
 :مادة القانون الدستوري

 المحاضرة االولى       

هو القانون الذي ٌختص بشرح احكام الدستور، المتمثلة بشكل الدولة ونوع نظام الحكم وتكوٌن  القانون الدستوري:   

وتحدٌد عالقة الفرد بالدولة من  باألخرىالسلطات العامة وتوزٌع االختصاصات فٌما بٌنها وبٌان عالقة كل سلطة 

 وواجباته. حقوقهحٌث بٌان 

 الجزء االول: الدولة

 : قبل الدخول فً موضوع دراستنا البد ان نعرف ماهً الدولة وكٌف نشأة  

 ٌسمح  ،مجموعة من االفراد تعٌش حٌاة دائمة ومستقرة على اقلٌم معٌن فً ظل تنظٌم سٌاسً معٌن تعرٌف الدولة:  

 االفراد بحكم االخرٌن.لبعض 

 الدولة بوجود ثالث مظاهر اساسٌة هً التجمع االدمً والرقعة الجغرافٌة والتنظٌم السٌاسً تنشأ

 اصل نشأة الدولة :

اثار اصل نشأة الدولة الكثٌر من النقاش بٌن شراح القانون الدستوري، لما مرت به الدولة من مظاهر وتطورات واحداث  

 لتفسٌرات )النظرٌات( سنتناولها وفق االتً:كثٌرة، وألهمٌة هذه ا

 )الدٌنٌة( الثٌوقراطٌةالنظرٌة االولى : النظرٌة 

اصل نشأة الدولة الى هللا فمصدر السلطة  ترجعسادت وطبقت هذه النظرٌة فً الحضارات والمدن القدٌمة، والتً   

ال ٌادة واألمر والناهً، وهذه النظرٌة السحسب هذه النظرٌة هو هللا، فالدولة نظام قدسً فرضة هللا، وهو صاحب 

، وسلب حق واألباطرةلتفسٌر سبب وجود الدولة وانما لتبرٌر سلطة الحكام واستبدادهم وتوطٌد سلطة الملوك  تصلح

تم بموجبها ٌ التً االسس فً ختلفوااان اصحاب هذه النظرٌة  إال المحكومٌن فً االعتراض على تجاوزات الحكام،

 :اتجاهٌن فظهر السلطة )الحاكم(اختٌار من ٌتولى 

علٌها بعض الشراح نظرٌة )الحق االلهً المقدس( او الخارج عن ارادة البشر،  وٌطلق المباشر:ـ نظرٌة الحق االلهً 1

وٌستمد سلطته منه، وان كان من عامة الشعب فٌتوجب  ة  باشرموٌرى اصحاب هذه النظرٌة ان هللا هو الذي ٌختار الحكام 

 وانما هم مسؤولٌن امام هللا وحدة.دم مخالفتهم، وانهم غٌر مسؤولٌن عن اعمالهم وتصرفاتهم امام شعوبهم، على االفراد ع

اصحاب هذه ( وٌرى اإللهٌةوٌطلق علٌها من قبل بعض الشراح نظرٌة )العناٌة نظرٌة الحق االلهً غٌر المباشر:  ـ2

بطرٌق مباشر وانما بترتٌب العناٌة االلهٌة للحوادث وتوجٌهها مع  ال ٌختارال انه إالنظرٌة ان اساس السلطة هو هللا، 

كان اختٌار الحاكم من عامة الشعب وان قام االفراد بمهمة  فاذاارادة االفراد نحو اختٌار شخص معٌن للقٌام بمهام الحكم، 

 توجٌه من هلل.هذا االختٌار لم ٌكن بمحض ارادتهم وانما مفروض علٌهم بناء على  ان الإاختٌار الحكام 
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