ بحكم عدم حصول أي من األحزاب ،ألمانيا االتحادية جمهورية 

السياسية المتنافسة على األيلبية المطلقة في المجلس األدنى للبرلمان 
، يتم التداول عبر ترجيح حزب  Bundestag« البوندستاغ » االتحادي 

الحزبين الرئيسيين ) االتحاد الديمقراطي المسيحي ا كفة أحد صغيرثالث ا
(CDU والحزب الديمقراطي االجتماعي )(SPD)  من أجل تشكيل )

 . 2الحكومة
أن مبدأ التداول السلمي الديمقراطي على السلطة بين تشك 

  االتجاهات السياسية مبدأ مركزي من مبادف الدستور الديمقراطي 
وتبادل السلطة بين هذه االتجاهات يجب أن يكون وفق نتائج االقتراع 

                                                                                                                                   

األوليتين من رئاسة دوايت أيزنهاور ذ يسيطرون على كٍل من البيت األبيض والكونجرس. 
وبعد يياب دام ثمانية أعوام, عاد الديمقراطيون إلى البيت األبيض والكونجرس مع مجيء 

 الرئيس الحالي باراك أوباما.
هذا النوع من التداول كثيرًا ما تكون يير قوية وذلك وجدير بالذكر, أن الحكومة في  - 1

لظالل الشك التي تعتريها من أن ينفرط عقد التحالف بين الحزبين اللذين يؤلفانها على عكس 
ما هو موجود عادة في نظام الحزبين حيث يكون للحزب الفائز في االنتخابات القدرة على 

عانة بأقلية أخرى في البرلمان.للتفصيل أكثر تشكيل الحكومة بمفرده ودون الحاجة إلى االست
 وما بعدها . 11حول الموضوع انظر : حسن مصطفى البحري ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 . 02حسن مصطفى البحري ،  التداول على السلطة ... ، مرجع سابق ، ص  - 2
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العام وما يسفر عنه من اختيارات الناخبين ، وعلى احكام الدستور 
 الديمقراطي أن توجد وتخلق ا ليات التي تسمح بتداول السلطة سلميا .

هذا وينبثق مبدأ تداول السلطة في الدولة الديمقراطية من طبيعة 
الديمقراطية ، ألن الدولة الديمقراطية دولة مؤسسات ، والدولة  الدولة

نفسها مؤسسة المؤسسات وبالتالي لها شخصيتها االعتبارية المنفصلة 
عن اشخاص الحكام ومستقلة عن وجودهم والدولة الديمقراطية مؤسسة 
  مستمرة بكل مقوماتها ، يتعاقب على سدة الحكم فيها حكام منتخبون 

تصاصات دستورية لفترات محددة سلفا وبالتالي ال يتغير ويمارسون اخ
 .1اسم الدولة وال يستبدل دستورها بفعل تغير الحكام أو األحزاب الحاكمة 

فالتداول السلمي للسلطة هو جوهر العملية الديمقراطية والمعبر 
الحقيقي عن مدى مصداقيتها، وهو يضم في مكوناته ومضامينه التعددية 

تشكل كل من التعددية الحزبية واالنتخابات الدورية  السياسية والتي
قرار حكم األيلبية عمودها الفقري.  التنافسية والنزيهة وا 

إن التداول السلمي الديمقراطي على السلطة يستوجب تهيئة 
األرضية المالئمة لنموه المتجسد في إقرار التعددية الحزبية الحقيقية 

ية النزيهة في كافة مفاصل الحياة واألخذ باالنتخابات التنافسية الدور 
السياسية واإلدارية سواء كانت انتخابات محلية، تشريعية أو رئاسية ووفقا 
للمعايير الدولية لالنتخابات النزيهة، وأيضا العمل على تنمية روح وثقافة 
تقبل نتائج االنتخابات لدى كل األطراف المنخرطة في العملية السياسية 

 2قبل الفوز أو الخسارة .في البالد ، بمعنى ت

 

لوحدة علي خليفة الكواري ، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ، مركز دراسات ا - 1
 24، 21، ص ص ، 0220،  0العربية ، بيروت ، ط 

 . 91سرهنك حميد البرنزجي ، مرجع سابق ، ص  -2
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عن  1117وقد عبر عنه اعالن االستقالل األمريكي في عام 
الحكومات تستمد  (جوهر النظرية الديمقراطية باقراره حقيقة كون 

 . 1)سلطاتها العادلة من رضى المحكومين 
 التعددية وحك  األغلبية المطلب الثاني  :

إن االعتراف بأوجه االختالف في المجتمع والتعامل السليم معه  
يتطلب في المقام األول أن يكون لوجود التعددية معنى سياسي ملموس 
  بمعنى أن يكون لكل اتجاه سياسي حق دستوري في المشاركة السياسية 
بل والتأثير في القرارات العامة ، وهذا ما يجب ان يتضمنه الدستور 

ي من خالل ضمانات تطبيق مبدأ التداول على السلطة ، هذا الديمقراط
 محمد عابد الجابريالمفهوم المتعلق بالتعددية قد عبر عنه األستاذ 

إن التعددية هي أوال وقبل كل شيء وجود مجال اجتماعي  (بقوله: 
وفكري يمارس الناس فيه  االحرب ا بواسطة السياسة ، أي بواسطة 

ض واألخذ والعطاء وبالتالي التعاي  في إطار الحوار والنقد واالعترا
 .2  )السلم القائم على الحلول الوسط المتنامية

إن هذا السلم القائم على الحلول الوسط يتطلب عدم احتكار 
نما تداولها بين االتجاهات السياسية المنظمة، ممثلة في  السلطة وا 

من أجل  األحزاب والحركات السياسية، فاألحزاب بحكم التعريف تسعى
 الوصول إلى السلطة سلميا. 

كذلك ومن جهة أخرى ينبغي أن يدل األخذ بمبدأ التداول على 
السلطة على ترجيح حكم األيلبية وهذا هو حال النظام الذي يوصف 

 

حول اعالن االستقالل األمريكي وفلسفته السياسية ، انظر : كمال أبو المجد ، التاريخ  - 1
 . 10 – 10، ص  1119الدستوري للواليات المتحدة األمريكية ، عمان ، 

  )حالة المغرب   (لجابري ، التعددية والسياسية وأصولها و فاق مستقبلها محمد عابد ا - 2
 . 121، ص  0220،  0، المسالة الديمقراطية في الوطن العربي ، ط
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بأنه ديمقراطي بمعنى أنه نظام يحتكم إلى رأي األيلبية، ومن هنا فإن 
دأ الشعب مصدر مبدأ التداول على السلطة هو تعبير عملي عن مب

 1السلطات كما أنه تطبيق لمبدأ حكم األيلبية.
 : الدستور الديمقراطي والمرجعية العليا المطلب الثالث 

يعني الدستور الديمقراطي أوال اتساق الدستور مع المرجعية العليا   
 التي يستند إليها، وعدم تصادمه مع معتقدات الشعب وال قيمه العليا. 

أدنى من التوافق المجتمعي، الرسمي واألهلي وهذا يقتضي ًحدا 
على ما يمثل المرجعية العليا للدستور والنظام السياسي بأكمله. وفي 
عالمنا العربي هناك اتفاق على أن يشكل اإلسالم أحد أعمدة المرجعية 

كما في دساتيرالجزائرو المغرب ومصر وتونس  ،العليا للدولة والنظام
أن الدساتير الغربية دساتير ديمقراطية وليبرالية  هنا البد أن نذكر، وييرها

في ا ن نفسه استنادا إلى أن مرجعية النظم السياسية الغربية الديمقراطية 
 2.هي المرجعية الليبرالية

وال يعني هذا تجاوز المنظومة الحقوقية الدولية، فالدساتير 
أيضا أن الديمقراطية العربية التي ال تتجاوز مرجعية اإلسالم ال يجب 

تتجاوز الضمانات التي وفرتها المنظومة الدولية للحقوق والحريات 
األساسية لألفراد والجماعات، والتي ّصدقت عليها الدول العربية فصارت 
جزًءا من المنظومة القانونية الداخلية. وهنا البد أن يبذل كل الجهد 

والحريات الممكن لتأصيل قيم حقوق اإلنسان والمنظومة الدولية للحقوق 
في الثقافة العربية واإلسالمية على المستويين االرسمي والقانونيا بدمج 

من جهة، وعلى  .هذه المنظومة ضمن المنظومة القانونية الوطنية

 

 . 27علي خليفة الكواري ، مرجع سابق ، ص  - 1
 . 11-12عبد الفتاح ماضي ، مرجع سابق ، ص ص  - 2
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المستوى االثقافي الشعبيا بتجاوز التناقضات التي يضعها البعض في 
 ها .عقول الناس بفهمهم يير الدقيق لهذه المنظومة وموقف اإلسالم من

: الدستور الديمقراطي هو دستور دولة وطنية الالية من المطلب الراب  
 الوتءات الضيقة 

ولعل من األمور ذات األهمية في عالمنا العربي هي معالجة 
االنقسامات المجتمعية التي تسببت فيها أنظمة الحكم الشمولي التي 
      لعبت في أحيان كثيرة على تعميق االنقسامات الدينية أو المذهبية 
أو الطائفية أو الطبقية ضمن استراتيجياتها للبقاء، كاالنقسامات التي 

          أزمات هوية حادة في بعض األحيان بمالمح طائفية أدت إلى
أو بمالمح عرقية وثقافية كما الحال مع األمازيغ  مثال في أكثر من بلد 

وهناك بعد اقتصادي لالنقسامات ظهر جلًيا في الفروقات    مغاربي 
االقتصادية الواضحة التي نجمت عن سنوات منالسياسات االقتصادية 

جاءت لصالح الفئات الحاكمة والفئات التي تدور في  الخاطئة والتي
فلكها في معظم الدول العربية، بل إن الدول الغنية بالنفط تعاني هي 
األخرى من تداعيات الخلط بين المال العام والمال الخاص ومن احتكار 

 فئة صغيرة للثروة والسلطة وتبعيتها للخارج.
مجتمعات العربية من وفيُ جل الحاالت العربية أيضا تعاني ال 

أزمةُ هوية حادة جراء تبعيتها للخارج سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وفكرًيا 
وتعليمًيا األمر الذي أضعف إيمان الشعوب بمقوماتُ هويتها الوطنية 
وقدرتها على بناء نهضة حقيقية في ظل عالم تسوده قيم العولمة وهيمنة 

 .1الحضارة الغربية

 

أبريل 18، جريدة البديل، القاهرة، "التنافس يداعبدالفتاح ماضي، االديمقراطية ا ن و  -1
 . )www.abdelfattahmady.netمتاحة على موقع الكاتب 2008،

http://www.abdelfattahmady.net/
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أخرى ال يتسع المكان لها، يتطلب الدستور ولهذا كله، وألسباب 
الديمقراطي بذل كل الجهد الممكن إليجاد مؤسسات و ليات محددة لتحييد 
الوالءات المذهبية والطائفية والعرقية والقبلية، فال يمكن أن يكون الدستور 
ديمقراطًيا إذا لم يخلق حالة جديدة من الوالء الوطني العام لدى كافة 

كبديل لهذه االنتماءات الضيقة. وهذا أمر يتم من داخل  مكونات المجتمع
الدستور ذاته وذلك بوضع مواد دستورية محددة تضمن هذا الوالء 
الوطني الجامع وبتفعيل، أو إنشاء، هياكل ومؤسسات و ليات تستكمل 

 1مهام خلق هذه الهوية الوطنية الجامعة.
 الفصل والتعاون بين السلطات   : تكريس مبد المطلب الالامس

مبدا الفصل بين السلطات قد ارتبط باسم مما ت شك فيه  ن 
الفيلسوف الفرنسي ا مونتيسكيو ا الذي قام بشرح هذا المبدأ، وأبرز 

ر ا روح القوانين ا الذي ترك اثرا بارزا في يخصائصه في مؤلفه الشه
 يالحظ في هذا الخصوص انالفلسفة السياسية للثورة الفرنسية ، وأول ما 

 

واألمل في أن تتطور هذه الهويات الوطنية القطرية إلى بناء الذُهوية العربية الجامعة في  - 1
 مستقبل قريب .
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، يير أنه يعتبر أول من قام 1مونتيسكيو لم يكن اول من قال بهذا المبدأ 
 . 2بتوضيح معانيه وشرحه وتدعيمه مما سمح بارتباط هذا المبدأ باسمه 

ومبدأ الفصل بين السلطات في تفسيره السليم هو قاعدة من قواعد فن 
ذلك انه لكي تسير مصالح السياسة ومبدا تمليه الحكمة السياسية ، 

الدولة سيرا حسنا ، وحتى تضمن الحريات الفردية ونحول دون استبداد 
الحكام ، فإنه من الالزم أال تركز السلطات كلها في يد واحدة ولو كانت 

 . 3هيئة نيابية تعمل باسم الشعب 
يتضمن مبد الفصل بين السلطات مبدأين هما : مبدأ التخصص 

، فاألول يقوم على تقسيم وظائف الدولة إلى ثالث ومبدأ االستقاللية 
وظائف : الوظيفة التشريعية  والتنفيذية والقضائية ، في حين أن المبدأ 
الثاني يعني عدم تجميع هذه الوظائف الثالث في هيئة واحدة  ، والحقيقة 

أن ينسب إليه مبدأ  مونتسكيوأن هذا المبدأ هو الذ استحق من أجله 

 

ضرورة  تمييز السلطات بعضها عن بعض   )السياسية   (فقد تناول أرسطو في كتابه  -1
 1712، واألمر نفسه دعا إليه جون لوك في مؤلفه محاولة او بحث في الحكم المدني عام 

، حيث أشار إلى وجود ثالث سلطات في الدولة : سلطة سن القوانين والتشريعات ، والسلطة 
الفيديرالية المنوط بها إدارة العالقات الخارجية ، وهناك من يضيف سلطة التنفيذية ، والسلطة 

رابعة وهي مجموعة ما كان للتاج اإلنجليزي حينذاك من امتيازات وحقوق ، وفيما يتعلق 
بجان جاك روسو ، فإنه خالف كال من لوك ومونتيسكيو في تحديد مضمون فصل السلطات 

العقد االجتماعي ، ترجمة ذوقان قرقوط ن دار القلم ومبرراته ، انظر ، جان جاك روسو في 
 . 110 – 122، ص ص )د ت   (، بيروت  

، مصر ،  1سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثالث ، دار الفكر العربي ، ط - 2
 . 111، ص  1171

 . 112سليمان محمد الطماوي  ،  مرجع سابق  ، ص  - 3
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، وعليه فإن إدراج هذا المبدأ في الدساتير  1طات الفصل بين السل
وضرورة التقيد به من الناحية العملية كان وال يزال يحتل المكانة الهامة 

 في بناء المجتمعات المؤسساتية المدنية ذات الدساتير الديمقراطية.
إن الغاية من فصل السلطات وكما دعا إليها مونيسكيو ، هي 

لعامة من جهة ، والتطبيق الصحيح والسليم صيانة الحقوق والحريات ا
للقوانين ، وما يحققه هذا المبدأ من خالل التخصص وتقسيم االعمال من 

، إال 2اتقان في أداء وظائف الدولة وحسن سير العمل من جهة أخرى 
أنه  مع ذلك فقد تعرض هذا المبدأ للكثير من االنتقادات منها على سبيل 

،  )الملكيات المستبدة   (اعتبارات تاريخية المثال : قيامه على أساس 
والتي لم تعد قائمة وضياع المسؤولية القانونية وكونه نظرية وهمية 

 . 3يصعب إن لم نقل يستحيل تطبيقها على أرض الواقع
الحقيقة أن كال من الحجج المؤيدة أو الرافضة لمبدأ الفصل بين 

ن المبدأ يعني ضرورة السلطات تنطوي على قدر كبير من الحقيقة ولو كا
الفصل المطلق بين السلطات الثالث لكانت مساوئه أكثر من محاسنه ، 

 

وري واألنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادف عبد الحميد متولي ، القانون الدست - 1
، ص  1111الدستورية في الشريعة اإلسالمية ، منشاة المعارف ،اإلسكندرية ،  طبعة سنة 

 وما بعدها . 174
نعمان أحمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر  -2

 . 449، ص  0229، عمان ،  1والتوزيع ، ط
سعد عصفور ، المبادف األساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشاة  -3

، وهناك من يذهب إلى أن فصل  171، ص  1112، اإلسكندرية ،  0المعارف ، ط 
السلطات في الحقيقة ليس تقاسما للسلطات بقدر ما هو تحقيق لمصالح شخص أو طبقة 

النبالء التي كان ينتمي إليها مونتسكيو ن للمزيد من سياسية ما ، وهذه الطبقة هي طبقة 
التفصيل حول هذا الموضوع انظر : ميشال مياي ، دولة القانون : مقدمة في نقد القانون 

 . 044، ص  1190، لبنان ،  0الدستوري ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ، ط
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ولكن الحقيقة أن مبد الفصل بين السلطات كان بمثابة سالح من أسلحة 
الكفاح ضد السلطة المطلقة ، وضد فكرة تركيز السلطة في يد شخص 

م يكن يعني واحد أو هيئة واحدة منعا الستبدادها وتعسفها ، ولكنه ل
اطالقا في ذهن مونتيسكيو إقامة فصل مطلق بين السلطات لن الفكرة 

كممثل   (التي ابرزها مونتيسكيو والح عليها هي توازن القوى بين الملك 
عن طريق   )السلطة التشريعية   (وبين البرلمان   )للسلطة التنفيذية 

التاثير المتبادل لكل من السلطتين على األخرى ، وهذا ال يتأتى إال عن 
طريق التعاون بين سلطتين متميزتين ، إال أن بعض الفقهاء تطرفوا افي 

 . 1المبدأ وأساءوا تفسيره على انه يقتضي الفصل المطلق بين السلطات
وكخالصة ، يمكن القول أن الفصل بين السلطات وكما عبر 

يكمن سياسيا في إيجاد التقنيات المناسبة لكسر هيمنة  مونتيسكيوعنه 
السلطة ووحدتها ومن ثمة إضعافها لمنعها من التعدي على الحريات ، 
أما من ناحية التاصيل العملي للمبدأ ودون الخوض في التفاصيل الكثيرة 
ع المتصلة بهذه النقطة ، فيمكن القول إن فكر مونتيسكيو الذي اتخذ مرج

له النظام السياسي اإلنجليزي أثر في سياسيين وقانونيين بريطانيين مثل 
كما أثر مباشرة في الثوار األمريكيين الذين  " ولول  "،  بالكستون "ا 

، وخلقوا  ليات لوقف كل سلطة  مونيسكيو "أخذوا بالمبدأ حسب أفكار ا 
 لغيرها من السلطات ، عن طريق ما يعرف بالضوابط والتوازنات

(checks and balances)  أما في فرنسا فلقد كان الحذر اتجاه ،
السلطة التنفيذية والقضائية ولهذا كان الميل للمجالس التمثيلية واضحا 
جدا ، ييرأن التطور الحاصل فيما بعد سواء في إنجلترا أو فرنسا أو 

 

 . 111- 117سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص ص ،  - 1
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الواليات المتحدة األمريكية اتجه إلى إعمال التعاون بين السلطات دون 
 .1صل مطلق حتى ال يعيق العمل الدولتيف

 :  ن يكون الشعب مصدر السلطات المطلب السادس 
يشكل هذا المقوم احد دعامات الدستور الديمقراطي ، وذلك 

 بالنسبة لآلثار المترتبة على تحقق السيادة في الشعب .
 في ماهية السيادة الالأمة للدستور الديمقراطي :  - الفرع األول 

يحيل مفهوم السيادة على معنى القدرة ، فالدولة ذات السيادة هي 
الدولة القادرة على اتخاذ القرارات واألعمال المتصلة بمصيرها على 

بمعنى أنها سلطة حقوقية  2الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية تامة 
متفوقة . تجعل الدولة إطارا  وحيدا قادرا على امتالك مشروعية استتباب 

ن والنظام في الداخل وتملك حرية التعامل على صعيد العالقات األم
وينطبق المدلول نفسه على الشعب ،  وهكذا نجد أن سيادة  3الخارجية 

الشعب تتحقق حين يصبح أفراده قادرين على تقرير مصيرهم بأنفسهم   
من يير أن يشعرو ا بالضغط أو الخوف ، أو تقييد إلرادتهم ، إن 

نى يكون مناط السلطات ومصدرها بحيث ا ال سلطة الشعب بهذا المع
لفرد أو قلة عليه ا ، أو بتعبير األستاذ عبد الحميد متولي : ا ال سيادة 

 . 4الناس ا  لفرد وال لقلة على
 

 . 04يوسف حاشي ، مرجع سابق ، ص  - 1
 0محمد عرب صاصيال ، الموجز في القانون الدستوري ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط  - 2

  20، ص  1191، الدار البيضاء ، 
 الديمقراطية والتحركات الراهنة  (أمحمد مالكي ، حول الدستور الديمقراطي سلسلة  - 3

، ص  0229، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة األولى ، بيروت ،   )للشارع العربي 
22 . 
عبد الحميد متولي ، سعد عصفور ، ومحسن خليل ، القانون الدستوري والنظم  - 4

 . 121، ص  1111السياسية ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، طبعة 
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 في العالقة بين إرادة الشعب وممارسة السيادة :  - الفرع الثاني 
جالها ظلت العالقة بين إرادة الشعب وممارسته للسيادة  تجد م

الخصب داخل الدولة في شكلها الحديث عند الصراع الذي ينشب حول 
 االستئثار بالسلطة وممارسة السيادة داخل الدولة .

مما ال شك فيه أن إرادة الشعب في األنظمة الديمقراطية الحرة 
تبقى هي الفيصل بين المتنافسين السياسيين ، فمن اتجهت إرادة الشعب 
نحو اسناد السيادة إليه استأثر بها بطريقة مشروعة ومارس السيادة في 
إطار من الحماية التي تسبغها عليه اإلرادة الشعبية ، ومن هذا المنطلق 

ل األفراد والجماعات المنظمة داخل المجتمع للسعي إلى محاولة عم
كسب اإلرادة الشعبية باعتبارها هدفا تصل من خالله إلى السلطة بطريقة 

 .1مشروعة 
لقد أثارت مسألة اإلرادة الشعبية وممارسة الشعب للسيادة عدة 
 تساؤالت منها : هل يتعين اللجوء إلى اإلرادة الشعبية من أجل الوصول
إلى السلطة ؟ وهل الوصول إلى السلطة عن طريق اإلرادة الشعبية يعني 
 في المقابل أن يمارس الشعب تلك السيادة باعتباره صاحبها األصيل ؟ .

لإلجابة على هذين التساؤلين ، نقول أنه ينبغي علينا أن نوضح   
ن كانت المصدر الشرعي للسيادة في العصر  أن اإلرادة الشعبية وا 

يير انها ليست المصدر الوحيد لتلك السيادة ، ألنه قد يحصل الحديث 
شخص أو جماعة معينة على السيادة ويستأثر بالسلطة ريما عن الشعب 
عن طريق السيطرة على مراكز التحكم والقوة داخل الدولة ، ثم يفرض 
إرادته على كافة أبناء الشعب ويسند السيادة في تلك الحالة على تلك 

 

، القاهرة ،  1كتبة مدبولي ، طأيمن أحمد الورداني ، حق اشعب في استرداد السيادة ، م -1
 .141، ص ،  0229
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ساندته في الوصول إلى السلطة ليضمن بذلك االستئثار  المجموعة التي
 .1بها ألطول فترة ممكنة 

كما قد يصل شخص أو جماعة معينة إلى السلطة بطريق 
مشروع ونقصد هنا ا باالرادة الشعبية ا ثم يتنكر لتلك اإلرادة ويمارس 
السيادة بعيدا عن الشعب لتصبح بذلك اإلرادة الشعبية هي مجرد وسيلة 

ن خاللها إلى السلطة ودون أن يلتزم قبلها بأية التزامات قد تحد يصل م
من سلطاته أو تجبره على ممارسة السيادة عن طريق تلك اإلرادة الشعبية 

 .2التي حصل من خاللها على السيادة 
هذا ما يجعلنا نقر على أن المحافظة على حرية األفراد وحقوقهم 

لحكومات وأن تكون القاعدة في يجب ان تكون الغاية التي ترمي إليها ا
نظام الحكومة أن تترك للناس حريتهم الطبيعية كاملة واسعة وأن ال 
يتنازل األفراد عن جزء من تلك الحرية المطلقة إال بمقدار الضروري 
لتكوين السلطة العامة التي تعطي كل ذي حق حقه ، وهذه السلطة ال 

رورة االجتماعية وعلى شرط تكون واجبة االحترام إال إذا لم تتعد حد الض

 

، دمشق ،  1مصطفى البارودي ، الوجيز في الحقوق الدستورية ، دار الطرابيشي ، ط - 1
 129، ص ،  1111

، كما أنه قد يكون مصدر السيادة  141أيمن أحمد الورداني ، المرجع نفسه ، ص  - 2
دة من أبناء الشعب واالستئثار بها وممارسة قوى خارجية تقوم باحتالل دولة ما ونزع السيا

أعمالها بواسطة أشخاص قد ال ينتمون إلى الشعب بحملهم لجنسية دولة أخرى والتي يالبا 
ما تكون للدولة المحتلة ، وقد تسند السيادة إلى من ينتسبون  للشعب اسما ، إال أنهم يدينون 

ن كانت تمارس بيد  خرين ممن  بالوالء للغاصب المحتل فتكون السيادة الكاملة لهذا األخير وا 
يحملون جنسية الدولة ، للمزيد من التفصيل حول الموضوع ، انظر : سعيد سراج ، الراي 

العام ، مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 
 وما بعدها . 112، ص  1197،  1، ط
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أن يكون استعمالها بيد مجموع األفراد أو بعبارة أخرى بيد األمة ال بيد 
 .1الحكام 

فارقى الحكومات هي التي ال يتنازل فيها االفراد إال عن الجزء 
الضروري من حريتهم وسلطتهم والحكومات تختلف وتتباين في درجة 

ن تلك الحرية والسلطة ، ولذلك رقيها بمقدار ما يتنازل عنه األفراد م
فأضر أنواع الحكومات وأشدها وباال على األمة هي تلك الحكومة التي 
          تغتصب من االفراد حريتهم وتسلبها منهم حتى ال تدع لهم حرية 

 .2أو سلطة ، ثم تتسيد في استعمال تلك السلطة المسلوبة من األمة 
تكاز الدستور الديمقراطي ما يسعنا قوله في هذا المقام ، أن ار 

على قاعدة أن ا الشعب صاحب السيادة ومنبع السلطات ا يكون القصد 
منه بناء شرعية السلطة على مبدأ المشاركة والقبول الطوعي واالرادي  
وحين نصل إلى ذلك وتصبح السلطة في منأى عن كل أشكال 

تسمح االيتصاب ، يختار المحكومون طرق التعبير عن سيادتهم ، بما 
به ظروفهم وأوضاعهم العامة ، فقد يجنحون إلى اعتماد  ليات الحكم 
المباشر الذي يعد الشعب مناطه  ، أو قد يرجحون طرق الحكم يير 
المباشر الذي من دون أن يجرد الشعب من أحقيته في السيادة والسلطة 

 . 3سمح له بتفويض أمره لمن يراه جديرا بالنيابة عنه
 ضمان الحقوق والحريات  :  المطلب الساب  

إن إقرار الحقوق والحريات األساسية في إطار الدساتير الوطنية 
في تزايد مستمر كما ونوعا ن نظرا لما تحمله هذه الحقوق والحريات من 

 

هجري ،  1112،   )د م  (افعي ، حقوق الشعب ، مطبعة الهداية ، عبد الرحمن الر  - 1
 . 11ص ، 

 . 11نفس المرجع ، ص  - 2
 وما بعدها . 24أمحمد المالكي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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معاني وقيم إنسانية سامية وانعكاساتها على جوهر العملية الديمقراطية 
 في البالد .

والحريات العامة في الدساتير أصبح فمسألة تضمين هذه الحقوق 
من األمور المسلم بها ، وبات المعيار الذي يهتدى به لتمييز الدساتير 
الديمقراطية عن ييرها من الدساتير يير الديمقراطية ، نظرا للمكانة التي 
يحتلها الدستور في الهرم القانوني الداخلي ، والطابع االلزامي له مقارنة 

 . 1تي الزالت تفتقر لهذه الصفةبإعالنات الحقوق ال
ها الثورتان ونتيجة لألفكار الليبيرالية والديمقراطية التي طرحت

  دخلت الحقوق والحريات العامة مرحلتها الدستورية، األمريكية والفرنسية
وأصبحت هناك إعالنات للحقوق الحقت أو أدمجت بالدساتير، بالريم 

 .2.ونية لهذه اإلعالناتمما أثير من إشكاليات حول القيمة القان
ونظرا للتطورات الكبيرة التي حصلت في مجال الحقوق والحريات 
وخاصة بعد صدور ميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق 

  ، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية  1149االنسان سنة 
ى العديد من ، إضافة إل 1177واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لعام 

االتفاقيات والمواثيق التي تناولت هذه الحقوق ، خرجت هذه الحقوق 
والحريات من النطاق الداخلي إلى الحظيرة الدولية ، وتدويل الدساتير 
الوطنية في مجال الحقوق والحريات العامة ، وذلك من خالل محاولة 

الداخلية  الدول وخاصة الديمقراطية منها ، المالءمة بين الئحة الحقوق

 

 . 102سرهنك حميد البرزنجي ، مرجع سابق ، ص  -1
حول القيمة القانونية إلعالنات الحقوق ، انظر : نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق   - 2

. وأيضا أندريه هوريو : القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  242 – 241، ص ص ، 
، ترجمة ، علي مقلد وشفيق حداد و عبد المحسن سعد ، األهلية للنشر والتوزيع ،  1، ج 

 .  110 – 199، ، ص ص  1114بيروت ، 
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المثبتة في الدساتير والمنظومة الدولية لحقوق االنسان األساسية أو دمج 
 .1فيها  األخيرة

مما يجدر التنبيه إليه ، أن ديمقراطية الدساتير ال تقاس بمدى 
إقرارها للحقوق والحريات فحسب ، بل تتحدد أيضا بدرجة حرصها على 
تأكيد الشرعية الدستورية ، أي جعل ماهو مدرج في باب الحقوق 
والحريات محترما على صعيد التطبيق والممارسة ، لقد قدمت التجربة 

ة نماذج كثيرة في تاريخها عن ضعف شرط احترام الدستورية الفرنسي
الحقوق والحريات أمام إقرار ييابها في نص الدستور قياسا بالتجربتين 
اإلنجليزية واألمريكية ، حيث ساهمت النصوص الدستورية المكتوبة منذ 

، وما  1012عام magna charta)  (صدور وثيقة العهد األعظم 
، وكذا التعديالت األولى  2أعقبها من نصوص خالل القرون الالحقة 
، في تأكيد مفهوم  3 1191التي أدخلت على الدستور األمريكي عام 

الحرية وتعزيز المساعي الرامية إلى ترسيخه في الثقافة السياسية 
للمجتمعين معا، ويظن بأن خصوصية المسار الدستوري والسياسي  

فرنسي تحكم في ما يشبه االنفصام بين إقرار الحقوق والحريات في ال
وثائق الدستور وصعوبة احترامها على مستوى الممارسة ، وكما هو 

 -1191 (معلوم ومالحظ أن الفرنسيين عاشوا مخاضا دام قرابة القرن 
 

 . 101سرهنك حميد البرزنجي ، نفس المرجع ، ص  - 1
نذكر من بين النصوص المكتوبة المكملة للدستور العرفي، الميثاق األعظم الصادر في  - 2

، وقانون :  1709، وعريضة الحقوق في عهد شارل األول jean sans terreعهد الملك: 
habeas corpus  وقانون اعتالء العر  لسنة  1711م ، أو الحضور البدني لعا ،

1121 . 
نشير هنا إلى أن الدستور األمريكي تعرض لعشر تعديالت تبناها الكونغرس سنة  - 3

، تعلقت ثمانية منها بالحقوق الشخصية والملكية  1111، ودخلت حيز التنفيذ عام  1191
 ر شؤونها الداخلية .الفردية ، في حين ارتبط اإلثنان ا خران بحقوق الواليات في تسيي
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قبل أن يستقروا على شكل النظام الذي اعتمدوه نموذجا   ) 1994
ربوا النظام االمبراطوري ، والملكية والجمهورية ، ونظام ، فقد ج 1لبالدهم 
 .2القناصل 

وحقوق االنسان التي يجب أن ينص عليها الدستور الديمقراطي 
  ليست اليوم موضع خالف ، فهذه الحقوق تنبع من روح الشرائع اإللهية 
  ومرارة تجربة اإلنسانية مع أنماط حكم الظلم واالستبداد عبر التاريخ 

وم نجد أن الدساتير الديمقراطية كافة تنص على هذه الحقوق في والي
صلب الدستور ، وتخصها بإعالنات منفردة ، تصدرها سلطة تأسيسية 
  وتلحقها بالدساتير ، ويكون ألحكامها ما ألحكام الدستور من قوة ونفاذ 
ويشمل نطاق حقوق االنسان جميع الموجودين في الدولة المعنية من 

وافدين مقيمين إلى جانب كل مواطنيها ، ولعل الشعور مارين بها و 
باألمن واالحساس بالكرامة اإلنسانية الذي يلحظه الزائر وتطمئن نفسه 
حساسه النسبي بحماية  إليه ساعة تطأ قدماه أرض بلد ديمقراطي ن وا 
القانون لشخصه وحقوقه وكرامته ، باعتباره انسانا قبل كل شيء ، هي 

لتي وصلت إليها الدول الديمقراطية مقارنة بغيرها المحصلة الحضارية ا
 3من الدول .

لى جانب حقوق االنسان ، هناك حريات عامة يجب أن تكون  وا 
ممارستها بالنسبة إلى جميع المواطنين مضمونة فعليا ، ومن بينها ثالث 

 

 .70أمحمد المالكي ، مرجع سابق ، ص  - 1
ليضمنوا الفصل الثاني من الدستور أن  1994أوت  14انتظر الفرنسيون إصالح  - 2

 الشكل الجمهوري للحكومة ال يمكن أن يكون موضوع اقتراح تعديل ، انظر في هذا الصدد : 
Maurice Duverger , constitution et document politiques, Thémis , 

8éme éd .paris ( puf) ,1978 ,p 166.                                                                                                                                                                                                                                
 . 21علي خليفة الكواري ، مرجع سابق ، ص  - 3
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حريات عامة ال تقوم لنظام الحكم الديمقراطي قائمة ما لم يتم توفير 
 سسية الالزمة لممارسة على ارض الواقع :المتطلبات المؤ 

فهو حق كافة المواطنين الفعلي والمؤيد بحماية :   وتها حرية التعبير
القانون في حرية التعبير الفردي والجماعي ، وعلى األخص حق التعبير 
السياسي بما في ذلك نقد الحكام وتصرفات الحكومة وطريقة تسييرها 

السياسي القائم ، وأيضا النظام االجتماعي ألمور الدولة ن ونقد النظام 
الثانية واالقتصادي السائد ، ونقد اإليديولوجيات السياسية المسيطرة ، أما 

وتداولها بمعنى حق المواطن في  فهي حرية الوصول إلى المعلومات
الوصول إلى المعلومات وتداولها ، إذ تشمل هذه الحرية  واجب 

إلى مصادر المعلومات وتشجيع نشرها السلطات القيام بتسهيل الوصول 
إذ يكون من حق  الحرية الثالثة فهي  حرية التنظي وتداولها ، أما 

جميع المواطنين حرية التنظيم من خالل تشكيل منظمات يير حكومية 
مستقلة واالنضمام إليها ويشمل هذا الحق أيضا حق التنظيم السياسي 

إلى السلطة أو التأثير في مثل تشكيل األحزاب السياسية بهدف الوصول 
 1قرارات الحكومة من خالل االنتخابات مثال .

 
 
 
 
 
 
 

كريم يوسف أحمد كشاك  ، الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة ، منشاة  - 1
، انظر أيضا : علي خليفة  211 -414، ص ص  1191المعارف ن اإلسكندرية ، 

 وما بعدها . 21رجع ، ص الكواري ، نفس الم



633 
 

 الاتمة :
ن عملية بناء أو صياية دستور في األخير يمكن القول ، أ      

ديمقراطي ستنعكس ال محالة بصورة واضحة على مرحلة ادراج وتضمين 
للدستور  المبادف واألسس الديمقراطية فيه ، أي تلك المقومات األساسية

تستوجب من واضعي الدستور مراعاتها أثناء اعداده  يالديمقراطي والت
وبالتالي ال يستقيم الحال إذا نحن تحدثنا عن دستور ديمقراطي يفتقر إلى 

 .المقومات الديمقراطية بالريم من تمتعه ببناء ديمقراطي 
 


