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 مفهوم حكم القانون وسيادته
أداة إصالح وتطوير أم معول هدم وجمود

أ.د. الفي محمد درادكه
أستاذ القانون الخاص
 كلية القانون- جامعة اليرموك- األردن

الملخص:

يتن���اول هذا البح���ث القانون كأداة لقياس حضارة ال���دول ورقيها في نموذجين، 
األول يتن���اول القان���ون كأداة بن���اء وتطوير، ونجده في ال���دول المتقدمة حيث يؤدي 
القان���ون ف���ي هذه الدول وظيفته المس���تمدة م���ن معناه كقانون، حي���ث يعد القانون 
به���ذا المعنى معيارا للداللة على مدنية الدولة وتقدمها، فيطلق عليها دولة القانون 
والمؤسس���ات أو الدول���ة المتقدمة. أما النموذج اآلخر، فهو يتن���اول القانون كمعول 
ه���دم، وهو يتجل���ى بهذا الدور من خ���ال طريقة وضعه وتطبيقه وتفس���يره، لذلك 
توص���ف الدول���ة  صاحبة هذا النموذج بأنها دولة نامي���ة أو دكتاتورية. فبالنظر إلى 
ال���دور ال���ذي يؤدي���ه القانون ف���ي الدولة تأخذ مكانته���ا بين الدول، إم���ا بين الدول 
المتقدمة أو بين الدول النامية. وهذا التفاوت في دور القانون باختاف الدول جعل 
المجتم���ع المتق���دم يضع العديد م���ن االتفاقيات الدولية بهدف تجاوز التش���ريعات 
المتأخرة في الدول النامية، كما ناحظ أن المنظمات الدولية واألس���واق التجارية 
المشتركة تشترط أن يؤدي القانون دوره كأداة بناء وتطوير من أجل االنضمام إليها، 
والح���ال كذل���ك بالنس���بة للمنظمات الدولية والت���ي تطلب من ال���دول النامية والتي 
تطلب االنضمام إليها إجراء ما يس���مى بإصاحات تش���ريعيه حتى ترقى بمس���توى 

تشريعاتها إلى المستوى المطلوب في نظر هذه المنظمات. 
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المقدمة: 
يك���ون القان���ون أداة إص���اح وتطوير  )rule of law( إذا كانت الس���لطات العامة 
ف���ي أي دول���ة ال تس���تطيع أن تمارس س���لطتها إال وف���ق قوانين مكتوب���ة صادرة من 
خال اإلجراءات الدس���تورية المتفقه مع الدس���تور. وفي ه���ذا اإلطار يقول آلبرت 
فين دايس���ي: »كل مس���ؤول من رئيس الوزراء وانتهاًء بالش���رطي أو جابي الضرائب 
العادي يتحملون المسؤولية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ 
قانون���ي. وتع���ج التقارير بالحاالت التي ج���رى فيها جلب المس���ؤولين أمام القضاء 
وت���م تطبيق العقوبات عليهم- بضفتهم الش���خصية- جراء عم���ل قاموا به بصفتهم 
الرس���مية تجاوزوا فيها صاحياتهم القانونية«. وفي هذا الس���ياق ورد في دس���تور 
كومنولث ماساشوس���تس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل الس���لطات: »لن يمارس 
الفرع التشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التنفيذية أو القضائية أو 
أي منهما: كما لن يمارس الفرع التنفيذي مطلقاً السلطات التشريعية والقضائية أو 
أي منهما: والفرع القضائي لن يمارس مطلقاً الس���لطات التنفيذية أو التش���ريعية أو 

أي منهما: والهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون ال حكومة رجال.«

وف���ي المقاب���ل يكون القان���ون معول هدم وجمود)rule by law( إذا ما اس���تخدم 
كوسيلة بيد السلطة العامة في إبقاء أفراد المجتمع في خوف دائم منها، وذلك من 
خال التركيز على طريقة وضع القانون وتطبيقه وبحيث يمنع من النظر في محتوى 
تلك القوانين وعواقبها، وإذا ما اس���تخدم القانون من قبل السلطة الحاكمة كوسيلة 

لتبرير حكمها، ألنهم من يقررون ما يصدر من قوانين و ما ال يصدر.

وت���دور إش���كالية هذا البحث حول بي���ان الدور الذي قد يلعب���ه القانون في نظر 
السلطة الحاكمة بين كونه أداة إصاح وتطوير أو معول هدم وجمود وذلك من خال 

المبحثين التاليين.
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المبحث األول
القانون أداة بناء وتطوير

ه���ذا ه���و األصل الذي من أجله وض���ع القانون، حيث يعد القان���ون من أرقى ما 
ل إليه اإلنس���ان، فالقانون هو ثمرة إرهاصات وتطورات مرت بها البشرية عبر  توصَّ
الزمن حتى تم التوصل إلى القانون بهذا المعنى لتحقيق مصالح اإلنس���ان كفرد أو 
جماع���ات. والقانون كأداة بناء وتطوير يتحقق ويفهم ويس���تخلص من معنى القانون 

وخصائصه ومهمته ونطاقه، وهو ما سنتناوله في المطالب األربعة التالية.

المطلب األول
المعاني واأللفاظ المختلفة للقانون الدالة

 على أنه أداة بناء وتطوير

تس���تخدم كلمة القانون كأداة بناء وتطوير للداللة على عدة معاٍن، كما أن هناك 
ألفاظاً مختلفة غير كلمة القانون استخدمت للداللة على ذات المعنى.

الفرع األول

المعنى اللغوي للقانون

األصل في استخدام كلمة قانون يعود إلى اللغة اليونانية، حيث يطلق عليه باللغة 
اليوناني���ة كلم���ة )Kanun( ويقصد بها عندهم العصا المس���تقيمة أو المس���طرة))(، 
ومجازاً استخدمت للداللة على النظام أو المبدأ أو االستقامة في القواعد القانونية، 
بع���د ذلك انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة الفارس���ية ب���ذات اللفظ )كانون( ليقصد بها 
أصل الشيء وقياسه، ثم انتقلت من الفارسية إلى العربية لتعني أحد أمرين األصل 
أو االستقامة))(، حيث درج على استخدامها في اللغة تارة بمعنى أصل الشيء الذي 

والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة  ط)،  العامة،  القانونية  المبادئ  بوذياب،  سليمان    )((
والتوزيع، بيروت،995)، ص9.

))(  معجم  الوسيط٠ طبعة ١٩٨٥- الجزء الثاني، ص 793. 



مفهوم حكم القانون وسيادته

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الخامسة - مايو 2622017

يسير عليه أو المنهج الذي يسير بحسبه لكل شيء وطريقته)3(. 
 كم���ا يقص���د بالقانون لغ���ة القاعدة أو العاق���ة المطردة الت���ي تصف تحركات 
األش���ياء، فيقال مث���ا قانون الجاذبية األرضية أو قانون الع���رض والطلب أو قانون 

الغليان...الخ.))(
الفرع الثاني

المعنى االصطالحي للقانون
يش���تمل القانون في االصطاح القانوني على معنيين، األول معنى عام، والثاني 

معاٍن خاصة)5(. 
أواًل- المعنى العام للقانون:

القانون عموماً هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم أو تحكم سلوك األفراد 
في عاقات بعضهم ببعض، وأيضاً عاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعاقاتها 
باألف���راد))(. والقان���ون بمعناه العام هو ال���ذي يهمنا في هذه الدراس���ة، للتعبير عن 

القانون المطبق في بلٍد ما.

)3(  حسن كيرة، المدخل الى القانون، ط5، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص )). جاسم علي 
دراسة  للقانون(  العامة  )النظرية  األول  الكتاب  القانونية،  للعلوم  المدخل  الشامسي،  سلم 
مقارنة بالفقه اإلسامي، مطبوعات جامعة اإلمارات العربية، سنة 000)، ص)). عبد الرازق 
حسين يس، المدخل لدراسة القانون وفقاً ألحكام قانون المعامات المدنية االتحادي رقم 
الطبعة  القانون(،  )نظرية  األول  الكتاب  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة   (985 لسنة   )5(
األولى، كلية شرطة دبي، مطابع البيان، دبي، 998)، ص )). نبيل إبراهيم سعيد ورمضان 
أبو السعود، مبادئ القانون )القانون المصري واللبناني( الدار الجامعية،)99)، ص7. هشام 

القاسم، المدخل الى علم القانون، المطبوعات الجامعية،990)، ص8)-9).
 ،(987، القانونية، ط)  للعلوم  المدخل  المدني:  القانون  الوافي في شرح  مرقس،  ))(  سليمان 
العامة،  القانونية  المبادئ  سلطان،  أنور  السابق، ص9.  المرجع  بوذياب،  سليمان  ص5-). 
ط3، دار النهضة العربية، بيروت،)98)، ص7). توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، 
مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،977)، ص)). عبدالمنعم فرج الصده، أصول القانون، 

دار النهضة العربية،)97)، ص)).
دراسة  الكويتي،  للقانون  وفقاً  ج)،  القانونية،  العلوم  لدراسة  المدخل  الحي حجازي،  )5(  عبد 
مقارنه، الكويت، )97)، ص3)).عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، منشأة المعارف، 
اإلسكندرية،)99)، ص ))-)). توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة 

للقانون(، الدار الجامعية، اإلسكندرية،990)، ص3)-7).
))(  عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون ،5)9)، ص))-)). حسن كيرة، المدخل إلى القانون، 
منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص )). سليمان بوذياب، المرجع السابق، ص0). نبيل إبراهيم 

سعيد ورمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص8.
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ثانيا- المعاني واأللفاظ الخاصة للقانون))): 

تختلف المعاني الخاصة للقانون باختاف الزاوية التي ينظر من خالها للقانون، 
فهي تشمل:

1 - مجموعة القواعد التي تتولى السلطة التشريعية إصدارها لتنظيم مسألة ما، 
فيطلق عليه اسم التشريع)8(. 

2 - مجموعة القواعد التي تحكم نمطاً من أنماط الس���لوك اإلنس���اني، كالقانون 
الجنائي الذي ينظم الس���لوك اإلجرامي لإلنسان أو القانون المدني الذي ينظم 

السلوك اإلرادي لإلنسان في مجال األعمال المدنية)9(. 

 Code(( 3 - مجموع��ة القواع��د القانونية التي تم جمعها في مجموعة واحدة 
وتتعلق بش���كل من أشكال النش���اط الفردي مثل قانون العمل أو قانون الشركات 

أو قانون اإلفاس...الخ.)0)(

4 - الم��ادة القانوني��ة: يقص���د بها الوح���دة أو الخلية التي يتك���ون من مجموعها 
القان���ون وتتضمن قاع���دة قانونية واحدة أو أكثر)))(، فمث���ًا تنص المادة الثانية 

)7( عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة، )97)، ص )). عبد المنعم البدراوي، 
مبادىء القانون، 985)، ص 9. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 
ص5-9. جاسم علي سلم الشامسي، المدخل للعلوم القانونية، الكتاب األول )النظرية العامة 

للقانون( المرجع السابق، ص))-3).
)8(  جاسم علي سلم الشامسي، المدخل للعلوم القانونية، الكتاب األول )النظرية العامة للقانون(، 
المرجع نفسه، ص 3). سليمان بوذياب، المرجع السابق، ص0). توفيق حسن فرج، المرجع 

السابق، ص3).
)9(  جاسم علي سلم الشامسي، المدخل للعلوم القانونية، الكتاب األول )النظرية العامة للقانون(، 
المرجع نفسه، ص )). سليمان بوذياب، المرجع السابق، ص0). . توفيق حسن فرج، المرجع 
الهيئة  ط3،  القانونية،  الدراسات  مقدمة  في  دروس  الدين،  جمال  ص3).محمود  السابق، 

العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، ص8)
)0)( جاسم علي سلم الشامسي، المدخل للعلوم القانونية، الكتاب األول )النظرية العامة للقانون(، 
المرجع نفسه، ص)). عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص9). عبد المنعم فرج الصدة، 

المرجع السابق، ص)).
)))( هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، المطبوعات الجامعية، ط)99)،)--995) ص5).
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م���ن قان���ون المعام���ات التجارية االتحادي )اإلم���ارات العربي���ة المتحدة( على 
»-)يس���ري على التجار وعلى األعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم 
يتع���ارض اتفاقهم���ا مع نص تج���اري آمر. )( فإذا لم يوجد اتفاق خاص س���رت 
قواع���د العرف التجاري فيما لم يرد بش���أنه ن���ص في هذا القانون، أو في غيره 
م���ن القوانين المتعلقة بالمس���ائل التجاري���ة ويقدم العرف الخ���اص أو المحلي 
عل���ى الع���رف العام، فإذا لم يوجد عرف تجاري وج���ب تطبيق األحكام الخاصة 
بالمسائل المدنية فيما ال يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3( وال 
يج���وز تطبيق االتفاقي���ات الخاصة أو قواعد العرف التج���اري إذا تعارضت مع 

النظام العام أو اآلداب«.

5 - الفق��رة القانوني��ة: يقص���د بها الوح���دة أو الخلية التي يتك���ون من مجموعها 
الم���ادة القانوني���ة وتتضمن قاعدة قانونية واح���دة)))(، فيقال مثا، تنص الفقرة 
الثالثة من المادة الثانية من قانون المعامات التجارية االتحادي على أنه: »وال 
يج���وز تطبيق االتفاقي���ات الخاصة أو قواعد العرف التج���اري إذا تعارضت مع 

النظام العام أو اآلداب«. 

6 - القاع��دة القانوني��ة الخاصة: ويقصد بها الوح���دة أو الخلية أو الفكرة التي 
تتضمن حكماً قانونياً محدداً لمس���ألة معينة والتي يتكون من مجموعها الفقرة 
القانوني���ة)3)(، مث���ل القاع���دة القانونية الت���ي تقضي بأنه )من قتل نفس���اً عمداً 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت(.

) -القاع��دة القانوني��ة العامة: ويقصد بها الوحدة أو الخلية التي تتضمن فكرة 
قانونيه تش���كل أساس���اً للكثير م���ن الحلول واألح���كام القانونية، مث���ل القاعدة 

القانونية التي تقضي )بأن العقد شريعة المتعاقدين(. 
8 - النظ��ام القانون��ي العام: ويقصد به مجموعة القواع���د القانونية العامة التي 
تجمعها وحدة الهدف، والتي تعالج مسائل أو مواضيع من نوع واحد مثل النظام 
القانوني للموظفين أو النظام القانوني  لألحوال الش���خصية. ويقصد به أيضاً 

)))(  هشام القاسم، المرجع السابق، ص5)-7)
دار  القانون،  لبيب شنب، مبادئ  السابق، ص)).محمد  المرجع  الصدة،  المنعم فرج  )3)( عبد 

النهضة العربية، بيروت،970)، ص0). هشام القاسم، المرجع السابق، ص5)-7).
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مجموعة القوانين والقواعد المطبقة في دولة ما، كالقول مثا النظام القانوني 
في دولة الكويت)))(. 

9 - الشريعة القانونية: يقصد بها مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك 
جماعة من األفراد بينها روابط مش���تركة من حيث الدين أو اللغة أو التاريخ أو 
التقارب الجغرافي أو السياس���ة االقتصادية المشتركة. وقد تكون هذه الشرائع 
س���ماوية كالش���ريعة اإلسامية والش���ريعة اليهودية والش���ريعة المسيحية. وقد 
تكون الشريعة غير سماوية كالش���ريعة الاتينية واألنجلوسكسونية والجرمانية 

والشيوعية.
10 - القان��ون الوضع��ي: يقص���د ب���ه القانون الذي يطبق في ش���عب م���ا ووقت ما 
م���ن تاريخ���ه، بغ���ض النظر عن مص���دره حتى ولو كانت الش���ريعة اإلس���امية، 
فقانون المعامات المدنية اإلماراتي يعد قانوناً وضعياً بالرغم من أن الشريعة 

اإلسامية تعد المصدر الرئيس له)5)(. 
11 - القان��ون الطبيع��ي: يقصد به مجموعة القواعد األبدية المثالية أودعها اهلل 
في الكون يكش���ف عنها عقل اإلنس���ان م���ن خال فطرته الس���ليمة التي تمجد 

العدل وتحث عليه وتقارع الظلم وتنهى عنه)))(. 
12 - الحق الموضوعي: مصطلح استخدم في بعض المؤلفات القانونية، ويقصد 

به القانون وهو مقتبس من اللغة الفرنسية)7)(.

)))( جاسم علي سلم الشامسي، المدخل للعلوم القانونية، الكتاب األول )النظرية العامة للقانون(، 
المرجع نفسه، ص3). عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص9). محمود جمال الدين زكي، 

المرجع السابق، ص9). هشام القاسم، المرجع السابق، ص3).
)5)( حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبع�ة السادسة 993)، 
السابق،  المرجع  توفيق حسن فرج،  السابق، ص.75).  المرجع  ص)). عبد الحي حجازي، 
ص)). محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق،9). أنور سلطان، المبادئ العامة للقانون 
الفار،  ص)).عبدالقادر  بيروت،983)،  العربية،  النهضة  دار  ط)،  التجارة(،  كلية  )لطلبة 
الصراف  ص0).عباس  عمان،)99)،  الثقافة،  دار  ط)،  القانونية،  العلوم  لدراسة  المدخل 
وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، ط)، دار الثقافة، عمان، ص8-9. عوض الزعبي، 

المدخل الى علم القانون، دار وائل للنشر، عمان، ص9.
المرجع السابق،  المرجع السابق، ص 78)-)9). توفيق حسن فرج،  )))( عبد الحي حجازي، 

ص)).
الجامعية، ط،)99)-995)، ص9- المطبوعات  القانون،  علم  إلى  المدخل  القاسم،  )7)( هشام 

.(0
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 المطلب الثاني
سمات القانون كأداة بناء وتطوير

يمتاز القانون كأداة بناء وتطوير بعدة س���مات، فهو علم اجتماعي وعلم توجيهي 
وعلم عملي تجريبي وعلم نسبي، نتناولها بالتفصيل على النحو اآلتي:

أواًل- القانون علم اجتماعي )إنس��اني): فه���و علم يهتم بالعاقات االجتماعية 
وينظم السلوك اإلنساني الظاهر، ويهتم بالنوايا متى ظهرت بالسلوك)8)(. 

ثانيًا- القانون علم توجيهي: فهو علم يدرس س���لوك األفراد ويوجهه بما يتاءم 
مع حياتهم في المجتمع)9)(. 

ثالثًا- القانون علم عملي تجريبي: أي أن علم القانون يوضع من أجل أن يطبق 
في الحياة العملية وأنه ليس مجرد علم نظري محض)0)(. 

رابعًا: القانون علم نس��بي: فهو علم ال يقوم على حقائق مطلقة ولكن يقوم على 
عنص���ر الماءم���ة، فالقانون األكثر صحة هو القان���ون األكثر ماءمة. كما ان صحة 

وماءمة القانون تختلف حسب المكان والزمان.

المطلب الثالث
مهمة أو وظيفة القانون كأداة بناء وتطوير

القانون كأداة بناء وتطوير يوضع لتحقيق أربعة أغراض متكاملة تشمل:

أواًل- خلق وتنظيم سلوك أفراد المجتمع على نسق موحد: 
يس���عى القانون إلى توحيد س���لوك أفراد المجتمع ضمن نمط أو أنماط معينة، 
حيث ينش���ئ القانون تنظيما جديدا للس���لوك يلتزم به أفراد المجتمع، وبالتالي يتم 
تأطير سلوك أفراد المجتمع ضمن سلوك موحد في موضوع ما. فمثا عندما يقرر 
قانون الس���ير قيادة المركبة بس���رعة محددة على الطريق، ف���إن ذلك بمثابة توحيد 

لسوك األفراد في مجال قيادة المركبات)))(. 

)8)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص 37.
)9)( حسن كيرة، المرجع السابق، ص0).

)0)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص 37.
)))( أنور سلطان، المرجع السابق، ص9-)). توفيق حسن فرج، ص)). هشام القاسم، المرجع 

السابق، ص))-3)
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ثانيًا- تحقيق السالم في المجتمع: 

إذا كان القان���ون ينظم س���لوك األفراد في المجتمع ويحك���م العاقات المختلفة 
بين أفراد المجتمع، فإنه بهذه الطريقة يؤدي إلى تحقيق األمن والس���ام بين أفراد 
المجتمع، والش���عور باالطمئنان على حياته���م وأموالهم وأعراضهم وحرياتهم، حيث 

يمنع القانون االعتداء عليها ويحميها)))(. 

ثالثًا- تحقيق العدل: 

الهدف األساسي من وضع القانون هو تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، حيث 
يخاط���ب القانون جمي���ع أفراد المجتم���ع بطريقة مجردة وعام���ة، وأن جميع أفراد 
المجتمع س���واء أم���ام القانون بغض النظ���ر عن أحوالهم االجتماعي���ة واالقتصادية 

والصحية)3)(. 

رابعًا- تحقيق االستقرار القانوني: 

المصالح التي ينظمها القانون قد تكون فردية خاصة، كالمصالح الش���خصية أو 
المادية أو المتعلقة بالروابط األسرية. كما أنها قد تكون مصالح عامة، كالمحافظة 
على األمن العام والسكينة في المجتمع الذي ترعاه الدولة. هذه المصالح المختلفة 
ق���د تتع���ارض نتيجة العاقة المتش���عبة بين أفراد المجتمع أو بينهم وبين الس���لطة 
العام���ة ورغب���ة اإلنس���ان بحكم طبيعته إل���ى ترجيح مصالحه على حس���اب مصالح 
اآلخرين، مما يس���تلزم وجود آلية لرفع مثل هذا التعارض. ويأتي القانون كوس���يلة 
لتحقيق هذه الغاية من خال تحديد الحقوق والواجبات لجميع أفراد المجتمع وفقاً 

لمعايير موضوعية)))(. 

)))( عبدالمنعم البدراوي، المرجع السابق، ص5-). هشام القاسم، المرجع السابق، ص))-
.(3

القاهرة،988)،  حسان،  وهبة  أبناء  مطبعة  القانون،  أصول  األهواني،  كامل  الدين  حسام   )(3(
ص9) وما بعدها. هشام القاسم، المرجع السابق، ص))-3).

)))( حسام الدين كامل األهواني، المرجع نفسه، ص)3.
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المطلب الرابع

نطاق القانون كأداة بناء وتطوير

يقصد بذلك ما هو المدى الذي يتدخل فيه القانون كأداة بناء وتطوير في حياة 
األفراد وتوجيه س���لوكهم؟ يطرح هذا الس���ؤال لبيان المدى الذي يجب أن يصل إليه 
القانون في تنظيمه لنشاطات األفراد. اإلجابة عن هذا السؤال تعتمد على المذهب 
السياسي واالجتماعي السائد في كل مجتمع، حيث ساد العالم مذهبان كإجابة عن 
هذا السؤال، بالتالي يختلف نطاق دور القانون كأداة بناء وتطوير باختاف المذهب 

السائد في كل دولة، وهو ما نتناوله في الفرعين التاليين.

الفرع األول

المذهب الفردي

ينطلق هذا المذهب من أن الفرد هو أس���اس الحياة، وأنه أسبق في وجوده على 
وج���ود المجتمع، وأنه اس���تمد قبل وجود المجتمع حقوق���اً طبيعية الزمة للمحافظة 
على شخصيته وكرامته، وإن وجود المجتمع ال يجوز أن يمس هذه الحقوق، فوجود 
المجتم���ع -وفقا له���ذا المذهب- طارئ وتلك الحقوق أصلي���ة، فإذا كان على الفرد 
أن يكي���ف نش���اطه مع ما تتطلب���ه حياة العيش مع اآلخرين، ف���إن هذا التكيف الذي 
ينظمه القانون يجب أن يقيد بالقيود الازمة فقط للتنسيق بين مصالح األفراد، إذ 
إن المجتم���ع لي���س إال مجموعة من األفراد، فإذا ما تعارضت المصلحة الفردية مع 

مصلحة الجماعة، فإن األفضلية هي لمصلحة الفرد ال للجماعة)5)(. 

أوال- نتائج المذهب الفردي:

وترت���ب على األخ���ذ بالمذهب الف���ردي عدة نتائ���ج على المس���توى االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي والقانوني.

)5)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص353. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
ص)3. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص )9. أنور سلطان، المرجع السابق، ص33، 
السابق،  المرجع  القاسم،  هشام  ص9).   ،(983 القانون،  مبادئ  دسوقي،  إبراهيم  محمد 

ص3)-)).
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1 - من الناحية السياسية)26): 
- أدى المذهب الفردي إلى انتش���ار الحركات االس���تعمارية والحروب والتنافس 

الدولي.
- كم���ا أدى إلى انقس���ام العالم إلى محاور ومجموعات ت���دور حول فكرتي الغنى 

والفقر.
- كما أدى هذا المذهب إلى إعان مبدأ الحرية وترس���يخها على نطاق داخلي، 

األمر الذي أدى إلى رفع  شأن النظم الديمقراطية.

 2 - من الناحية االقتصادية))2):
- أدى إلى زيادة اإلنتاج.
- إطاق حرية التنافس.

- زيادة الطلب على المواد الخام وعلى األسواق الداخلية والخارجية.

3 - من الناحية القانونية: أدى إلى ترسيخ مبدأ سلطان اإلرادة)8)(. 

4 - من الناحية االجتماعية)29): 
- فق���د أدى المذه���ب الف���ردي إلى انقس���ام المجتم���ع إلى طبقتي���ن، هما طبقة 

البرجوازيين والموسرين أصحاب األعمال، وطبقة العمال أو “البروليتاريا”.
- وأدى أيض���ا إل���ى انخ���راط المرأة في العم���ل، وإلى ظهور الحركات النس���ائية 

المطالبة بالمساواة.
السابق،  المرجع  الصدة،  فرج  المنعم  عبد  السابق، ص)35.  المرجع  حجازي،  الحي  عبد   )(((
السابق، ص  المرجع  القاسم،  السابق، ص)9-97. هشام  المرجع  فرج،  توفيق حسن  ص33. 

.((-(3
)7)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص)35. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
ص33. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص)9-97. هشام القاسم، المرجع السابق، ص 

.((-(3
)8)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص)35. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 

ص)3-33. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص)97-9.
)9)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص)35. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
السابق،  المرجع  القاسم،  هشام  ص)97-9.  السابق،  المرجع  فرج،  حسن  توفيق  ص33. 

ص3)-)).
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- كما أدى إلى انتشار مظاهر االنحال الخلقي.

- ازدياد الهجرة من الريف إلى المدينة.

ثانيًا- تقدير المذهب الفردي)30): 

1 - إيجابي��ات المذه��ب الف��ردي: تتمث���ل أه���م إيجابي���ات ه���ذا المذه���ب بما 
يلي))3(: 

-االهتم���ام بالف���رد ودفع���ه إلى تحقي���ق ذاته واالحتف���اظ بدوره اله���ام في حياة 
الجماعة.

- رفع مستوى حياة الفرد نتيجة رفع مستوى اإلنتاج وزيادة المبادالت التجارية.

- إظهار دور المرأة في المساهمة في النشاط االقتصادي والسياسي.

- زيادة االتصال بين الثقافات المختلفة.

2 - سلبيات المذهب الفردي: تتمثل أهم سلبيات هذا المذهب بما يلي))3(: 

- إطاق حرية التنافس أدى إلى سيطرة فئة من المجتمع على باقي الفئات.

- ظه���ور االنحال الخلقي والتمييز العنص���ري نتيجة انخراط المرأة بالعمل مع 
الرجال.

- ازدياد الضغط على المدن نتيجة هجرة الناس من الريف إلى المدن.

- انتشار ظاهرة االستعمار والحروب وانقسام العالم إلى أحاف عسكرية.

- قص���ر دور الدول���ة ف���ي الحي���اة القانوني���ة واالقتصادية على مجاالت ال تس���د 
بالحاجات االجتماعية.

)30( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص 357-355. 
المرجع  الصدة،  فرج  المنعم  عبد  ص))9-3)3.  السابق،  المرجع  حجازي،  الحي  عبد   )3((

السابق، ص)3.
))3(عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص))3-9)3. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 

ص)3-)3. دسوقي، المرجع السابق، ص0-58).
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الفرع الثاني

المذهب االشتراكي أو االجتماعي

 عل���ى عك���س المذهب الف���ردي، نقطة البدء ف���ي هذا المذهب ه���ي المجتمع، 
فالف���رد يعيش في جماعة ينتمي إليها ويتكيف معه���ا، وبالتالي فإن عليه أن يخضع 
رغبات���ه ومصالحه لمصالح المجتمع، فا ح���ق للفرد خارج نطاق المجتمع، وإذا ما 
تعارض���ت الحقوق الفردية م���ع حقوق المجتمع، فاألفضلية تعطى لحقوق المجتمع. 
وق���د وصل االتجاه المتطرف إلى عدم االعتراف ب���أي حق للفرد ال يقره المجتمع، 

كما أنه حدد مضامين الحقوق بما يحقق المصلحة العامة)33(. 

أواًل- نتائج المذهب االشتراكي:

 ترت���ب على األخذ بالمذهب االش���تراكي عدة نتائج على المس���توى االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي والقانوني.

1 - من الناحية السياسية)34): 

- التقليل من الحرية السياسية لألفراد لصالح المساواة االقتصادية.

- إنهاء ظاهرة االستعمار وتصفية آثاره.

- تركز األحاف في العالم حول المذهب الفردي من جهة والمذهب االشتراكي 
من جهة أخرى وازدياد الصراع بينهما.

- ازدي���اد دور الهيئ���ات الدولية العام���ة والمتخصصة للتخفيف م���ن حدة التوتر 
الدولي نتيجة ظهور تيار جديد مواٍز لتيار الرأسمالية.

- ظهور حركات التحرر.

)33( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص357. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
ص)3. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص 0)-)). أنور سلطان، المرجع السابق، ص)3.

دسوقي، المرجع السابق 0)-)). هشام القاسم، المرجع السابق، ص))-5).
))3( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص358. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 

ص)3-)3. هشام القاسم،المرجع السابق،ص25-)).
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2 - من الناحية القانونية)35):

-الضغط على مذهب سيطرة اإلرادة لصالح األخذ بيد الطرف الضعيف كما هو 
الحال في نظرية الظروف الطارئة ونظرية عقد اإلذعان. 

3 - من الناحية االقتصادية)36): 
- تنظيم االقتصاد القومي وفق مخطط هيكلي عام يستهدف تحقيق النفع ألكبر 

عدد من األفراد في المجتمع.
- تشجيع التنافس والحرص على تحقيق الحاجات الجماعية.

- زيادة تدخل الدولة في النش���اط االقتصادي، فأخذت الدولة تمتلك المش���اريع 
الصناعية والتجارية وتديرها لصالح المجتمع.

- تحديد أسعار المواد في كثير من الحاالت.

4 - من الناحية االجتماعية))3): 

- ظه���ور طبق���ة ثالثه ف���ي المجتمع وه���ي الطبقة الوس���طى التي أخ���ذت تتمتع 
بامتيازات اقتصادية واجتماعية وسياسية تزايدت على مر األيام.

- ظه���ور األح���زاب والجمعيات االش���تراكية والت���ي تعنى بحي���اة الطبقات األقل 
يسراً.

- ظهور الطبقات واالتحادات العمالية.

- ظهور فروع جديدة للقانون أو أنماط جديدة من قواعد القانون مثل قواعد قانون 
العمل، والضمان االجتماعي، التشريعات الصناعية، وتشريعات النقابات.

- ازدياد عدد القواعد اآلمرة التي ال يجوز لألفراد مخالفتها.

)35( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص359. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
ص)3-)3. هشام القاسم، المرجع السابق، ص ))-5).

))3( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص359. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 
ص)3-)3. توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص97-99. هشام القاسم، المرجع السابق، 

ص))-5).
)37( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص359. عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق، 

ص)3-)3. هشام القاسم، المرجع السابق، ص))-5).
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- ظهور قواعد قانونية تنظم المسؤولية بطريقة تحقق أهداف اجتماعية عامة، 
مثل مسؤولية أصحاب األعمال عن حوادث العمل التي يتعرض لها العمال.

ثانيًا- تقدير المذهب االشتراكي)38): 

1 - إيجابيات المذهب االشتراكي)39): 
- الضغ���ط على الحري���ة والتنافس الفرديين في المجال االقتصادي لصالح دعم 

الطبقات األكثر بؤساً.
- التركيز على دور الجمعيات والمنظمات التعاونية.

- زي���ادة تدخ���ل الدولة ف���ي توجيه النش���اط االقتصادي القومي، بم���ا يمكنه من 
تحقيق األهداف األساس���ية للمجتمع، وتحقي���ق أكبر قدر من النفع ألكبر قدر 

من الناس.
- القضاء على االستعمار ومساعدة حركات التحرر الوطني.

- محارب���ة مظاهر التمييز العنصري نتيجة المس���اواة بين جميع أفراد المجتمع 
في الحق في العمل بغض النظر عن العرق أو الجنس او اللون أو الدين.

2 - سلبيات المذهب االشتراكي)40): 
- أدى إلى إلغاء أو التضييق إلى حد كبير على حرية األفراد، مما انعكس س���لباً 

على كافة نواحي الحياة.
- ظه���ور طبقة ثالثة ف���ي المجتمع تتكون في الغالب من الك���وادر الحزبية، وهي 
التي أضحت تتمتع بأكبر قدر من االمتيازات، وأصبحت في أكثر من بلد توجه 

سياساته الداخلية والخارجية من أجل تحقيق مصالحها.
- زي���ادة التوت���ر الدولي، ووقوع الحروب اإلقليمية الدامي���ة، كما أدى إلى حدوث 

حركات داخلية عنيفة في أكثر من بلد.
- التركي���ز عل���ى التوج���ه االقتصادي، مم���ا أدى إلى ظه���ور البيروقراطية )حكم 

المكتب(.

)38( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص))9-3)3
)39( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص))9-3)3

)0)( عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص))3 9)3- 
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الفرع الثالث

الشريعة اإلسالمية

 تبنت الش���ريعة اإلسامية مبدأ الوس���طية في رسم العاقة بين الدين والدولة، 
فهي لم تغاِل في موضوع االهتمام في الفرد أو االهتمام بالمجتمع، فوضعت قواعد 
ته���دف إلى حماية حقوق ومصالح الفرد، وأخرى لحماية مصالح المجتمع بدون أن 

يتعدى أحدهما على اآلخر، وهذا ما تأثر به القانون العربي بشكل كبير.
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المبحث الثاني
القانون كمعول هدم وجمود

هذا الدور للقانون يسمى شريعة الغاب، حيث يعتدي فيها القوي على الضعيف، 
وفيها يُس���تخدم القانون كأداة تخويف وترهيب بيد الس���لطة العامة. وهذه المعاني 
للقانون تظهر في الغالب في طريقة وضع القانون، وفي طريقة تطبيق القانون، وفي 

طريقة تفسير القانون، وهو ما نتناوله في المطالب الثاثة التالية:

المطلب األول
طريقة وضع القانون

يحمل لفظ التش���ريع معنى وضع القاعدة القانونية من قبل سلطة مختصة، كما 
يحم���ل معنى القاعدة القانونية التي تأتي بهذه الطريقة)))(. ويتم وضع التش���ريعات 
بشكل أساسي من قبل السلطة التشريعية في الدولة، ولكن تستطيع السلطة التنفيذية 
وضع التشريعات إما بصفتها سلطة مشرعة أصلية أو بصفتها سلطة تابعة للسلطة 
التش���ريعية في الدولة. وتتعدد أنواع التش���ريع إلى ثاثة أنواع تتدرج فيما بينها من 
حيث القوة، وهي من األعلى إلى األس���فل: التش���ريع األساسي )الدستور( والتشريع 
العادي )القانون( والتش���ريع الفرعي )اللوائح واألنظمة(. نش���رع أوالً ببيان الطريقة 
المتبعة في وضع القانون، ثم تالياً نبين كيف أن الخروج عن هذه الطريقة في وضع 

القانون يؤدي بالقانون إلى أن يصبح معول هدم.
الفرع األول

كيفية وضع)سن) التشريع

بتن���وع التش���ريعات تتن���وع معه���ا طريق���ة وضعها، فهي في التش���ريع األساس���ي 
)الدستور( تختلف عنها في التشريع العادي والتشريع الفرعي، وعليه سوف نتناول 
الطرق المختلفة لوضع كل نوع من أنواع التشريع المختلفة، ومن ثم طريقة الرقابة 

على صحة هذه التشريعات.

)))( هشام القاسم، المرجع السابق، ص8)).
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أوال- كيفية وضع التشريع األساسي)الدستور): 

يوضع الدستور بعدة طرق، فهو إما أن يأتي منحة من الحاكم أو السلطان، حيث 
يعمد الحاكم إلى تقيد سلطاته بنفسه. وإذا كان الحاكم هو من يضع الدستور، فإنه 
هو الذي يس���تطيع إلغاءه أو تعديله. وهنا تكمن الخطورة في األمر حيث يس���تطيع 
الحاك���م أن يوس���ع من دائرة س���لطاته كيف يش���اء كلم���ا اقتضى األمر ذلك تمش���ياً 
مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية السائدة. والطريقة الثانية لوضع 
الدس���تور تتم في صورة تعاقد بين ممثلي الش���عب وبين الحاكم كالدستور األلماني. 
والطريقة الثالثة، قد يأتي الدس���تور عن طريق جمعية تأسيس���ية كالدستور األردني 
لسنة )95). والطريقة الرابعة، قد يأتي الدستور عن طريق استفتاء شعبي كالدستور 

المصري لسنة))0) .

 ويتم إلغاء الدس���تور إما بذات الطريقة التي وضع بها، وإما أن يتضمن وس���يلة 
إلغائه. بينما يتم تعديل الدستور بحسب طبيعته، فإذا كان الدستور يوصف بالمرن 
فإنه يعدل بذات الطريقة التي يعدل بها القانون العادي، فهو ال يحتاج إلى إجراءات 
خاصة. وهذا النوع من الدس���اتير منتش���ر في األنظمة الديكتاتورية حيث تلجأ إلى 
تعديل الدس���تور والتوس���ع في سلطة الحاكم كيفما تش���اء ووقتما تشاء. أما إذا كان 
الدس���تور من النوع الجامد، فإنه يستلزم إجراءات خاصة لتعديله كحصول استفتاء 
ش���عبي أو تش���كيل جمعية خاصة أو أغلبي���ة معينة في مجلس البرلمان كالدس���تور 

األردني والدستور األمريكي.

ثانيًا- كيفية وضع التشريع العادي)القانون): 

يقصد بالتش���ريع العادي أو القانون ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد 
قانونية بحس���ب ما يمنحها الدستور من س���لطات واختصاصات. وسمي هذا النوع 
من التش���ريع بالتش���ريع العادي كونه يصدر وبالطريقة العادية إلصدار القوانين في 
الدولة. الدساتير عموماً تجعل سن التشريع العادي إما من قبل السلطة التشريعية 
كأصل عام، أو من قبل السلطة التنفيذية على سبيل االستثناء والتي سوف نتناولها 

في البندين التاليين.
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الس��لطة  قب��ل  م��ن  العادي)القان��ون)  التش��ريع  وض��ع   - األول  البن��د 
التشريعية: 

تجعل الدس���اتير عموماً وضع التش���ريع العادي من قبل الس���لطة التشريعية يمر 
بمراحل خمس،)))( وهي:

المرحلة األولى- االقتراح: 
ف���ي ه���ذه المرحلة، يتم وضع التش���ريع إما عن طريق اقتراح يأتي من الس���لطة 
التش���ريعية ويس���مى اقتراح بقان���ون، وإما أن يأتي من الس���لطة التنفيذية ويس���مى 
مش���روع قان���ون كما هو في الدس���تور األردني مثا. فإذا ما ق���دم هذا االقتراح من 
السلطة التشريعية بعد مراعاة الشروط الشكلية التي ينص عليها الدستور المعني، 
يرسل إلى الحكومة لتقديمه في صورة مشروع قانون. إال أن األمر يختلف في بعض 
الدول حيث تنعدم فيها الس���لطة التش���ريعية وتتولى الس���لطة التنفيذية القيام بدور 
المش���رع، وبالتالي تضع ما تش���اء من قوانين بعيداً عن رقابة الس���لطة التش���ريعية، 

فأتت التشريعات بهذا الشكل لتكون معول هدم في الدولة. 

المرحلة الثانية- االقتراع: 
ف���ي ه���ذه المرحلة يتم التصوي���ت على التش���ريع المقترح، وال يج���وز أن يجري 
االقتراع إال بحضور األغلبية المطلقة للمجلس الذي يجري به االقتراع، فإن حصل 
التش���ريع على األغلبية المطلقة للحضور عد المش���روع مقراً. ويرسل إلى المجلس 
اآلخر، فإن حصل المشروع على ذات األغلبية وذات الشروط عد مقراً أيضا، وبعده 

يرفع إلى السلطة التنفيذية)الحكومة(.

المرحلة الثالثة- اإلصدار: 
ويقص���د بهذه المرحلة إقرار رئيس الس���لطة التنفيذية للقان���ون وبالتالي مياد 
تش���ريع جديد، فهو بمثابة إش���هار رسمي للتش���ريع. كما أنه يتضمن أمراً من رئيس 
الس���لطة التنفيذي���ة إلى موظفيها بتنفي���ذ القانون. وعادة ما تحدد الدس���اتير فترة 
زمنية معينة لإلصدار أو إلبداء الرأي في التشريع من قبل رئيس السلطة التنفيذية، 

فإن لم يبد رئيس السلطة التنفيذية  رأيه في الموضوع عد القانون نافذاً.

)))(  هشام القاسم، المرجع السابق، ص5))-9)).
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وال يلزم رئيس السلطة التنفيذية بإصدار القانون، فله الحق في أن يعترض، وقد 
يبدي تعديات على القانون. وفي كا الحالتين، فإن اعتراض رئيس السلطة التنفيذية 
ال يلغي التش���ريع، وإنما يكون من شأنه فقط إعادة التشريع إلى السلطة التشريعية 
لاقتراع عليه من جديد، لذلك أطلق على اعتراض رئس الس���لطة التش���ريعية اسم 
اعت���راض إرجائ���ي أو توقيفي. ومتى عاد التش���ريع المع���دل أو المعترض عليه إلى 
الس���لطة التش���ريعية، فإنه يج���ب إعادة االقت���راع عليه في كل مجل���س من مجالس 
التشريع، وبحضور أغلبية معينة ينص عليها الدستور عادة، فإذا ما حصل التشريع 
عل���ى أغلبي���ة معين���ة في كل مجلس ع���د مقراً، ويج���ب حينئذ على رئيس الس���لطة 

التنفيذية إصداره.
لك���ن أحياناً قد يوافق أحد مجالس التش���ريع بينم���ا يرفض المجلس اآلخر، في 
هذه الحالة عادة ما تنص الدس���اتير على إعادة التش���ريع إلى المجلس الذي وافق 
علي���ه لاقت���راع علي���ه مرة أخرى، ف���إن حصل مرة أخ���رى على األغلبي���ة المطلوبة 
للحضور وجب في هذه الحالة عرض التش���ريع على مجالس التش���ريع في جلس���ة 
مش���تركة للتصوي���ت عليه، فإن حصل التش���ريع على أغلبية معين���ة لجميع األعضاء 
عد مقراً. وعادة ما تضع الدس���اتير صيغة معينة إلصدار التش���ريع من قبل رئيس 

السلطة التنفيذية.

المرحلة الرابعة- النشر: 
ويقصد بالنشر إطاع أفراد المجتمع على التشريع إذ ال يعقل تطبيقه عليهم دون 
أن يكونوا على علم به، يتم نشر التشريع الجديد في الجريدة الرسمية للدولة، وهي 
عبارة عن صحيفة رس���مية تصدر في فترات زمنية منتظمة عن الس���لطة التنفيذية 

تتضمن فقط التشريعات واإلعانات التي توجب الدساتير نشرها فيها. 
وال يغني عن النش���ر في الجريدة الرس���مية أية وس���يلة إعان أخرى سواء تعلق 

األمر بصحيفة يومية أو بوسائل إعان مرئية أو مسموعة أو إلكترونية. 

المرحلة الخامسة- النفاذ:

وفي هذه المرحلة يبدأ تطبيق القانون الجديد على الوقائع واألشخاص، وعادة 
ما تحدد الدس���اتير مرور فترة زمنية معينة على نش���ر التشريع العادي في الجريدة 
الرسمية حتى يدخل حيز النفاذ، ما لم يتضمن التشريع نفسه تاريخاً آخر لنفاذه. 
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البند الثاني- وضع التشريع العادي من قبل السلطة التنفيذية:  

ف���ي أحوال اس���تثنائية – ف���ي ال���دول الديمقراطية- يصعب معها قيام الس���لطة 
التشريعية بدورها األساسي في وضع التشريع العادي، تتولى السلطة التنفيذية هذا 
الدور في مثل هذه الظروف االس���تثنائية، والتي عادة ما تنص الدساتير عليها على 
س���بيل الحصر وضمن ش���روط معينة، ويطلق على هذه التش���ريعات عادة تشريعات 

الضرورة وتشريعات التفويض. 

1 � تشريعات الضرورة

2� تشريعات التفويض

ثالثًا- كيفية وضع التشريع الفرعي )اللوائح واألنظمة): 

تشمل التشريعات الفرعية األنظمة المستقلة واألنظمة التنفيذية وأنظمة الضبط 
)البولي���س(، وتخت���ص الس���لطة التنفيذية بوض���ع جميع هذه التش���ريعات الفرعية. 
والس���لطة التنفيذية تتولى هذه المهمة بش���كل أصيل أنيط بها بمقتضى الدساتير، 
حيث تعد الس���لطة التنفيذية في هذا اإلطار بمثابة س���لطة تشريعية. وسوف نتناول 

كل أنواع التشريعات الفرعية في البنود الثاثة التالية.

البند األول- األنظمة المستقلة)التنظيمية): 

وهي قواعد قانونية تضعها السلطة التنفيذية في مجاالت أناطت الدساتير فيها 
بالسلطة التنفيذية فقط، أي بدون تدخل من السلطة التشريعية، وحيث إن األنظمة 
المستقلة تصدر استقاالً غير مرتبطة بقانون فإنها في مجالها تساوي القانون من 

حيث القوة وتستطيع حتى أن تخالفه)3)(.

البند الثاني- األنظمة التنفيذية: 

وه���ي أنظمة تصدر لتنفيذ القوانين عن طريق التفس���ير إكم���االً لهذه القوانين، 
حي���ث إن القواني���ن غالباً ما تقتصر عن وضع القواعد العامة تاركة التفصيات إلى 
أنظم���ة تص���در لهذا الغرض وتضعها الس���لطة التنفيذية باعتباره���ا األكثر احتكاكاً 

3)  - عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص 37).
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بالجمه���ور واألقدر على التعرف على حاجيات���ه. وهكذا، يتضح أن النظام التنفيذي 
يص���در تابعاً لقانون، وبالتالي فإنه ال يس���تطيع أن يخالف���ه بالتعديل أو اإلضافة أو 

الحذف.

البند الثالث- أنظمة الضبط)البوليس): 

و تصدره���ا الس���لطة التنفيذي���ة للمحافظ���ة على األم���ن العام والصح���ة العامة 
والس���كينة العامة، وهي أنظمة تمثل قواعد مس���تقلة أي ال ينبغي أن تكون مس���بوقة 
بقان���ون، وتص���در هذه األنظمة في بعض الدول من س���لطات األقاليم كالمحافظات 
والبلدي���ات. وأنظمة الضبط قد تصدر في ص���ورة أنظمة أو تعليمات أو قرارات أو 

باغات أو أوامر صادرة عن السلطة التنفيذية.

الفرع الثاني

كيف تلعب طريقة وضع القانون في جعل القانون أداة هدم؟

يتحق���ق ه���ذا األمر في حال تم وضع القانون بطريقة مختلفة تماما عن الوصف 
الس���ابق، حيث تتولى الس���لطة التنفيذية دور السلطة التش���ريعية في وضع القانون، 
فيكون القانون وس���يلة بيد هذه الس���لطة لتحقيق ما تش���اء من هدف على حس���اب 
مصلح���ة الش���عب. ويتحقق ه���ذا األمر أيض���ا كلما توس���ع نطاق قواني���ن الضرورة 
والتفويض حيث تصبح هي األصل والقانون العادي هو االستثناء. وهذا ما نراه في 
كثير من الدول التي تعيش بموجب قوانين الطوارئ عش���رات الس���نين، فكيف يكون 

القانون بمثل هذه الدول إال أداة هدم.

المطلب الثاني
طريقة التطبيق )السلطة القضائية)

يقص���د به األح���كام والمبادئ المس���تنبطة من أحكام المحاك���م، والمعنى اآلخر 
للقض���اء هو مجموعة المحاكم القائمة في الدول���ة )التنظيم القضائي في الدولة(. 

وسوف نتناول المعنى األول في فرع والمعنى الثاني في فرع آخر.



 أ.د. الفي محمد درادكه

281 ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع )القانون.. أداة لإلصالح والتطوير( -  العدد 2 - الجزء األول - مايو 2017

الفرع األول
األحكام التي تصدر عن القضاء

قيمة األحكام القضائية )السابقة القضائية( في الدول مختلفة، فهو يتمتع بقيمة 
رئيس���ية ويعد بمثابة مصدر رس���مي يجب على القاضي أن يراعي أحكام المحاكم 
األعلى درجة أو تساويه عند إصدار الحكم القضائي، إذ تعد بمثابة قاعدة قانونية. 
ويمث���ل هذا االتج���اه الدول التي تتبنى النظام األنجلوسكس���وني كالواليات المتحدة 

األمريكية وبريطانيا.
بينما تعد األحكام القضائية في النظام الاتيني والدول العربية مصدراً تفسيرياً 
يحتل مرتبة أقل مما هو معمول به في الدول األنجلوسكسونية، إذ يستطيع القاضي 
ف���ي هذه الدول أن يخال���ف حكم المحكمة األعلى أو المس���اوية. وياحظ أن قدرة 
القاض���ي عل���ى مخالفة حكم المحاكم األعلى درجة غي���ر متصورة أو أمر نظري، إذ 

عملياً كثيراً ما نجد القاضي يستأنس بإحكام المحاكم األخرى.
الفرع الثاني

التنظيم القضائي

يقصد به مجموعة المحاكم في الدولة، وفي بعض الدول نجد التنظيم القضائي 
فيه���ا على درجتين أو أكثر لضمان س���امة األحكام القضائي���ة، وبالمقابل نجد في 
بعض الدول انتشار المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة والتي يصعب معها القول 
بحص���ول المتقاضي���ن على ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يس���تخدم القانون في 
مث���ل هذه المحاكم كأداة ش���كلية لتحقيق أهداف ورغبات الس���لطة الحاكمة. وهذا 

ينعكس على دور القانون، بحيث يصبح فعًا معول هدم بيد هكذا سلطة. 

المطلب الثالث
طريقة تفسير القانون

نتناول هذا الموضوع من جهة بيان المقصود به، ثم بيان أنواع التفسير، وكذلك 
بيان مذاهب التفسير، أخيراً بيان كيف تلعب طريقة تفسير القانون في جعل القانون 

أداة هدم.
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الفرع األول
التعريف بالتفسير

يقصد بتفسير القانون مجموع العمليات العقلية أو الذهنية التي تهدف إلى جعل 
القان���ون صالحا للتطبيق على الوقائع المعروض���ة، وذلك من خال إيضاح غموض 

القانون وإزالة اقتضابه وإكمال نقصه.

الفرع الثاني

أنواع التفسير

هناك أربعة أنواع لتفسير القانون وهي:
التفسير التشريعي: وهو الذي يقوم به المشرع إما بشكل مباشر من خال وضع 
قوانين لتفس���ير قوانين س���ابقة، وإما بطريق غير مباشر من خال تعين جهة تتولى 

القيام بمهمة التفسير كأن تكون جهة قضائية أو محكمة)))(. 
 التفس��ير القضائي: يتولى هذه المهمة القضاء بمختلف جهاته بمناس���بة الفصل 
في المنازعات المعروضة عليه. ويهدف التفسير القضائي إلى إيجاد حلول سريعة 
لم���ا يعرض عليه م���ن منازعات، لذلك فه���و يهتم بموضوع التنس���يق بين النصوص 

ومحاولة ردها إلى نظرية عامة)5)(. 
التفس��ير الفقهي: يقوم بهذه المهمة ش���راح القانون، وهذا النوع من التفس���ير ذو 
طابع نظري؛ ألنه ال يتم بمناسبة نزاع معين، إال أنه يهدف إلى جمع نصوص القانون 

وفهمه وتأصيله برده إلى نظرية عامة)))(. 
التفس��ير اإلداري: يق���وم به���ذا النوع م���ن التفس���ير اإلدارات المختلفة للس���لطة 
التنفيذية، وذلك بمناسبة تصديها لتطبيق القوانين المرتبطة بنشاطها. لذلك، نجد 
أن هذا النوع من التفس���ير ذو طابع عملي، إال أنه تفس���ير غير ملزم للقاضي الذي 

يبقى يتمتع باستقالية تامة لتفسير نصوص القانون عند تطبيقه لها)7)(. 

)))( هشام القاسم، المرجع السابق، ص38)-39).
)5)( هشام القاسم، المرجع السابق، ص39)-0)).

)))( هشام القاسم، المرجع السابق، ص0)).

)7)( هشام القاسم، المرجع السابق، ص0)).
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الفرع الثالث
مذاهب التفسير

هن���اك العي���د م���ن مذاهب التفس���ير، إال أننا س���وف نقف على أه���م ثاثة منها 
وهي)8)(:

1 - مدرسة الشرح على المتون: أنصار هذه المدرسة يذهبون إلى التقيد بالمعنى 
الحرف���ي للنص، وذلك م���ا دام أن هذا المعنى الحرفي يمك���ن تحديده. أما إذا كان 
تحديد المعنى الحرفي غير ممكن، فإنه ال بد من البحث عن النية المفترضة للمشرع 
عند وضع التش���ريع. وانتقد هذا االتجاه في تفس���ير القانون من جهة أنه يودي إلى 

جمود نصوص القانون، وبالتالي عجزه عن مواكبة التطورات المستجدة.
2 - المدرس��ة التاريخية: تذهب هذه المدرسة في تفسير القانون وفق ما أملته 
الظروف المادية، وهي تفس���ير النصوص الغامضة وفقاً لإلرادة المحتملة للمش���رع 
في لحظة التفس���ير؛ وذلك ألن القانون في نظر أنصار هذه النظرية ليس انعكاس���ا 
لإلرادة الواعية للمش���رع، بقدر ما هو إفراز لمقتضيات الظروف القائمة. وانتقدت 
هذه المدرس���ة من جهة أنها تؤدي إلى وضع المفس���ر مكان المشرع، إذ إن التفسير 

وفق الظروف المادية القائمة يؤدي بالمفسر إلى وضع قانون جديد.
3 - مدرسة البحث العلمي الحر: تمثل هذه المدرسة االتجاه الغالب اآلن، وتهتم 
ف���ي تفس���ير القان���ون كما يبرز من النص���وص، ال كما أراده المش���رع، وال كما تريده 
الظروف المادية. فهي ترى أن إرادة المش���رع، وضغط الظروف المادية يؤديان إلى 
إيج���اد القانون، إال أنه كخطوة أخرى ال بد من دراس���ة القان���ون كما هو، واالجتهاد 

بالبحث عن اإلرادة الفعلية كما هي في النصوص.
الفرع الرابع

كيف تلعب طريقة تفسير القانون في جعل القانون أداة هدم؟
يتحقق هذا في حال غياب الرقابة التش���ريعية على أداء الس���لطة التنفيذية في 
تطبيقه���ا للقان���ون، وفي حال ع���دم تبني مبدأ الفصل بين الس���لطات، بحيث تتغول 
السلطة التنفيذية على أداء باقي السلطة. ويصبح أداء باقي السلطات شكلياً فقط، 
بل على العكس من ذلك تصبح باقي السلطات تؤدي دور الغطاء التشريعي والقضاء 
لتصرف���ات الس���لطة التش���ريعية. فناحظ مثا كث���رة المجالس الخاصة بتفس���ير 

القوانين والتي تتبع في الغالب للسلطة التنفيذية.

)8)( هشام القاسم، المرجع السابق، ص)))-9)).



مفهوم حكم القانون وسيادته

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الخامسة - مايو 2842017

الخاتمة: 

في هذا البحث تم دراس���ة القانون كأداة في نموذجين من الدول، النموذج األول 
يجس���د دور القان���ون كأداة بن���اء وتطوير للدول���ة، وفي هذا النم���وذج يتجلى األصل 
واله���دف من وجود القانون، حي���ث يؤدي القانون دوره ف���ي المجتمع كأداة إصاح. 
وه���ذا النموذج للقانون يعد أحد المعايي���ر المتبعة في قياس مدى مدنية وحضارية 
الدول، فيقال عنها دولة القانون والمؤسسات، وهذا النموذج لدور القانون يستخدم 
كمعيار لتصنيف الدول كدول متقدمة. أما النموذج الثاني فهو يجس���د دور القانون 
كمعول هدم، وهذا الدور للقانون يطلق عليه ش���ريعة الغاب حيث يس���تخدم القانون 
كأداة بيد القوي ضد الضعيف، وهذا النموذج للقانون أيضا يستخدم كمعيار للداللة 
عل���ى تخلف الدول ورجعيتها، وعلى تصنيف الدول التي تتبنى هذا النموذج للقانون 

على أنها دول نامية أو رجعية أو دكتاتورية.

فالعالم اليوم مقسم إلى دول متقدمة وأخرى نامية، وإن من أهم ضمانات تقدم 
ال���دول ه���و احترام القانون فيه���ا وجعل���ه اإلدارة الوحيدة التي تنظم س���لوك أفراد 
المجتمع والمؤسسات فيه. لذلك نجد أن المجتمع الدولي المتقدم يسعى إلى وضع 
العديد من االتفاقيات الدولية والتي ترقى إلى مس���توى تش���ريعاتها حتى تس���تطيع 
التعام���ل مع المجتمع الدولي النامي. كما ناحظ أن المنظمات الدولية واألس���واق 
التجارية المشتركة تجعل في مقدمة شروط االنضمام إليها احترام تطبيق القانون، 
حي���ث إذا م���ا أرادت دولة من ال���دول النامية االنضمام إلى هك���ذا منظمات – مثا 
كمنظم���ة التج���ارة العالمية - يطلب منها تعديل أو تغيير تش���ريعاتها الداخلية. كما 
ناح���ظ أن منظم���ات حقوق اإلنس���ان والمحاكم الدولية ال تجد نش���اطاً لها إال في 

الدول النامية.

خاصة القول يعد القانون مرآة الدولة يعكس مدى حضارتها ومدنيتها وتطورها، 
فكلم���ا كان القانون يُحترم في طريقة وضعه وتطبيقه وتفس���يره كلما وجدت الدولة 

بالمقابل احتراماً لها من باقي الدول.
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مفهوم حكم القانون وسيادته
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المحتوى
الصفحةاملوضوع
59)امللخص
0))املقدمة

)))املبحث األول- القانون أداة بناء وتطوير
)))املطلب األول- املعاني واأللفاظ املختلفة للقانون الدالة على أنه أداة بناء وتطوير

)))الفرع األول- املعنى اللغوي للقانون
)))الفرع الثاني- املعنى االصطاحي للقانون

)))املطلب الثاني- سمات القانون كأداة بناء وتطوير
)))املطلب الثالث- مهمة أو وظيفة القانون كأداة بناء وتطوير

8))املطلب الرابع- نطاق القانون كأداة بناء وتطوير
8))الفرع األول- املذهب الفردي

)7)الفرع الثاني- املذهب االشتراكي أو االجتماعي
)7)الفرع الثالث- الشريعة اإلسامية

75)املبحث الثاني- القانون كمعول هدم وجمود
75)املطلب األول- طريقة وضع القانون

( التشريع 75)الفرع األول- كيفية وضع)َسنِّ
80)الفرع الثاني- كيف تلعب طريقة وضع القانون يف جعل القانون أداة هدم؟

80)املطلب الثاني - طريقة التطبيق )السلطة القضائية(
)8)الفرع األول- األحكام التي تصدر عن القضاء

)8)الفرع الثاني- التنظيم القضائي
)8)املطلب الثالث- طريقة تفسير القانون

)8)الفرع األول- التعريف بالتفسير
)8)الفرع الثاني- أنواع التفسير

83)الفرع الثالث- مذاهب التفسير
83)الفرع الرابع- كيف تلعب طريقة تفسير القانون يف جعل القانون أداة هدم؟

)7)اخلامتة
85)قائمة املراجع


