
 القانون الدستوري 

 )النظرٌة الثانٌة لتفسٌر اصل نشأة الدولة(                 المحاضرة الثانٌة 

 )نظرٌة العقد االجتماعً(

 الفطرةٌذهب انصار هذه النظرٌة الى ان الدولة نشأة بفعل اتفاق اختٌاري بٌن االفراد ٌنتقلون بمقتضاه من حالة 

بنظرٌة ))العقد  ما تسمىالمنظم وهً العٌش فٌها الى حالة المجتمع السٌاسً  ال ٌرغبونفً الحٌاة القدٌمة التً 

 االجتماعً(( .

وجودها ً االساس وهو ان اصل الدولة وسبب وقد اتفقوا فقهاء نظرٌة العقد االجتماعً )هوبز ولوك وروسو( ف

قبل التعاقد وعلى اطراف العقد  لإلنسانلى وصف الحالة السابقة ال انهم اختلفوا فٌما بٌنهم عإهو العقد االجتماعً، 

 واالثار المترتبة علٌه وذلك على النحو التالً:

 اوالً: العقد االجتماعً عند هوبز: نوجزها فً ثالث نقاط 

 ـ وصف حالة االنسان الطبٌعٌة السابقة قبل التعاقد 1

وسٌطرت شرٌعة الغاب على حٌاة االفراد، وهذه الحالة  تتمثل بسٌادة الفوضى وسٌطرة االقوٌاء على الضعفاء،

 اجبرت االفراد لالنتقال من حالة الفوضى واالضطراب الى المجتمع السٌاسً المنظم وحٌاة ٌسودها االمن واالستقرار

 االفراد الى فكرة العقد االجتماعً. فاهتدوا

الحاكم  ال ٌدخلا من االفراد فً المجتمع اال الحاكم، ولهذ ٌرى هوبز ان هذا العقد جرى برمته بٌن كل ـ اطراف العقد:2

 فً العقد.

وٌقع ، مسؤولٌتهتثار  امام االفراد وال ال ٌلتزمبما ان الحاكم لٌس طرفاً فً العقد فهو   ـ النتائج المترتبة على العقد:3

بواجب االحرام والطاعة وعدم  وٌلتزمونعلى االفراد الذٌن علٌهم ان ٌتنازلوا عن كل الحقوق التً ٌمتلكونها الى الحاكم، 

واستكبر وٌترتب على ذلك ان ٌستأثر الحاكم بالسلطة المطلقة تجاه الشعب وقد برر هوبز  عسفوان ت هالخروج علٌ

 فً احضان السلطة الحاكمة فً انكلترا. لترعرعهالمطلق للملوك او الحكم السلطان 

 ثانٌاً: العقد االجتماعً عند لوك : نوجزها فً ثالث نقاط

 االنسان الطبٌعٌة السابقة قبل التعاقد ـ وصف حالة 1

ٌرى لوك ان حالة الفطرة السابقة على ابرم العقد كانت تجري وفق القانون الطبٌعً، اذ ان االفراد احراراً 

احد فٌها على اخر فٌما ٌتعلق  ال ٌعتديلحٌاة افضل  ونٌسع واناك ممتساوٌن ٌنعمون بالخٌر والسعادة والحرٌة، إال انه

 واله.بماله وحرٌته وام

 ٌذهب لوك ان الحاكم طرفاً فً العقد االجتماعً، من ذلك ان اطراف العقد هم االفراد والحاكم. ـ اطراف العقد:2

السلطة مع  ال قامةبموجب العقد ٌتنازل االفراد عن القدر الضروري من حقوقهم   العقد: علىـ النتائج المترتبة 3

 ابل حماٌة الجزء االخر من الحقوق وعدم المساس بها، واذا اخل اي من االحتفاظ بباقً الحقوق، وعلى الحاكم بالمق



 

وٌبدوا ان لوك  واستبداله إخراجهالطرفٌن بالتزاماته كان للطرف االخر محاسبته، فاذا اخل الحاكم بالتزامه جاز لهم 

 .ٌعتنق فكرة السلطة المقٌدة التً تقوي سلطة الشعب فً مواجهة الحاكم

ٌعد الفقٌه جان جاك روسو من ابرز فقهاء نظرٌة العقد االجتماعً اذ سعى الى  ماعً عند روسو:ثالثاً: العقد االجت

حولها الى نظرٌة سٌاسٌة متكاملة فً كتابة الشهٌر )العقد االجتماعً( الذي عد فٌما بعد  تطوٌر افكارها وانضاجها مما

 انجٌالً للثورة الفرنسٌة ، نوجزها فً ثالث نقاط:

 نسان الطبٌعٌة السابقة قبل التعاقدـ وصف حالة اال1

ان االنسان قبل قٌام العقد ٌتمتع بحرٌة كاملة واستقالل تام لكن الحٌاة العصرٌة وتطور الحٌاة الصناعٌة وما 

مجتمع سٌاسً منظم جدٌد ٌخضع لسلطة  ال قامة الى التعاقد  االفراد رتباه من اخالل بالمساواة وتقٌٌد الحرٌات، دفع

 اعلى.

ابرام االفراد العقد فٌما بٌنهم كونهم افراداً مستقلٌن عن بعضهم من جهة ومتحدٌن بمجموعهم فً  العقد: ـ اطراف2

 الشخص الجماعً المستقل الذي ٌمثلهم جمٌعاً، التً ٌطلق علٌها )االرادة العامة للشعب( 

 ـ النتائج المترتبة على العقد: 3

، ٌتنازل االفراد بموجب هذا العقد عن جمٌع ال رادتهاالفراد ال  ال راداتالحاكم بوصفة وكٌل للجماعة وفقاً 

الحاكم عن مهمته وانحرف  ما اخلحقوقهم وحرٌاتهم الستعادة حقوق وحرٌات جدٌدة تتفق مع المجتمع السٌاسً، واذا 

 العامة ووجبت معاقبته. لإلرادةٌعتبر خائناً 

ال إ ،القبول اذ اثرت فً الفكر السٌاسً والقانونٌة تأثٌراً كبٌراً ان لهذه النظرٌة بعض  تقٌٌم نظرٌة العقد االجتماعً :

 انها لم تسلم من النقد من عدة وجوه اهمها: 

 ٌعاً وابرموا عقداً ٌنشأ دولة ما.ادلة او وثائق او اشارات تفٌٌد بأن االفراد اجتمعوا جم ال توجداذ  خٌالٌة:نظرٌة ـ 1

لٌخلق التزامات متبادلة بٌن طرفٌن او اكثر  )رضا( فالعقد ٌمثل ارادة نظرٌة غٌر صحٌحة من الناحٌة القانونٌة:ـ 2

، فاذا كان العقد هو حقوقهاطرافه، فاذا اخل احد بالتزاماته جاز للطرف االخر اللجوء الى السلطة العامة الستحصال 

 ل الحقوق.من ٌخلق السلطة فلمن ٌتم اللجوء الستحصا

الذي حاول قبل العقد  لإلنسانلتصوٌر العزلة والصراع  ال تصح نظرٌة غٌر صحٌحة من الناحٌة االجتماعٌة :ـ 3

 فقهاء العقد االجتماعً تصوٌرها.
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