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 ادلقدمت 
 اوال : مىضىع البحث 

تمثؿ السياسة العامة نتاج التطور الحاصؿ في ميداف العموـ االجتماعية، ودراسة السياسة 
العامة كغيرىا مف الدراسات شكمت جداًل كبيرًا بيف الباحثيف حوؿ ما ىيتيا والموضوعات 

واإلحاطة بجوانبيا المتعددة التي تتناوليا، لذلؾ تعددت التعريفات حوؿ فيـ السياسة العامة 
في كونيا تمثؿ الجانب األدائي  لمحكومة والفعؿ السياسي أو أنيا ترتبط بكافو جوانب 
النظاـ السياسي وال تقتصر عمى دور الحكومة، لذلؾ أختمؼ الباحثوف في تعريفاتيا والتي 

 بمغت أكثر مف أربعيف تعريفا .
عطاءىا مفيـو محدد ميمة صعبو، نوعا مف ىنا تكوف ميمة أال حاطو بالسياسة العام ة وا 

ما، ذلؾ لتعدد وظائؼ األنظمة السياسية  والمتغيرات المؤثرة بتمؾ الوظائؼ، والدور 
نما  المتنامي لممجتمع مما جعؿ مف السياسة العامة ليست ميمة النظاـ السياسي فقط وا 

 األداء الحكومي. إبراز تأثير المجتمع في عممية رسـ وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة
ومف اجؿ أال حاطو بمفيـو السياسة العامة يمكف تناوؿ ىذا المفيوـ مف خبلؿ التركيز 
عمى التعريفات التي أسبغت عمى السياسة العامة الجانب التشريعي والتي وصفت السياسة 
العامة عمى أنيا )قرار أو مجموعة قرارات سياسية(، والجانب التطبيقي والتنفيذي الذي 

 ظر لمسياسة العامة كونيا )خطط وبرامج عمؿ تنفيذية( .ين
وبالنسبة لمسياسة العامة في إطار التشريع فقد عرفت بأنيا)مجموعة قرارات يتخذىا فاعموف 

 معروفوف بيدؼ تحقيؽ غرض  عاـ( .
ىنا تبدو اإلشارة إلى الفاعميف المعروفيف بداللو المؤسسات التي تكوف ميمتيا اتخاذ 

المسالة ترتبط باألجيزة العميا في النظاـ السياسي التي تكوف ميمتيا  القرارات ىذه
 األساسية ىي سف التشريعات واتخاذ القرارات، كالسمطة التشريعية.
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 ثاويًا : أهميت البحث:
التي تنبع  العراؽتكمف أىمية البحث كونو يتناوؿ قضية مؤسسات المجتمع المدني في 

الحاجة إلييا في وقنا الحاضر. السيما في ظؿ غياب دور لمدولة بسبب أفعاؿ النظاـ الذي 
 سعى خبلؿ العقود الماضية إلى تغييب ىذه المؤسسات واف يمصؽ وجود الدولة بوجوده.

تقوـ الجمعيات السياسية ببمورة مواقؼ جماعية ومطمبية مجتمعية يتـ عرضيا عمى  -1
 وؿ إلى الحموؿ التي ال يختمؼ بشأنيا الجميع.الحكومة لموص

تعمؿ الجمعيات السياسية عمى تدريب أعضائيا عمى العمؿ السياسي وتمكنيـ مف  -2
 اكتشاؼ قدراتيـ السياسية والقيادية لتجعميـ ناشطيف وقادريف ومييئيف لمقيادة مستقببًل.

ناس وتحسيف أوضاعيـ تساىـ الجمعيات السياسية في االىتماـ بقضايا المجتمع وال -3
مف خبلؿ اقتراح مجموعة مف الحموؿ واآلليات لحؿ مشاكؿ الناس االقتصادية 

 واالجتماعية.
تنشر الجمعيات السياسية الثقافة الديمقراطية والتسامح والتعاوف واالعتراؼ باآلخر،  -4

 والتعميـ عمى إدارة االختبلؼ بالطرؽ السممية بعيدًا عف العنؼ.
عيات السياسية مع أعضائيا واآلخريف تعامبًل قائمًا عمى أسس إنسانية تتعامؿ الجم -5

 بغض النظر عف الديف أو المعتقد السياسي والديني أو العرؽ.
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 ثالثا : مشكلت البحث 
دورا" استطاعت  العراؽتتمثؿ اإلشكالية في أنو. ىؿ لعبت مؤسسات المجتمع المدني في 

 مف خبللو أف تقـو بدور فعاؿ ويتفرع عف ىذه اإلشكالية جممة أسئمة:
 بشكؿ خاص. العراؽما ىو تاريخ مؤسسات المجتمع المدني بشكؿ عاـ وفي -1
 ىؿ كاف ليذه المؤسسات دور فاعؿ في األزمات.-2

 رابعًا : أهداف البحث:
تحديًا  -في المنطقة العربية عامة وربما  -تشكؿ دراسة األحزاب السياسية في العراؽ 

ىائبًل أماـ االختصاصييف في العمـو االجتماعية. فاألحزاب والحركات السياسية اليـو ىي 
كيانات بالغة التعقيد، مف حيث شكميا التنظيمي، وأنماط زعاماتيا، ومصادر شرعيتيا، 

ية، وغاياتيا ومرامييا، وأيديولوجيتيا، وتركيبتيا االجتماعية، وممارساتيا ومواقفيا السياس
ومصادر تمويميا، وأنماط التعبئة التي تعتمدىا، ونطاؽ نشاطيا، بؿ تنوع أوجو ىذا 
النشاط، وأسموب إدارتيا لؤلعضاء كسبًا، وضبطًا، وتوجييًا، ناىيؾ عف عبلقتيا بالدولة 
ه كمجتمع سياسي وعبلقتيا ببقية األحزاب، ثـ عبلقتيا بالمجتمع ككؿ. ويمكف إجماؿ ىذ

األبعاد المتداخمة مف حياة األحزاب إلى ثبلثة حقوؿ ىي: الحزب في ذاتو )الحزب كتنظيـ 
قائـ بذاتو(، الحزب في عبلقتو بالمجتمع، ثـ الحزب في عبلقتو بالدولة. لكف صعوبة 
دراسة األحزاب والحركات السياسية ال تتوقؼ عند ىذا الحد، بؿ تتعداىا إلى الشروط 

ة واالجتماعية القانونية والثقافية التي تنشط ىذه األحزاب في ظميا، السياسية واالقتصادي
 .  ى بنية وزعامة ونشاط ىذه األحزابوىي شروط متغيرة، متحولة، تترؾ أثرىا عم

 خامسا : مىهج البحث 
اقتضت الضرورة العممية اعتماد المنيج الوصفي والمنيج التحميمي والمنيج المقارف في 

 إعداد ىذا البحث. 
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 سادسا : خطت البحث
المطمب االوؿ : مفيـو الجمعية ،  المبحث االوؿ : مفيـو الجمعية السياسية، المقدمة 
 ،  المطمب الثاني : الدساتير العربية وحقوؽ اإلنساف والحريات العامة،  السياسية

 المطمب االوؿ :،  المبحث الثاني : مفيـو الحقوؽ والحريات في العيود والمواثيؽ الدولية
المطمب الثاني : حرية تكويف الجمعية ،  مفيوـ الحقوؽ والحريات في الدساتير الدولية

المبحث الثالث : مقارنة بيف الحقوؽ تكويف الجمعيات ،  السياسية في دستور الدولو
المطمب االوؿ : الحقوؽ تكويف الجمعيات في ،  السياسية في الدوؿ العادية مع الحقوؽ

 الخاتمة،  المطمب الثاني : مرحمو الدساتير المعاىدة ، مرحمو الدستور االولى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 ادلبحث االول

 مفهىم اجلمعيت السياسيت

 ادلطلب االول

 مفهىم اجلمعيت السياسيت

 تعريف الجمعية:

الجمعية ىي اتفاؽ لتحقيؽ تعاوف مستمر بيف شخصيف أو أكثر الستخداـ معموماتيـ أو 
 .(1)أو لغاية غير توزيع األرباح فيما بينيـ نشاطيـ مف أجؿ المصمحة العامة ،

 أنواع الجمعيات:

 يحصر ظيير الحريات العامة أنواع الجمعيات، في :

جمعيات الخواص والتي تؤسس طبقا لقانوف االلتزامات والعقود وىي التي أسماىا الجزء 
 األوؿ مف ظيير تأسيس الجمعيات ب "الجمعيات بصفة عامة".

 غة المصمحة العمومية، وتخضع لبعض اإلجراءات الخاصة.جمعيات معترؼ ليا بصب

الجمعيات االتحادية والجامعات، وىي مجرد تجميع لمجمعيات مف أجؿ التنسيؽ وتكثيؼ 
 الجيود لمرفع مف المردودية وحسف األداء لتصبح قوة اقتراحية ظاغطة أكثر.

ة أف كؿ الجمعيات الجمعيات ذات الصبغة السياسية التي تمارس نشاطا سياسيا، والحقيق
تمارس النشاط السياسي بشكؿ أو بآخر، وكثيرا ما نجد جمعيات مف ىذا القبيؿ تتستر وراء 
نشاط ثقافي أو حقوقي مثبل لتمارس السياسة حتى النخاع، وىذا النوع مف الجمعيات 

 .(2)تنطبؽ عميو مقتضيات األحزاب السياسية

                                                           
1
 . 33، ص1811دراسة مقارنة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، –د.سلٌمان محمد الطماوي ، النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري    
2
 . 253، ص 1883د. ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعٌة ، األسكندرٌة ،  
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معية المغربية، ولكف مقرىا في الخارج، أو الجمعيات األجنبية التي تتوفر عمى مميزات الج
 في المغرب ونصؼ أعضاء مسيرىا أجانب.

 شروط تأسيس الجمعيات:

يجب التمييز بيف شروط تأسيس الجمعيات المغربية )أوال( وشروط تأسيس الجمعيات 
 األجنبية )ثانيا(.

 أوال: شروط تأسيس الجمعيات المغربية: مبدأ الحرية المشروط بإجراءات.

 فماىي ىذه االجراءات؟ إذف

 لكي تكوف بداية تأسيس الجمعية بداية سميمة البد أف تقوـ باإلجراءات التالية:

تقديـ تصريح مسبؽ: وذلؾ إلى مقر السمطة اإلدارية المحمية مباشرة )القائد أو الباشا( أو 
بة بواسطة عوف قضائي، ثـ توجو السمطة نسخة منو ونسخا مف الوثائؽ المرفقة إلى النيا

 .(1)العامة بالمحكمة االبتدائية التي تقع الجمعية تحت نفوذىا إلبداء رأييا عند االقتضاء

 مضموف التصريح: يتضمف التصريح:-

األسماء الشخصية والعائمية وجنسية وسف وتاريخ ومكاف االزدياد ومينة ومحؿ سكنى * 
 أعضاء المكتب المسير.

 الصفة التي يمثموف بيا الجمعية تحت أي اسـ كاف. *

صورا مف طائقيـ الوطنية أو بطاقة اإلقامة إذا كاف ىناؾ أجانب، ونسخا مف السجؿ * 
 العدلي.

مقر الجمعية ومقرات فروعيا إف وجدت ، وكذا المؤسسات التابعة ليا أو التي تديرىا أو * 
 والعمؿ المشترؾ.التي تربطيا بيا عبلقة مستمرة بيدؼ التعاوف 

                                                           
1
 . 152، ص  1811لدستوري وبعض تطبٌقاتها المعاصرة ، دار النهضة العربٌة ، د. ٌحٌى الجمل ، نظرٌة الضرورة فً القانون ا 
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وتضاؼ إلى التصريح القوانيف األساسية في ثبلثة نظائر إلى مقر السمطة المحمية التي * 
 توجو واحدة منيا إلى األمانة العامة لمحكومة.

ثـ يمضي صاحب الطمب عمة التصريح ويشيد عمى صحة البيانات والوثائؽ المرفقة مع 
 أداء حقوؽ التنبر طبعا.

وضعية الجمعية يجب أف يصرح بو خبلؿ الشير الموالي لمتغيير،  وكؿ تغيير يطرأ عمى
كما يجب التصريح بعدـ وقوع التغييرات التي تنص عمييا القوانيف األساسية في التاريخ 
الذي كاف مقررا ليا، وال يحتج بأي تغيير تجاه الغير إال ابتداء مف اليـو الذي يقع فيو 

 التصريح بيا.

 ي الحاؿ عف كؿ تصريح بالتغيير  أو عدمو.ويسمـ وصؿ مؤقت مختـو ف

وعند استيفاء التصريح لئلجراءات القانونية السابقة الذكر يسمـ الوصؿ النيائي وجوا داخؿ 
 يوما. 66أجؿ أقصاه 

ذا لـ يسمـ خبلؿ ىذا األجؿ جاز لمجمعية أف تمارس نشاطيا طبقا لما ىو مسطر في   وا 
رة الثانية مف الفصؿ الخامس مف قانوف تأسيس قوانينيا الداخمية، وىذا ما أكدتو الفق

 الجمعيات المذكورة سابقا.

وممارسة الجمعية ألىدافيا طبقا ليذه اإلجراءات الواردة في الفصؿ األوؿ والخامس مرىوف 
باحتراميا لمقوانيف الجارية واآلداب العامة، أو المس بالنظاـ الممكي أو بوحدة التراب 

عدـ المس بالديف اإلسبلمي  2662لثالث بمقتضى تعديؿ الوطني، وأضيؼ إلى الفصؿ ا
 .(1)أو الدعوة إلى التمييز بمختمؼ أشكالو، حيث تصبح الجمعية تحت طائمة البطبلف

 

 

 

                                                           
1
 . 123، ص 2004، بغداد ، دار المالك للفنون واآلداب والنشر ،  3د. إسماعٌل مرزه : مبادئ القانون الدستوري والعلم السٌاسً ، ط 
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 ادلطلب الثاوي

 واحلرياث العامت وحقىق اإلوسانالدساتري العربيت 
لمقانوف تشكؿ واقعآ حقوؽ اإلنساف ىى مجموعة مف القواعد القانونية والمبادئ األساسية 

جتماعيآ وقانونيآ، ييدؼ عمى تثبيت دعائـ الحياة اإلنسانية عمى أسس  تتوافؽ  سياسيآ وا 
مع مقتضيات العدالة والوجداف السميـ وىى قواعد تمثؿ فى مجموعيا نظامآ لمحؽ والعدؿ 

دىا والمساواة فى المجتمع اإلنسانى.وبالنظر إلى شطر كبير مف ىذه الحقوؽ والمبادئ  نج
تتطابؽ مف حيث المصدر مع المبادئ الدينية واألخبلقية ذلؾ أف ىدؼ قواعد حقوؽ 
اإلنساف ىو تحقيؽ العدالة والمساواة والخير المطمؽ ألفراد المجتمع اإلنسانى دوف النظر 

 .(1)إلى األلواف أو األدياف أو الجنس أو الوضع المالى أو التطبيقى

 مة:  مبادئ حقوق اإلنسان والحريات العا

ىى مصطمحات يستخدميا أىؿ القانوف والسياسة بإعتبارىا قواعد واجبة اإلتباع ومبادئ     
يتحدد عمى ضوءىا حقوؽ األفراد وواجبات الدولة والضمانات القانونية تجاه ىذه الحقوؽ 
بحيث يكوف ضروريآ وواجبآ عمى الدولة حماية حقوؽ اإلنساف وتوفير الحريات العامو 

تيا.    وفى الوقت ذاتو يكوف مف واجب الدولة التأكد مف أجيزة تطبيؽ وكفالة ممارس
القانوف مف قضاء ونيابة وشرطة تؤدى واجبيا دوف إعتداء عؿ ىذه الحقوؽ أو تمؾ 
الحريات.والحريات العامة يقصد بيا الحريات التى تتيح لئلنساف ممارسة حقوقو األساسية 

وصية وحؽ الفرد فى التنقؿ وحؽ ممارسة مثؿ حؽ األمف وحؽ الحياة والحؽ فى الخص
شعائر الديف كما تشمؿ بصفة خاصة الممارسات التالية:حريات اإلجتماع، حرية 
 الصحافة،حرية التعبير،الحرية الدينية،حرية التعميـ،فالحرية فى مجاؿ ممارسة ىذه الحقوؽ

 (2)تعتبر بمثابة إمتياز شخصى يحميو

 

 
                                                           

1
،  2001ً ، بغداد ، مؤسسة آفاق للدراسات واألبحاث العراقٌة ، د. محمد علً الناصري ، محمود الطائً : دراسات حول الدستور العراق 

 156ص
2
 . 182، ص  1881د.صالح جواد الكاظم ، د.علً غالب العانً ، األنظمة السٌاسٌة ، دار الحكمة ، بغداد ،  
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 مضمون الحريات العامة:

ىى موضوعات قانونية وسياسية تتعمؽ بالحقوؽ الذاتية لممواطنيف والتى يتولى الدستور 
والقانوف حمايتيا كما تقـو أجيزة تنفيذ القانوف بتطبيؽ القوانيف لتوفير تمؾ الحماية.يقوؿ 

)أف موضوع حقوؽ اإلنساف ىو دراسة لمحقوؽ المقررة لمشخص  EVE MADIOاألستاذ 
عيد الدولى والتى تؤمف فى إطار حالة حضارية معينة التوافؽ بيف والمعترؼ بيا عمى الص

تأكيد الكرامة اإلنسانية وحمايتيا مف جية والحفاظ عمى النظاـ العاـ مف جية أخرى(.وىذا 
التعريؼ يركز عمى البعد المزدوج لحقوؽ اإلنساف فى محيطيا اإلجتماعى والتاريخى 

إلنساف تعتبر حقوقآ عالمية التتأثر طبيعتيا .وتأسيسآ عمى التعريؼ المقدـ فإف حقوؽ ا
بإختبلؼ أجناس البشر وأعرافيـ فيذه الحقوؽ ما وجدت إال لتتشكؿ ضمانة لمصمحة 
البشرية فى كؿ زماف ومكاف.إف مفيـو الحريات العامة نابع عف الممارسة التاريخية  فى 

ر الفرنسى الصادر المجتمع الفرنسى وقد ظيرت  مع الثورة الفرنسية حيث نص فى الدستو 
ـ عمى عبارة) إف القانوف يحمى الحرية العامة والفردية فى مواجية 1793\يونيو\24فى 

ظمـ الذيف يحكموف(.وقد تعززت عالمية حقوؽ اإلنساف مع تطور القانوف الدولى لحقوؽ 
اإلنساف كما صدرت حتى اليـو مايناىز المائة مف اإلتفاقيات الدولية والمواثيؽ وتشكؿ ىذه 

 .(1)التشريعات فى مجموعيا منظومة حقوؽ اإلنساف وحرياتو العامو

تقسيـ وتصنيؼ الحريات العامة:ىنالؾ تصنيفات متعددة لحقوؽ اإلنساف وحرياتو العامة 
وييمنا فى ىذا المقاـ التركيز عمى التقسيـ الشائع والذى يقـو استنادآ عمى حقوؽ اإلنساف 

موعة األولى:طائفة الحقوؽ المدنية والسياسية وتشمؿ تقسيمآ ثبلثيآ عمى الوجو اآلتى:المج
   -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

الحؽ     -الحؽ فى الخصوصية.    -الحؽ فى البراءة.    -الحؽ فى الحياة واألمف. 
الحؽ فى     -حؽ العبادة وممارسة الشعائر الدينية وحرية اإلعتقاد.    -فى التنقؿ.

 األسرة والجنسية اإلسـ.

     -المجموعة الثانية:طائفة الحقوؽ اإلقتصادية  واإلجتماعية والثقافية وتشمؿ عمى:

                                                           
1
 . 256، ص 1811د. منذر الشاوي : القانون الدستوري )نظرٌة الدولة( ، بغداد ، مركز البحوث القانونٌة ،  
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حؽ تكويف الجمعيات     -حؽ التعبير.    -حؽ الممكية وحيازة األمواؿ والتصرؼ فييا.
 .(1)الثقافية واإلجتماعية

اسـ المجموعة الثالثة:وتشمؿ طائفة مف الحريات والحقوؽ حديثة الطابع ويطمؽ عمييا 
  -"حقوؽ الجماعات" أو "التضامف" وتتمثؿ فى:

الحؽ فى الحصوؿ     -حؽ تكويف النقابات.    -حؽ اإلضطراب.    -حؽ العمؿ.   
الحقوؽ     -الحؽ فى الحماية مف البطالة.    -عمى ضماف حماية العجز والشيخوخة.

 التعمقة بحماية البيئة.

بموضوعات ذات حماية:تيتـ المواثيؽ الدولية نماذج مف الحقوؽ الحديثة ذات الصمة 
بحماية بعض الفئات التى تنتمى لممجتمع اإلنسانى غير أنيا تكوف فى مركز قانوف 
ضعيؼ والتكفؿ ليا القوانيف المحمية الحماية الواجبة لذلؾ فقد تدخمت مبادئ حقوؽ 

  -:(2)اإلنساف إلقرارىا ومف األمثمةالظاىرة ليا

حؽ الشعوب المستعمرة فى     -الحؽ فى بيئة نظيفة وصحية.    -الحؽ فى التنمية.   
حقوؽ     -حقوؽ النساء.    -حقوؽ األطفاؿ.    -حقوؽ األقميات.    -تقرير مصيرىا.

    -حقوؽ البلجئيف.    -حقوؽ السكاف األصمييف والقبمييف.    -المعوقيف والمختمفيف عقميآ.
ف مجموعة الحقوؽ المشار الييا أعبله تشكؿ حقوؽ األشخاص عديمى الجنسية.ويبلحظ أ

فى مجموعيا ثمرة التطور اإلنسانى فى كؿ مجاالت الحياة فالعوامؿ اإلقتصادية والسياسية 
والعسكرية والحروب التى ظيرت كاف ليا األثر المباشر فى أف يتولى المجتمع الدولى 

تيارات الفكر الميبرالى تنظيـ ىذه المسائؿ الشائكة ويفرض ليا حماية دولية خاصة وأف 
ومبادئ الديمقراطية قد نمت وترعرعت عمى نحو ممحوظ فى القرف الماضى وقد ظيرت 
آثار كؿ ذلؾ فى تسارع خطى اإلصبلح اإلجتماعى التى ظؿ يقودىا دعاة الديمقراطية 
وأنصار حقوؽ اإلنساف فيى تعتبر بحؽ ثمرة صراع اإلنساف فى مواجية ظروؼ طبيعية 

لمجتمعات اإلنسانية تئف تحت وطأتيا آمادآ طويمة إلى أف جاءت حركات قاىرة ظمت ا

                                                           
1
د.إبراهٌم عبد العزٌز شٌحا ، القانون الدستوري تحلٌل النظام الدستوري المصري فً ضوء المبادئ الدستورٌة العامة ، الدار الجامعٌة ،  

 . 315، ص 1813بٌروت ، 
2
 . 132، ص 1881القاهرة ، د. عبد الغنً بسٌونً عبد هللا ، سلطة ومسؤولٌة رئٌس الدولة فً النظام البرلمانً ، دار النهضة العربٌة ،  
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التحرر السياسى واإلقتصادى والتى دعت بشدة الى تطوير المجتمع اإلنسانى وتحريره مف 
القيود.حقوؽ اإلنساف فى اإلسبلـ مصدرىا القرآف الكريـ والسنة النبوية ومصادر التشريع 

ياد واإلستحساف واإلستصحاب والمصالح المرسمة وفعؿ القانونية األخرى كالقياس واإلجت
الصحابى.عمى انو وبالنظر الى المشاكؿ الكبيرة التى ظيرت فى مسيرة الحياة المعاصرة 
فقد اجمع عمماء اإلسبلـ عمى إصدار وثائؽ تتضمف مبادئ حقوؽ اإلنساف تمثؿ فى 

ضطراد وتضع ليا الحموؿ طبيعيتيا دستورآ يحكـ مشكبلت الحياة السياسية التى تتجدد بإ
 مف خبلؿ األحكاـ المستمدة مف القرآف الكريـ والسنة.

   --وتدور مبادئ حقوؽ اإلنساف فى اإلسبلـ حوؿ المبادئ اآلتية:

    -المحافظة عمى األسرة.    -تحقيؽ المساواة بيف البشر وعدـ التمييز بينيـ ألى سبب. 
المساواة والكرامة     -حرية اإلنساف.    -المحافظة عمى الحياة التى ىى ىبة اهلل.

حظر     -رعاية الطفولة وكفالة األيتاـ.    -حماية حقوؽ المرأة.    -اإلنسانية.
    -حرية التعبير.    -حؽ المشاركة السياسية.    -تقرى حؽ التنقؿ والتممؾ.    -اإلكراه.

 التكافؿ اإلجتماعى.    -إقامة الشورى.    -إقامة العدؿ.
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 ادلبحث الثاوي

 مفهىم احلقىق واحلرياث يف العهىد وادلىاثيك الدوليت

 ادلطلب االول

 مفهىم احلقىق واحلرياث يف الدساتري الدوليت
لقد شغؿ ىذا الموضوع عقوؿ الكثير مف الفبلسفة والمفكريف عمى مر العصور ، فمـ      

الحريات وحقوؽ اإلنساف ، يكف ىناؾ تاريخ محدد لمعرفة متى كانت بدايات المطالبة ب
فالبعض يربطيا مع بداية تنظيـ العبلقة بيف السمطة واألفراد والتي تجمت في الحضارات 
اإلنسانية القديمة التي لـ تخمو مف ىذا التنظيـ. فمثبل لقد كاف حمورابي يعمؿ عمى إقامة 

رتيـ عمى الضعفاء العدالة بيف األفراد والمساواة بينيـ ومنع األقوياء مف بسط نفوذىـ وسيط
، باإلضافة إلى ذلؾ ىنالؾ الحضارة الصينية والحضارة اليندية والحضارة الفرعونية 
القديمة مرورًا بالعصور الوسطى وصواًل إلى مرحمة عصور النيضة األوربية التي أوجدت 
اإلعبلنات والمواثيؽ الدولية التي نصت عمى حؽ اإلنساف في الحرية  والعيش الكريـ 

ر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ التاريخ النيا حولت األفكار واآلراء والمفاىيـ التي ،وتعتب
كانت الشعوب تنادي بيا إلى نصوص قانونية موثقة ، والتي مف أىميا اإلعبلف الفرنسي 

بعد الثورة الفرنسية، تبعتيا بعد ذلؾ 1789لحقوؽ اإلنساف والمواطف الذي صدر عاـ 
ية التي بدأت تسير عمى خطى الثورة الفرنسية. أما بالنسبة المواثيؽ واإلعبلنات الدول

إلعبلنات الحقوؽ االنكميزية فرغـ عدـ وجود دستور في انكمترا إال إف ىذا لـ يمنع مف 
صدور عدة وثائؽ متعمقة بحقوؽ اإلنساف وأبرزىا ميثاؽ العيد األعظـ ، أيضا اإلعبلف 

عديد مف المبادئ التي تضمف المساواة كاف قد أشار إلى ال 1776األمريكي الصادر عاـ 
. فالشعوب اذف لـ  تصؿ الى ىذه المرحمة المتقدمة مف كفالة  (1)والعدؿ بيف البشر

الحريات الفردية اال بعد صراعات مريرة وأثماف باىضة دفعيا المتبنوف ليذه القضية 
والمؤمنوف بحرية البشر،فالتاريخ يسرد لنا قصص الكثير مف الفبلسفة الذيف ناضموا مف 

ساواة والحؽ في التعبير عف الرأي وتوفير اجؿ تحقيؽ مطالب الشعوب المتمثمة بالعدؿ والم
                                                           

1
اسات وسن حمٌد رشٌد ، الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً العراق و اإلمارات العربٌة المتحدة ،رسالة ماجستٌر،أكادٌمٌة الدر 

 . 45، ص2008العلٌا،طرابلس، لٌبٌا، 
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العيش الكريـ وتحريرىـ مف فمسفة السمطة المطمقة لمحكاـ ، وقد وصمت االثماف التي 
دفعيا بعض الفبلسفة والمدافعيف عف ىذه القضية الى درجة اف فقد بعضيـ حياتو،وىو ما 

ف افكاره ومبادئو حصؿ لمفيمسوؼ اليوناني )سقراط( عندما فضؿ الموت عمى اف يتنازؿ ع
فقد كاف يرى انو يجب اف يعيش الناس احرارًا واف التتدخؿ الحكومة في حياتيـ .اما 

  .(1))افبلطوف( فقد وصؼ الحرية بأنيا افضؿ واكمؿ ما يممكو الناس

تنعكس صورة الدولة القانونية او شرعية الدولة بمدى التزاميا بالدستور والقوانيف االساسية 
البد مف اف تكوف متضمنة لمجموعة مف الحقوؽ والحريات االساسية لؤلفراد النافذة والتي 

مع ضماف احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات ، فبل جدوى مف النص عمى ىذه الحقوؽ 
والحريات دوف اف يكوف ىناؾ احتراـ وتطبيؽ فعمي ليا. لذلؾ نجد اليـو اغمب دساتير 

ردية المكفولة بموجب احكاميا والتي الدوؿ تنص عمى العديد مف الحقوؽ والحريات الف
تضع  في نفس الوقت آلية عمؿ قانونية تضمف احتراـ ىذه الحقوؽ وتحويؿ ىذه 
النصوص القانونية الى ترجمة واقعية فعمية تجد صداىا مف خبلؿ التطبيؽ الفعمي ليا 

 عمى ارض الواقع.

بيف ما تضمنو مف ( ون2665وكمثاؿ عمى ىذه الدساتير، نأخذ الدستور العراقي لعاـ )
حقوؽ وحريات اساسية لؤلفراد في مطمٍب اوؿ ، ثـ ننتقؿ في المطمب الثاني الى بياف 
ماىية الضمانات التي نص عمييا الدستور كوسيمة تكفؿ احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات 

 . (2)وعدـ التجاوز عمييا بإعتبارىا حقوؽ مكفولة دستورياً 

في المادة العشريف منو عمى أنو " لكؿ شخص  نص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف
الحؽ في حرية االشتراؾ في الجمعيات والجماعات السممية وال يجوز إرغاـ أحد عمى 

منو عمى أنو " لكؿ شخص الحؽ في  23االنضماـ إلى جمعية ما " كما نص في المادة 
 أف ينشئ وينضـ إلى نقابات لحماية مصمحتو " . 

 

                                                           
1
 .46، ص2011صر ، د. سحر محمد نجٌب ، التنظٌم الدستوري لضمانات حقوق االنسان وحرٌاته ، مطابع شتات م 
2
 .13، ص2011، 1د.علً ٌوسف الشكري، حقوق االنسان بٌن النص والتطبٌق ، دار صفاء للنشر، عمان ط 
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االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف عمى أنو " لكؿ شخص الحؽ مف  11كما نصت المادة 
في حرية المشاركة في االجتماعات السممية ، وفي حرية تكويف الجمعيات ، ويشمؿ ىذا 

 الحؽ حرية إنشاء النقابات مع اآلخريف ، واالنضماـ إلييا لمدفاع عف مصالحو .. 

الدولية لحرية تكويف الجمعيات واألحزاب ويشير الخبراء والحقوقييف إلى أىـ المعايير 
 والنقابات وىي :

لممواطنيف حؽ إنشاء الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات ، دوف قيود تحوؿ دوف 
ذا كاف ىناؾ إشكاؿ في  ممارسة ىذا الحؽ بما في ذلؾ الترخيص المسبؽ أو األذف ، وا 

 ريؽ السمطة اإلدارية . ىذا الخصوص ينبغي البت فيو عف طريؽ القضاء وليس عف ط

اكتساب الشخصية االعتبارية بمجرد إعبلـ اإلدارية المختصة باألمر وتقديـ األوراؽ 
والمستندات المطموبة والني ينبغي أف تقتصر عمى النظاـ الذي يحكـ عمؿ الجمعية أو 

 الحزب أو النقابة. 

ية والنظاـ العاـ حؽ التنظيـ بوضع نظامو مع مراعاة ما تطمبو الديمقراطية والشفاف
 والسبلمة العامة ، وحقو بتعديؿ نظامو دوف تدخؿ السمطة اإلدارية . 

نشاء المنظمات اإلقميمية والدولية  الحؽ بإنشاء االتحادات النقابية واالتحادات العامة وا 
 واالنضماـ اليا .

 حرية االنضماـ إلى التنظيـ شرط التقيد بنظامو ، وحرية االنسحاب منو . 

خؿ السمطة اإلدارية في تسيير شئوف التنظيـ وترؾ األمر ألعضائو في إطار عدـ تد
 المسئوليات والصبلحيات المحددة في نظاـ الجمعية أو الحزب أو النقابة . 

حؿ التنظيـ بإرادة أعضائو ووفؽ ما نصؿ عميو نظامو ، أو بقرار مف القضاء في حاالت 
بنشاطاتو إلى أف يصدر قرار نيائي عف  يجب أف يحددىا القانوف حصرا ويستمر التنظيـ

 القضاء بحمو ، وال يجوز إعطاء حؽ الحؿ لمسمطة اإلدارية . 
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حؽ النقابات بالمفاوضة الجماعية أبراـ عقود العمؿ المشتركة ، والحؽ باإلضراب بعد 
 استنفاذ طرؽ التفاوض .

ينبغي عمى  باإلضافة إلى ىذه المعايير التي تكفؿ حرية التجمع ىناؾ معايير أخرى
التجمع )الجمعيات واألحزاب والنقابات ( التقيد بيا لجية إدارة شئونو وىي تتمخص باعتماد 
المبادئ والقواعد الديمقراطية في ضماف حقوؽ األعضاء وتوزيع المسئوليات ، وانتخاب 
المسئوليف ، والمراقبة والمساءلة والمحاسبة ، والشفافية المالية بنوع خاص ، والبد مف 

إلشارة إلى وثيقة إعبلف مبادئ ومعايير بشأف حرية الجمعيات في الدوؿ العربية " التي ا
وضعيا خبراء في القانوف ونشطاء في مجاؿ العمؿ المدني العربي في ورشة عمؿ عف 

مايو  16و 9اإلطار التنظيمي لمجمعيات في العالـ العربي " والتي عقدت في عماف يومي 
ا في وضع ىذه الوثيقة المبادئ والمعايير الواردة فييا تشكؿ ، وقد بذؿ جيدا كبير  1999

ضمانة أكيدة لحرية تكويف الجمعيات إذا ما جرى التقيد بيا واحتراميا مف قبؿ السمطة 
 العامة . 

لكف ماذا عف قوانيف الجمعيات في البمداف العربية ، سنبلحظ أف كافة ىذه القوانيف ال 
ا ، بؿ تخمؽ معايير خاصة بيا ترسخ مف ىيمنة الجية تضع المعايير السابقة في حسباني

اإلدارية عمى الجمعيات والمؤسسات األىمية ، كما تأثرت فمسفة ىذه القوانيف بالرغبة في 
تقييد حؽ تكويف الجمعيات، ويبلحظ أف أغمب الدساتير العربية نصت عمى ىذا الحؽ 

ه!، وغالبا ما تنص ىذه القوانيف بصفة مطمقة اال أنيا أحالت دائما لقانوف ينظمو أو يقيد
بشكؿ كبير عمى عدد كبير مف القيود عمى تأسيس الجمعيات ونشاطيا ، كما أنيا غالبا ما 
تعطي جية إدارية ما حؽ اإلشراؼ والرقابة والييمنة عمى نشاط ىذه الجمعيات بؿ وسمطة 

ية والعمؿ في حميا في كثير مف األحياف ، وتكوف ىذه الجية ىي وزارة الشئوف االجتماع
بعض البمداف )مصر، األردف ( ، ووزارة الداخمية في بعضيا )سوريا ، فمسطيف ، لبناف( ، 
وأحيانا يكوف قرار حؿ الجمعية الصادر مف الجية اإلدارية غير قابؿ لممراجعة القضائية 
أو الطعف كما أعطت بعض القوانيف لمجية اإلدارية عدد مف السمطات غير المسبوقة منيا 

 و أعطاىا حؽ تعييف عضو منيا في مجمس إدارة الجمعية )الحالة السورية(. أن
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وىو ما يعد مخالفة لكافة نصوص ومبادئ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف المشار إلييا في 
البداية. كما صدرت قوانيف الجمعيات في البمداف العربية منذ فترات زمنية طويمة وىي التي 

المدني مما ينبغي النظر في تغييرىا ، وىو ما نراه في  عكست ىيمنة الدولة عمى المجتمع
 عدد مف البمداف العربية منيا : 

 مصر : 

منو عمى أف لممواطنيف حؽ تكويف الجمعيات عمى  55نص الدستور المصري في المادة 
الوجو المبيف في القانوف ، ويحظر إنشاء جمعيات يكوف نشاطيا معاديا لنظاـ المجتمع أو 

منو عمى أنو  6في المادة  2662لسنة  84سريا ذا طابع عسكري " كما نص القانوف 
مخص النظاـ األساسي لمجمعية في السجؿ الخاص بيا خبلؿ )تمتـز الجية اإلدارية بقيد م

يوما مف تاريخ تقديـ طمب القيد مصحوبا بالمسندات المشار إلييا في القانوف . فإذا  66
مضت مدة الستيف يوما دوف إتمامو اعتبر القيد واقعا بحكـ القانوف ، وتثبت الشخصية 

ستيف يوما . وفي حاؿ اعتراض الجية االعتبارية لمجمعية بإجراء ىذا القيد أو بمضي ال
اإلدارية عمى طمب التأسيس وجب عمييا رفض طمب القيد بقرار مسبب يخطر بو ممثؿ 
جماعة المؤسسيف بموجب خطاب موصي عميو بعمـ الوصوؿ وذلؾ خبلؿ الستيف يوما 
 المشار إلييا . ويكوف لممثؿ جماعة المؤسسيف الطعف بيذا القرار أماـ المحكمة المختصة

يوما مف تاريخ إخطاره ، وقيد القانوف حؽ لجوء المؤسسيف إلى القضاء بالمجوء  66خبلؿ 
أوال إلى لجنة تختص بالمنازعات التي تنشأ بيف الجية اإلدارية والجمعيات ، في كؿ 
محافظة بقرار مف وزير العدؿ .. وىذه المجنة طابعيا حكومي وال تقبؿ الدعوى بشأف 

مختصة إال بعد صدور قرار في النزاع المعروض أماـ المجنة وغير النزاع أماـ المحكمة ال
 يوما مف تاريخ صدور القرار .  66مقبوؿ مف المؤسسيف ، ويكوف رفع الدعوى خبلؿ 

 55في تحديد المحظورات ولـ تكتؼ بما حظره الدستور في المادة  11كما توسعت المادة 
ى الجمعيات ممارسة أي نشاط منيا بحظر إنشاء الجمعيات السرية قط ،إذ حظر عم

سياسي تقتصر ممارستو عؿ األحزاب السياسية وأي نشاط نقابي تقتصر ممارستو عمى 
النقابات وفقا لقوانيف النقابات ، إلى جانب حظر استيداؼ تحقيؽ أي ربح أو ممارسة 

 نشاط ينصرؼ إلى ذلؾ . 
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جتماعي " الشئوف كما أجاز القانوف حؿ الجمعية بقرار مسبب مف وزير التضامف اال
االجتماعية سابقا " بعد اخذ رأي االتحاد العاـ لمجمعيات والمؤسسات األىمية وبعد دعوة 

 الجمعية لسماع أقواليا في ىذا الشأف . 

 مف القانوف (: 42حاالت ضمف المادة  6ومف الحاالت التي يجوز وفقا ليا حؿ الجمعية )

 اض التي أنشئت مف أجميا . التصرؼ في أمواليا أو تخصيصيا في غير األغر 

لى جية خارجية بالمخالفة الحصوؿ عمى أمواؿ مف جية خارجية أو إرساؿ أمواؿ إ
 . لمقانوف

 ارتكاب مخالفة جسيمة لمقانوف أو لمنظاـ العاـ أو لآلداب . 

االنضماـ او االشتراؾ أو االنتساب إلى ناد أو جمعية أو ىيئة أو منظومة مقرىا خارج 
لعربية دوف إخطار الجية اإلدارية بذلؾ أو دوف اخذ اعتراض الجية جميورية مصر ا

 اإلدارية بعد إخطارىا باالعتبار . 

عدـ انعقاد الجمعية العمومية لمدة عاميف متتاليف أو عدـ انعقادىا بناء عمى الدعوة 
 النعقادىا النتخاب مجمس إدارة جديد . 

 ا ألحكاـ ىذ القانوف .عدـ تعديؿ الجمعية نظاميا أو توفيؽ أوضاعيا وفق

وأجاز لمقانوف لكؿ ذي شأف الطعف بقرار الحؿ أماـ محكمة القضاء اإلداري وعمى 
المحكمة اف تفصؿ في ىذا الطعف عمى وجو االستعجاؿ ودوف مصروفات . كما منح 
القانوف كثير مف السمطات لمجية اإلدارية في التدخؿ في شئوف الجمعيات ؛ فنص في 

ى أنو إذا أصبح عدد أعضاء مجمس اإلدارة ال يكفي النعقاده صحيحا منو عم 46المادة 
جاز لوزير الشئوف االجتماعية عند الضرورة بعد أخذ رأي االتحاد العاـ لمجمعيات 
والمؤسسات األىمية أف يعيف بقرار مسبب منو مفوض مف بيف األعضاء الباقيف أو مف 

فوض دعوة الجمعية العمومية خبلؿ غيرىـ يكوف لو اختصاصات مجمس اإلدارة ،وعمى الم
يوما النتخاب مجمس إدارة جديد واال اعتبرت مدعوة بحكـ القانوف ، وتنتيي ميمة  66

 المفوض بانتخاب مجمس اإلدارة الجديد . 
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كما أجاز القانوف لمجية اإلدارية حؽ استبعاد مرشح معيف لمجمس اإلدارة لعدـ توافر 
أياـ مف تاريخ إخطار الجمعية ،  7عف الترشيح خبلؿ  شروط الترشيح فإذا لـ يثبت تنازلو

كاف لمجية اإلدارية ولذوي الشأف عرض األمر عمى لجنة فض المنازعات السابؽ اإلشارة 
إلييا لمبت في النزاع . ويكوف لمجية اإلدارية ولذوي الشأف رفع الدعوى إلى المحكمة 

نة أو انقضاء المدة التي ينبغي عمى المختصة خبلؿ األياـ السبعة التالية لصدور قرار المج
أياـ ( وتفصؿ المحكمة في الدعوى قبؿ موعد االنتخابات  16المجنة أف تصدر قرارىا ) 

 ( . 34)المادة 

كما أعطى القانوف لمجية اإلدارية إصدار قرار بعزؿ مجمس اإلدارة أو بوقؼ نشاط 
اميف متتاليف أو عدـ انعقادىا الجمعية في حالتيف ىما : ػ عدـ انعقاد الجمعية العمومية ع

مف القانوف /ػ عدـ تعديؿ الجمعية نظاميا  46بناء عمى الدعوى النعقادىا تنفيذا لممادة 
 ( . 42وتوفيؽ أوضاعيا وفقا ألحكاـ ىذا القانوف . )المادة 

 

وتعمؿ وزارة التضامف االجتماعي في ىذه األياـ عمى إدراج بعض التعديبلت عمى القانوف 
الحالي تتصؼ بالطابع السمبي وتؤدي إلى تقييد أكثر لنشاط الجمعيات أكثر ، وىذه 
التعديبلت تتـ بعيدا عف الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني ، التي تقـو بحممة دفاعا 

منظمة ومؤسسة حقوقية ، تعمؿ لمضغط إلقرار قانوف  46فييا عف حرية التنظيـ تشارؾ 
 ديمقراطي لمجمعيات األىمية وكافة األشكاؿ الحزبية والسياسية . 

 األردف : 

عمى أنو لؤلردنييف حؽ  16في المادة  1952نص الدستور األردني الصادر في عاـ 
لسياسية عمى أف االجتماع ضمف حدود القانوف وليـ حؽ تأليؼ الجمعيات واألحزاب ا

تكوف غايتيا مشروعة ووسائميا سممية وذات نظاـ ال تخالؼ أحكاـ الدستور ، وينظـ 
القانوف طريقة تأليؼ الجمعيات واألحزاب ومراقبة مواردىا . وسنرى أف القانوف األردني 
يشبو كثيرا القانوف المصري في عدد مف ا لنصوص المقيدة لعمؿ الجمعيات األىمية، 

 باب الحؿ والجية المخوؿ ليا إصدار قرار حؿ الجمعية . خاصة في أس
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وتعديبلتو وقد عرؼ الجمعية الخيرية  1966لسنة  33ويحكـ عمؿ الجمعيات القانوف 
والييئة االجتماعية بأنيا مؤلفة مف سبعة أشخاص أو أكثر وال تبتغي جني الربح وحدد 

وزارة التنمية االجتماعية ، ما أغراضيا األساسية ، وقد اخضع القانوف الجمعيات إلشراؼ 
عدا الجمعيات ذات الطابع الثقافي واألدبي والفني التي ربطيا بوزير الثقافة والجمعيات 

 ذات الطابع الصحي التي ربطت بوزير الصحة . 

وبموجب ىذا القانوف ال تصبح لمجمعية شخصية قانونية إال بعد التسجيؿ ، الذي ال يتـ 
ر المختص ، ولموزير أف يستأنس برأي المحافظ قبؿ تسجيؿ اال بترخيص خطي مف الوزي

الجمعية . واشترط عمى كؿ جمعية تتقدـ بطمب التسجيؿ لموزارة أف ترفؽ مع الطمب 
نظاميا األساسي ، واذا جاء قرار الوزير بالرفض يحؽ لمقدمي الطمب طمب التسجيؿ 

تصاصيا النظر في الطعف بيذا القرار لدي محكمة العدؿ العميا التي أصبح مف اخ
الدعاوى المقدمة لمطعف في أي قرار إداري نيائي ، حتى لو كاف مختصا بالقانوف الصادر 

 بمقتضاه . 

ال يكوف أي تعديؿ عمى النظاـ األساسي نافذا اال بعد موافقة الوزير الخطية ، وال يكوف 
 .  أي تغيير في الييئة اإلدارية نافذا اال بعد موافقة الوزير الخطية كذلؾ

وأعطي القانوف لموزير بعد أف يستأنس برأي االتحاد المختص الحؽ بحؿ أية جمعية أو 
ىيئة اجتماعية أو اتحاد إذا اقتنع أنيا خالفت النظاـ األساسي أو لـ تنفذ غاياتيا 
المنصوص عمييا في نظاميا األساسي أو توقفت عف العمؿ لمدة ستة أشير أو قصرت 

 بأمواليا في غير األوجو المحددة ليا . في القياـ بيا ، أو تصرفت 

كما أعطى القانوف لموزير الحؽ بأف يعني بقرار ىيئة إدارية جديدة ألي جمعية إذا أصبح 
 عدد أعضاء الييئة اإلدارية ال يكفي النعقادىا بنصاب قانوني .

 سوريا : 

سمميا في مف الدستور السوري أف "لممواطنيف حؽ االجتماع والتظاىر  39جاء في المدة 
أنو لمقطاعات  48إطار مبادئ الدستور ، وينظـ القانوف ىذا الحؽ . كما جاء في المادة 
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الجماىيرية حؽ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مينية أو جمعيات تعاونية لئلنتاج 
 او الخدمات ، وتحدد القوانيف إطار التنظيمات وعبلقتيا وحدود عمميا .

 

وتعديبلتو وعرؼ الجمعية  1956لسنة  384سوريا القانوف رقـ ويحكـ الجمعيات في 
رابطا وجودىا بتحقيؽ غرض مشروع وغير الحصوؿ عمى الربح المادي .. ويفترض في 
إنشاء الجمعية أف يوضع نظاـ مكتوب موقع مف المؤسسيف ، وال تثبت الشخصية 

وف . وتقـو الجية اإلدارية االعتبارية لمجمعية اال إذا أشير نظاميا وفقا ألحكاـ ىذا القان
يوما مف تاريخ إببلغيـ قرار الرفض ويجب البت في  66المختصة بإجراء الشير خبلؿ 
 يوما واال اعتبر قرار الرفض كأف لـ يكف .  66ىذا التظمـ بقرار مسبب خبلؿ 

مف ناحية أخرى وضع القانوف عددا مف المواد ليستطيع الييمنة عمى نشاط الجمعيات 
ب إببلغ الجية اإلدارية بكؿ اجتماع لمييئة العامة قبؿ انعقاده بخمس عشرة منيا : يج

يوما عمى األقؿ والمسائؿ الواردة في جدوؿ األعماؿ ، وليذه الجية أف تندب مف يحضر 
 15لبلجتماع ، كما يجب إببلغ الجية اإلدارية بصورة مف محضر اجتماع الييئة خبلؿ 

 يوما مف تاريخ االجتماع . 

اإلدارية المختصة أف تعيف بقرار منيا عضوا أو أكثر في مجمس إدارة الجمعية لمجية 
وتحدد صبلحياتو وتعويضاتو في قرار التعييف عمى أف يكوف العضو المعيف مف موظفي 

 وزارة الشئوف االجتماعية والعمؿ . 

يجوز بقرار مسبب مف الوزير حؿ الجمعية في إحدى الحاالت التي حددىا القانوف ، 
 عتبر القانوف قرار الحؿ قطعيا وال يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ المراجعة القضائية . وي

 فمسطيف : 

مف القانوف األساسي لمسمطة الوطنية الفمسطينية أف " لمفمسطينييف حؽ  26نص المادة 
 المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات وليـ عمى وجو الخصوص الحقوؽ اآلتية : 
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ت والجمعيات واالتحادات والروابط واألندية والمؤسسات الشعبية وفقا لمقانوف "تشكيؿ النقابا
الخاص بالجمعيات الخيرية والييئات األىمية الجمعية  2666لسنة  1" وعرؼ القانوف رقـ 

أو الييئة بأنيا شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة 
ـ الصالح العاـ دوف استيداؼ الربح المالي بيدؼ أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشروعة تي

اقتسامو بيف األعضاء أو لتحقيؽ منفعة شخصية " ، ال يجوز لمجمعيات ممارسة نشاطاتيا 
 قبؿ التسجيؿ . 

عمى مؤسسي الجمعية أو الييئة التقدـ بطمب خطي مستوؼ الشروط إلى الدائرة المختصة 
ذا في وزارة الداخمية ، وعمى الوزير أف يصدر  قراره خبلؿ مدة ال تزيد عف شيريف ، وا 

انقضت مدة الشيريف دوف اتخاذ قرار اعتبرت الجمعية أو الييئة مسجمة بحكـ القانوف ، 
وفي حاؿ صدور قرار مف الوزير بالرفض يجب أف يكوف القرار مسببا ويحؽ لمقدمي 

 الطمب الطعف فيو أماـ المحكمة المختصة. 

أية جمعية أو ىيئة بقرار مسبب خطيا إذا ما ثبت مخالفتيا ولموزير صبلحية إلغاء تسجيؿ 
لنظاميا األساسي مخالفة جوىرية ولـ تصحح أوضاعيا خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ 
إنذارىا خطيا بذلؾ ، ويحؽ لمجمعية أو الييئة الطعف في قرار الحؿ أماـ المحكمة 

ت أو نيائي بتوقيفيا المختصة ويجوز ليا مواصمة عمميا لحيف صدور قرار قضائي مؤق
 عف عمميا أو حميا . 

وقد جؿ المشرع الرقابة عمى الجمعيات والييئات مف قبؿ الجيات الرسمية رقابة الحقة 
 وليست سابقة وىذا ما يجعميا حرة في ممارسة نشاطاتيا ومسئولو عنيا الحقا . 

 لبناف : 

رأي قوال وكتابة ، وحرية منو عمى أف حرية إبداء ال 13نص الدستور المبناني في المادة 
 الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليؼ الجمعيات ، كميا مكفولة ضمف دائرة القانوف " . 

أكدت عمى االلتزاـ باإلعبلف العالمي بحقوؽ  1996كما أضاؼ الدستور مقدمة في العاـ 
الناحية  اإلنساف ما يعني أف اإلعبلف أصبح ممزما لمبناف مف الناحية القانونية وليس مف

 األدبية فحسب . 
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في عيد السمطة  1969تخضع الجمعيات في لبناف لقانوف الجمعيات الصادر في العاـ 
 2. قد نصت المادة  1961العثمانية وىو مستمد مف القانوف الفرنسي الصادر في العاـ 

 مف ىذا القانوف عمى أف تأليؼ الجمعية ال يحتاج إلى الرخصة في أوؿ األمر ولكنو يمـز
في كؿ حاؿ إعبلـ الحكومة بيا بعد تأسيسيا " وفرص عمى المؤسسيف تقديـ بيانا إلى 
وزارة الداخمية يتضمف أىداؼ الجمعية ومركز إدارتيا وأسماء المكمفيف بأمور اإلدارة 
وصفتيـ ومقاميـ ويربط بالبياف نسختاف مف النظاـ األساسي لمجمعية ، ويعطي المؤسسيف 

خبر" ويصار إلى إعبلنو ، ويجب عمى الجمعية أف تعمـ الحكومة في مقابؿ ذلؾ " العمـ وال
الحاؿ بما يطرأ مف تعديؿ أو تبديؿ عمى نظاميا األساسي أو في ىيئة ا دارتيا ومقاميا 
وأف تسجمو في دفتر خاص خاضع لرقابة السمطتيف اإلدارية والقضائية ، كما منع القانوف 

ا القومية أو الجنسية ، كما منع تأليؼ الجمعيات تأليؼ جمعيات سياسية أساسيا أو عنواني
دخاؿ وحفظ األسمحة النارية والجارحة في أماكف اجتماعيا ،   السرية ، وا 

عمى أنو في الشير األوؿ مف كؿ سنة عمى  1962كما نص القانوف الصادر في العاـ 
كؿ جمعية مجازة أف تتقدـ بطمب مف وزارة الداخمية ببلئحة تتضمف أسماء أعضائيا 
ونسخة مف موازنتيا ومف حسابيا القطعي السابؽ ، ويخضع ىذا الحساب لرقابة الوزارة 

تنزؿ بحؽ مؤسسي الجمعية أو ىيئة إدارتيا  المختصة " ونص القانوف عمى عقوبات
ومالؾ محؿ اجتماعيا أو مستأجرة إذا لـ يعمنوا عف الجمعية وينبئوا الحكومة بيا أو أبقوا 
عمييا رغـ منعيا مف الحكومة كما يعاقب مؤسسو الجمعية وىيئة إدارتيا اذا تألفت لغرض 

 مف األغراض المضرة والمنوعة . 
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 ادلطلب الثاوي 

 حريت تكىيه اجلمعيت السياسيت يف دستىر الدوله 
يتكوف ىذا الحؽ مف قدرة الفرد لبلجتماع بغيره بيدؼ عرض آرائو ، ويجب عدـ      

جواز الخمط بيف حؽ االجتماع وحؽ تشكيؿ الجمعيات ، فاألوؿ ىو اجتماع مجموعة مف 
ا ، أما األشخاص بشكؿ مؤقت وفي مكاف معيف بيدؼ عرض بعض األفكار ومناقشتي

الحؽ الثاني فيو يتكوف مف اتفاؽ مجموعة مف األشخاص عمى تكريس نشاطيـ بيدؼ 
الوصوؿ إلى تحقيؽ غرض معيف . واالجتماع في ىذه الحالة لو صفة الدواـ وال يستطيع 
المشرع المساس بيذا الحؽ أو جوىره ، إال انو يستطيع إف يتخذ اإلجراءات التي تضمف 

 .(1)ت أو التجمعات بحرية اآلخريف أو األمف العاـعدـ مساس ىذه االجتماعا

ومف ثـ فاف مف الممكف تنظيـ الحؽ في االجتماع وذلؾ بإخطار اإلدارة قبؿ انعقاد      
 االجتماع أو التجمع وقد ضمنت الدساتير العالمية ىذا الحؽ ، منيا الدستور الفرنسي . 

في إعبلنات الحقوؽ وكذلؾ ال نجد  أما الحؽ في تشكيؿ الجمعيات فبل نجد إشارة لو     
ـ( ، حتى 1789لو أي ذكر في الدساتير العالمية التي صدرت في فترة الثورة الفرنسية )

أننا نجد بعض اإلعبلنات التي تخص حقوؽ اإلنساف تمنع تكويف الجمعيات بحجة أنيا 
قوؽ تكوف بمثابة اعتداء عمى الحرية الفردية . فأصدرت تمؾ اإلعبلنات الخاصة بح

اإلنساف قوانيف منعت بموجبيا تكويف الجمعيات . إال إف الوضع لـ يستمر عمى ىذا النحو 
، فقد ظيرت الكثير مف اإلشارات في الكثير مف الدساتير العالمية لمحؽ في االجتماع (2)

وتكويف الجمعيات ومف تمؾ الدساتير الدستور االنكميزي الذي رأى بأنو مف الممكف 
خاص التجمع لمتعبير عف أرائيـ ولكف ىذا الحؽ في االجتماع لمتعبير لمجموعة مف األش

عف الرأي ال يمكف إف يمارس بطريقة مخالفة لمقانوف ، إذ إف عقد االجتماع بطريقة 
تنطوي عمى جريمة أو تعكير لؤلمف بشكؿ أو بآخر سيؤدي في ىذه الحالة إلى إف يكوف 

مة فض االجتماع وتحميؿ المجتمعيف االجتماع غير مشروع وىنا يجوز لمسمطات العا

                                                           
1
 .21، ص 2003، 1د.ولٌد الشهٌب الحلً ود. سلمان عاشور الزبٌدي،التربٌة على حقوق االنسان، مطبعة االحمد للطباعة ، بغداد ،ط 
2
فً الحرٌات العامة القٌت على طلبة قسم العلوم السٌاسٌة ، كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة ، الجامعة د. صالح جواد الكاظم ،محاضرات  

 1835ــــــ1834المستنصرٌة ،مطبعة بالرٌنو،
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المسؤولية عنو فمنع بذلؾ إف يتحوؿ اجتماع مشروع إلى اجتماع غير مشروع لمجرد إثارتو 
لمعارضة عنيفة ومخالفة لمقانوف قد يؤدي إلى اضطراب األمف، عمى العكس مف ذلؾ فقد 

 . (1)استمرت الدساتير البمجيكية في منع ىذا الحؽ

أما الدساتير العربية فقد تضمنت جميعيا مواد تضمف حرية تكويف الجمعيات ، عدا      
دستور قطر والقانوف األساسي السعودي ، إذ ال توجد أية إشارة ليذا الحؽ ، لكف ىذا 
ذا كانت الدساتير العربية تكفؿ  الحؽ يختمؼ في تعريفو أو مفيومو مف دولة إلى أخرى . وا 

ات واألحزاب ، فاف القوانيف التي تنظـ ىذه الحرية تحضر عمى حرية تأسيس الجمعي
األفراد عمومًا تكويف ىذه الجمعيات ما لـ تستحصؿ عمى إجازة أو أذف مسبؽ مف 
السمطات التنفيذية . وال يتـ منح ىذا اإلذف ما لـ يتـ التأكد مف والء أعضاء ىذه الجمعية 

الحرية يتطمب العدوؿ عف موضوع اإلجازة  لمنظاـ السياسي القائـ . لذلؾ فإف أعماؿ ىذه
أو اإلذف إلى اإلخبار أو اإلشعار لمسمطة التنفيذية بتأسيس جمعيتيـ دوف إف يتوقؼ 

 (.2)تأسيس الجمعية عمى أذف ىذه السمطة

( عمى حرية تأسيس 39ـ( في المادة )2665وقد أكد الدستور العراقي لعاـ )      
 :(3)تضمنت أحدى مواده عمى ما يمي الجمعيات واألحزاب السياسية فقد 

حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية أو االنضماـ إلييا ، وينظـ ذلؾ بقانوف  .1
. 

ال يجوز إجبار أحد عمى االنضماـ إلى أي حزب أو جمعية أو جية سياسية أو  .2
 إجباره عمى االستمرار عمى العضوية فييا .

 

 

 

                                                           
1
 .11د علً ٌوسف الشكري،مصدر سابق ،ص 
2
 .11د،.علً الشكري،مرجع سابق،ص 
3
 281د.ولٌد الحلً،ودسلمان الزبٌدي،مرجع سابق،ص 
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 ادلبحث الثالث

ىق تكىيه اجلمعياث السياسيت يف الدول العاديت مع احلقىق مقاروت بني احلق
 الدستىريت للدول .

 ادلطلب االول

 احلقىق تكىيه اجلمعياث يف مرحله الدستىر االوىل
يقع تحت ىذا العنواف مجموعة مف الحقوؽ والحريات التي توصؼ بأنيا ذات      

 الي : مضموف سياسي بشكؿ أو بآخر وسنعرض تمؾ الحقوؽ وبالشكؿ الت

 أواًل. حرية االجتماع وتكويف الجمعيات:

يتكوف ىذا الحؽ مف قدرة الفرد لبلجتماع بغيره بيدؼ عرض آرائو ، ويجب عدـ      
جواز الخمط بيف حؽ االجتماع وحؽ تشكيؿ الجمعيات ، فاألوؿ ىو اجتماع مجموعة مف 
األشخاص بشكؿ مؤقت وفي مكاف معيف بيدؼ عرض بعض األفكار ومناقشتيا ، أما 

مف األشخاص عمى تكريس نشاطيـ بيدؼ  الحؽ الثاني فيو يتكوف مف اتفاؽ مجموعة
الوصوؿ إلى تحقيؽ غرض معيف . واالجتماع في ىذه الحالة لو صفة الدواـ وال يستطيع 
المشرع المساس بيذا الحؽ أو جوىره ، إال انو يستطيع إف يتخذ اإلجراءات التي تضمف 

 عدـ مساس ىذه االجتماعات أو التجمعات بحرية اآلخريف أو األمف العاـ.

ومف ثـ فاف مف الممكف تنظيـ الحؽ في االجتماع وذلؾ بإخطار اإلدارة قبؿ انعقاد      
 . (1)االجتماع أو التجمع وقد ضمنت الدساتير العالمية ىذا الحؽ ، منيا الدستور الفرنسي

أما الحؽ في تشكيؿ الجمعيات فبل نجد إشارة لو في إعبلنات الحقوؽ وكذلؾ ال نجد      
ـ( ، حتى 1789لدساتير العالمية التي صدرت في فترة الثورة الفرنسية )لو أي ذكر في ا

أننا نجد بعض اإلعبلنات التي تخص حقوؽ اإلنساف تمنع تكويف الجمعيات بحجة أنيا 
تكوف بمثابة اعتداء عمى الحرية الفردية . فأصدرت تمؾ اإلعبلنات الخاصة بحقوؽ 

                                                           
1
 .    143، ص 1843د. عثمان خلٌل عثمان ، المبادئ الدستورٌة العامة ،مكتبة عبدهللا وهبة،  
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. إال إف الوضع لـ يستمر عمى ىذا النحو  اإلنساف قوانيف منعت بموجبيا تكويف الجمعيات
، فقد ظيرت الكثير مف اإلشارات في الكثير مف الدساتير العالمية لمحؽ في االجتماع 
وتكويف الجمعيات ومف تمؾ الدساتير الدستور االنكميزي الذي رأى بأنو مف الممكف 

جتماع لمتعبير لمجموعة مف األشخاص التجمع لمتعبير عف أرائيـ ولكف ىذا الحؽ في اال
عف الرأي ال يمكف إف يمارس بطريقة مخالفة لمقانوف ، إذ إف عقد االجتماع بطريقة 
تنطوي عمى جريمة أو تعكير لؤلمف بشكؿ أو بآخر سيؤدي في ىذه الحالة إلى إف يكوف 
االجتماع غير مشروع وىنا يجوز لمسمطات العامة فض االجتماع وتحميؿ المجتمعيف 

ع بذلؾ إف يتحوؿ اجتماع مشروع إلى اجتماع غير مشروع لمجرد إثارتو المسؤولية عنو فمن
لمعارضة عنيفة ومخالفة لمقانوف قد يؤدي إلى اضطراب األمف، عمى العكس مف ذلؾ فقد 

 . (1)استمرت الدساتير البمجيكية في منع ىذا الحؽ

يات ، عدا أما الدساتير العربية فقد تضمنت جميعيا مواد تضمف حرية تكويف الجمع     
دستور قطر والقانوف األساسي السعودي ، إذ ال توجد أية إشارة ليذا الحؽ ، لكف ىذا 
ذا كانت الدساتير العربية تكفؿ  الحؽ يختمؼ في تعريفو أو مفيومو مف دولة إلى أخرى . وا 
حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب ، فاف القوانيف التي تنظـ ىذه الحرية تحضر عمى 

ًا تكويف ىذه الجمعيات ما لـ تستحصؿ عمى إجازة أو أذف مسبؽ مف األفراد عموم
السمطات التنفيذية . وال يتـ منح ىذا اإلذف ما لـ يتـ التأكد مف والء أعضاء ىذه الجمعية 
لمنظاـ السياسي القائـ . لذلؾ فإف أعماؿ ىذه الحرية يتطمب العدوؿ عف موضوع اإلجازة 

لمسمطة التنفيذية بتأسيس جمعيتيـ دوف إف يتوقؼ  أو اإلذف إلى اإلخبار أو اإلشعار
 .       (2)تأسيس الجمعية عمى أذف ىذه السمطة

( عمى حرية تأسيس 39ـ( في المادة )2665وقد أكد الدستور العراقي لعاـ )      
 الجمعيات واألحزاب السياسية فقد تضمنت أحدى مواده عمى ما يمي :

نضماـ إلييا ، وينظـ ذلؾ السياسية أو االحرية تأسيس الجمعيات واألحزاب  .1
 .بقانوف

                                                           
1
 .51ــ53، ص2د. حسن الحسن ، القانون الدستوري والدستور فً لبنان، دار مكتبة الحٌاة، بٌروت ط 
2
 .141د. على الشكري، مصدر سابق، ص 
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ال يجوز إجبار أحد عمى االنضماـ إلى أي حزب أو جمعية أو جية سياسية أو  .2
 . (1)إجباره عمى االستمرار عمى العضوية فييا

 ثانيًا. حرية الرأي والتعبير:

دساتير جميعيا ىي واحدة مف الحقوؽ المعنوية ذات الطابع السياسي ، ولقد أكدت ال     
تقريبًا عمى التمتع األفراد بيا ، فنجد مثبًل المادة العاشرة مف إعبلف حقوؽ اإلنساف الفرنسي 

ـ( تنص عمى عدـ جواز إف يضايؽ شخص بسبب آرائو ، وكذلؾ تـ 1789الصادر سنة )
اإلشارة إلى ىذا الحؽ في الجمعية الوطنية الفرنسية أيضًا ، فقد نصت مواده عمى عدـ 

ز منع أي شخص مف الكبلـ أو الكتابة أو طبع أو نشر آرائو كما ال يجوز إخضاع جوا
المحررات قبؿ نشرىا ألية رقابة وال يمكف مسائمة أي شخص عما عبر عنو كتابًة وقاـ 

 بنشره إال في األحواؿ التي يحددىا القانوف .

بديف معيف وحرية والحقيقة إف حرية الرأي تشمؿ مجموعة مف الحقوؽ كحرية االعتقاد     
االجتماع وحرية التعميـ والصحافة ، فالحؽ في حرية الرأي يراد بو إف كؿ إنساف يستطيع 
التعبير عف آرائو وأفكاره لمناس سواء كاف بشخصو أو برسالة أو بوسائؿ النشر المختمفة 

 أو عف طريؽ الروايات أو األفبلـ وغيرىا مف وسائؿ النشر واالتصاؿ . 

دساتير العربية ومنيا الدستور التونسي . الحؽ في التعبير عف الرأي وتضمف ال     
بصياغة متواضعة عامة وبعيدة عف التفصيؿ وتخضعو لمتنظيـ بموجب القانوف ، وىي 
تستخدـ صيغًا متنوعًة فيبلحظ إف ىذا الحؽ يشار إليو باعتباره مضمونًا في القانوف 

تفؽ مع القانوف( أو )بالشروط التي يحددىا وتستخدـ عبارة )في حدود القانوف( أو )بما ي
القانوف( أو )يضبطو القانوف( ، مما يؤدي إلى مصادرة ىذا الحؽ باستخداـ حجج مثؿ 

 . (2)حماية النظاـ العاـ أو حماية اآلداب العامة 

( منو إذ جاء فييا : )تكفؿ الدولة، 38بينما أورد الدستور العراقي الحالي في المادة )    
 يخؿ بالنظاـ العاـ واآلداب( . فيو تكفؿ ما يمي :بما ال 

                                                           
1
 .243، ص 1865، الدار القومٌة للطباعة والنشر، القاهرة د. نعٌم عطٌة، النظرٌة العامة للحرٌات الفردٌة  
2
 .300، لٌبٌا،ص1، ط2008د.منصور مٌالد ٌونس ،القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ،الكتاب االول)النظرٌة العامة للدولة( ،  
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 حرية التعبير عف الرأي بكؿ بوسائؿ . .1

 حرية الصحافة والطباعة واإلعبلف واإلعبلـ والنشر . .2

 حرية االجتماع والتظاىر السممي ، وتنظـ بقانوف .  .3

مف ذلؾ يتبيف ارتباط حرية الرأي والتعبير بحرية الصحافة التي ىي مف الحقوؽ     
الميمة وىي تعني حؽ األفراد في التعبير عف آرائيـ ومعتقداتيـ في محررات مطبوعة 
بصرؼ النظر عف االسـ أو العنواف الذي تحممو والتي قد تصدر بشكؿ أساسي في صيغة 

مب ىذه الحرية احتراـ حقوؽ الغير وحرياتيـ عند مجمة أو صحيفة أو منشور ، وتتط
 . استعماؿ ىذا الحؽ وفقًا لمقانوف ممارستيا . إذ يساءؿ مف يسيء

 ثالثًا. حرية العقيدة:

بموجب ىذا الحؽ يكوف لكؿ إنساف حرية اختيار الديف الذي يؤمف بو وحقو في أف     
ية عف الديانة أو العقيدة التي يعبر بصورة منفردة أو مع آخريف بصورة عمنية أو غير عمن

يؤمف بيا سواء تـ ذلؾ عف طريؽ العبادة أو الممارسة أو التعميـ أو التقيد بتعاليـ ذلؾ 
الديف . وينبني عمى ما تقدـ عدـ جواز إخضاع أي إنساف لوسيمة مف وسائؿ اإلكراه تؤدي 

رىا إال انو يجوز إلى تعطيؿ حريتو في االنتماء إلى أحد األدياف أو العقائد التي يختا
إخضاع حرية الفرد في التعبير عف ديانتو أو معتقداتو لمقيود المنصوص عمييا في القانوف 
والتي تستيدؼ حماية السبلمة العامة أو التعبير أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو 

 .حقوؽ اآلخريف وحرياتيـ األساسيةاألخبلؽ أو 

ئمًا محبًل العتداءات صارخة أكثر مف االعتداءات والحؽ إف الحرية الدينية كانت دا   
التي تقع عمى بقية الحريات المعنوية األخرى كحؽ الرأي والتعبير ، وذلؾ بسبب إف كؿ 
مؤمف بديف معيف يعتقد أنو قد اكتشؼ الحقيقة الوحيدة في ىذا العالـ والتي ال يتطرؽ إلييا 

لبعد عف التسامح والمرونة في التعامؿ مع الشؾ مطمقًا ، وىذا النمط مف التفكير يقود إلى ا
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األمور ، ومف ثـ فاف إيماف الدولة بديف يقودىا إلى اضطياد األدياف األخرى أو النظر 
 .  (1)إلييـ نظرة غير متساوية عمى مر العصور

مف جانب آخر يبلحظ إف الحرية الدينية كانت أوؿ الحريات التي اعترؼ بيا      
ديثة ، فحركة اإلصبلح الديني التي ظيرت في أوربا وقادت إلى لئلنساف في العصور الح

اختبلفات واضطيادات أدت في النياية إلى األخذ بمبدأ حرية اإلنساف في االعتقاد بالديف 
 أو بالمذىب الذي يؤمف بو ، وحريتو في مباشرة الطقوس الدينية .

ـ( عمى انو )يجوز 1789وقد نصت أحدى مواد إعبلف حقوؽ اإلنساف الصادر سنة )     
إف يضايؽ أي شخص بسبب آرائو ومعتقداتو الدينية( . أما في انكمترا فقد تـ إقرار الحرية 
الدينية حيث ال تعتبر ممارسة أية ديانة أو إنكار الديف جريمة ما ، عدا القذؼ في حؽ 

مر ديف معيف فيذا يعد جريمة . كما إف الممارسة العمنية لمطقوس الدينية المختمفة أ
مسموح بو ، واف العقيدة الدينية ال دخؿ ليا في ممارسة الحقوؽ المدنية والسياسية، وىكذا 

 استقر الحاؿ بإقرار الحرية والمساواة الدينيتيف في انكمترا .

وكذلؾ الحاؿ في أمريكا فقد اقر فييا موضوع الحرية الدينية باإلضافة إلى حرية      
عاية الدينية حتى لو كانت تمؾ الدعاية مف جانب العقيدة وحرية العبادة وحرية الد

ـ( 1965مجموعات دينية متطرفة . أما فرنسا فأنيا وبموجب القانوف الصادر عاـ )
أصبحت دولة عممانية وفصمت بيف الكنيسة والدولة ، فصدرت قرارات مف السمطات 

تتعمؽ بارتداء اإلدارية تقيد مف خبلليا الحريات الدينية ، فظيرت في فرنسا أوؿ مشكمة 
ـ( حيث طردت فتاتاف مسممتاف مف مدرستيما بسبب 1989الحجاب في المدارس عاـ )

ارتداء الحجاب ، وبررت فرنسا ىذا الموضوع بادعائيا أف دستورىا يمنع إظيار أي مواطف 
فرنسي انتماءه الديني سواء بمبس الحجاب أو حمؿ الصميب أو رفع القمنسوة . وقد 

الدستور العراقي عمى حرية الفكر والضمير والديف وىي المواد  تضمنت عدة مواد في
(37-41-42-43 )(2)       . 

                                                           
1
 .231ـــ  233،ص1834 د.ٌحٌى الجمل، النظام الدستوري فً جمهورٌة مصر العربٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 
2
، وكذلك ٌنظر د. علً 141، ص2001، 2حسٌن جمٌل ، حقوق االنسان فً الوطن العربً ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ، ط 

 .186الشكري ، مصدر سابق ، 
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عميو يمكف تمخيص حرية العقيدة والعبادة باعتبارىا تمثؿ حرية الشخص وقناعتو في     
اعتناؽ مبدأ أو عقيدة محددة أو عدـ اعتناقيا وحريتو في التعبد طبقًا لمعقيدة التي يؤمف 

مسكنو أو خارجو ، ومف ثـ فاف ديف الدولة الرسمي أو ديف أغمبية الشعب يجب بيا داخؿ 
إف ال يخؿ باالحتراـ الذي يجب إف يضمف ألبناء األدياف األخرى االعتقاد والتعبد ، 

 والحقيقة إف حرية العبادة نسبية تخضع لمعايير النظاـ العاـ واآلداب.              

 رابعًا. حؽ المواطنة: 

عد الجنسية رابطة قانونية وسياسية بيف شخص ودولة ، تترتب عمييا مجموعة مف ت     
االلتزامات والحقوؽ المتبادلة ، فالجنسية ىي التي تكفؿ لمفرد التمتع بالحقوؽ األساسية 
التي يتطمبيا كيانو اإلنساني ، فالحؽ في العمؿ بنواحيو المختمفة داخؿ الدولة رىف بتمتع 

لدولة ، كما إف الجنسية ىي الطريؽ الوحيد لحماية الفرد في المجتمع الفرد بجنسية ىذه ا
الدولي ، فضبًل عف إف مباشرة الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية كميا تعتمد إلى حد كبير عمى رابطة الجنسية . 

لتمتع بجنسية ما ، وال وقد أكد اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى إف لكؿ فرد حؽ ا    
يجوز حرماف شخص مف جنسيتو تعسفًا أو إنكار حقو في تغييرىا ، ولكؿ طفؿ الحؽ في 

 إف تكوف لو جنسية . 

ومف الجدير بالذكر إف الدستور العراقي الحالي قد حظر إسقاط الجنسية العراقية عف      
المطالبة باستعادتيا وفقًا  العراقي بالوالدة ألي سبب ، ويحؽ لمذي تـ إسقاط الجنسية عنو

 .  (1)( منو 18لمقانوف ، كما سمح بتعدد الجنسية لمعراقي دوف شرط ، وذلؾ في المادة )

والحقيقة إف قمة مف تشريعات الدوؿ العربية تقر بحؽ الفرد في تغيير جنسيتو دوف     
شروط أو قيود بالصيغة التي عبر عنيا اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ، فالعدد األكبر 
مف التشريعات العربية تخضع حؽ اإلنساف في تغيير جنسيتو إلى قيود منيا ضرورة 

مبررات ، فمف الظواىر التي تيدد نمو ىذه الدوؿ ظاىرة ىجرة  موافقة دولتو وذلؾ لوجود
العقوؿ وذوي التخصصات إلى الدوؿ الصناعية التي تحاوؿ استقطابيـ بشتى األساليب 

                                                           
1
 .13، ص2011، 1د.علً ٌوسف الشكري، حقوق االنسان بٌن النص والتطبٌق ، دار صفاء للنشر، عمان ط 
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مما يبرر تشدد الدوؿ التي تياجر ىذه العقوؿ منيا حوؿ مسالة خروج رعاياىا عف 
ختمفة ما يجيز إسقاط الجنسية جنسيتيا ، ومع ذلؾ نجد في نصوص قوانيف دوؿ العالـ الم

ومنيا قانوف اليجرة األمريكية الذي يمكف إف يفقد مواطنو أمريكا جنسيتيـ بموجبو كحالة 
أداء مواطف أمريكي يميف الوالء لدولة أجنبية أو ألي مف تنظيماتيا السياسية ، أو انضماـ 

حرب مع أمريكا المواطف األمريكي إلى القوات المسمحة لدولة أجنبية تكوف في حالة 
 وغيرىا مف الحاالت اآلخرة .
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 ادلطلب الثاوي

 مرحله الدساتري ادلعاهدة
 شروط تكويف األحزاب السياسية والحقوؽ الدستورية الممنوحة ليا .

تختمؼ النظـ السياسية في فرضيا شروط عمى تأسيس األحزاب السياسية في دوليا ، كما 
الحقوؽ سواء أكاف ذلؾ في إطار دستورىا أو في إطار القانوف تتفاوت أيضًا في منحيا 

 الخاص باألحزاب والجمعيات والكيانات السياسية الذي تصدره .

( 3( و)2ومف الجدير بالذكر ، أف معظـ تمؾ الشروط أو القيود تجد أساسيا في المواد : )
 (.2) 1971( مف الدستور المصري لعاـ 194( و)66( و)59و)

، قد نص في  2665/ تشريف الثاني/ 15راؽ فإف دستوره المستفتى عميو في : أما في الع
( منو عمى : كفالة حرية تأسيس الجمعيات و األحزاب السياسية أو االنضماـ 37المادة )
 (. 1إلييا )

أواًل ( منو ، والذي -7وال يحد الدستور مف تمؾ الحرية سوى الحظر الوارد في المادة ) 
أي كياف ألي نيج عنصري أو إرىابي أو تكفيري أو طائفي أو يحرض يتعمؽ بحظر تبني 

 ( .1أو يروج لو )

، قد  15/6/2664وبالرغـ مف ذلؾ فإف قانوف األحزاب والييئات السياسية النافذ في: 
 (:3فرض شروطًا عمى التنظيمات السياسية ، والتي يمكف إجماؿ أىميا بما يمي )

السياسي عمى مصادقة رسمية بو ككياف سياسي مف أف يحصؿ الحزب أو الكياف  -1
 ( . 1-2قبؿ المفوضية العراقية المستقمة لبلنتخابات ) القسـ 

عدـ جواز تقديـ الحزب أو الكياف السياسي مرشحيو لبلنتخابات في العراؽ ما لـ  -2
 ( . 1-2يكوف قد حصؿ عمى المصادقة عميو ككياف سياسي ) القسـ 

                                                           
1
 . 135صالح جواد الكاظم ، د.علً غالب العانً ، األنظمة السٌاسٌة ، مصدر سابق ، ص د. 
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و كياف سياسي االرتباط أو تكويف أية عبلقة مع أية قوة عدـ جواز ألي حزب أ -3
( الصادر عف سمطة 91مسمحة أو مميشيا أو وحدة عسكرية متبقية تـ تعريفيا باألمر )

 أ ( .-3-4االئتبلؼ ) القسـ 

عدـ جواز ألي حزب أو كياف سياسي ، الحصوؿ عمى تمويؿ مف أية قوة مسمحة  -4
 ب ( . -3-4) القسـ  أو مميشيا أو وحدة عسكرية متبقية

عدـ التحريض عمى العنؼ والكراىية وتخويؼ اآلخريف ودعـ اإلرىاب وممارستو  -5
 .(1)د (  -3-4واستخدامو ) القسـ 

و يتضح مف إف فرض تمؾ الشروط ، إنما يؤدي إلى تنظيـ تسجيؿ األحزاب السياسية 
ولية الناجمة عف مختمؼ العراقية بصورة رسمية ، وما يستتبع ذلؾ مف نتائج تحمميا المسؤ 

أنشطتيا ، فضبًل عف محاولة جعميا عوامؿ استقرار سياسي و وحدة وطنية بإبعادىا عف 
 العسكرة ونبذ العنؼ واإلرىاب ورفض التمويؿ األجنبي أو التمويؿ المحمي المغرض . 

 ويشير الواقع الفعمي إلى إف كؿ تمؾ الشروط التي فرضت عمى األحزاب السياسية العراقية
، لـ تعيؽ تكوينيا وال نشاطيا أو مشاركتيا في العممية السياسية ، األمر الذي يؤشر قناعة 
تمؾ األحزاب بيا ، فضبًل عف موضوعيتيا ، وقد تجاوز عددىا الثبلثمائة حزب وكياف 
سياسي . وعمى الرغـ مف كؿ ما تقدـ ، فإف الدساتير غالبًا ما تمنح األحزاب السياسية 

 ، لعؿ مف أىميا ، ما يأتي : حقوقًا دستورية

 حؽ التأسيس وحؽ االنضماـ إلييا .-1

حؽ الترشيح لموصوؿ إلى كافة المجالس المحمية والوطنية ، فضبًل عف المناصب -2
 والوظائؼ العميا في الدولة .

 حؽ تصويت أعضائيا في االستفتاءات .-3

 حرية التعبير عف الرأي بكافة الوسائؿ اإلعبلمية.-4

                                                           
1
،  2003دراسة مقارنة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، –د.أحمد سالمة بدر ، االختصاص التشرٌعً لرئٌس الدولة فً النظام البرلمانً  

 . 414-413ص
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 لما تقدـ نخمص إلى ما يأتي : واستناداً 

، لـ يفرضا شروطًا  2665، والدستور العراقي لعاـ  1958إف الدستور الفرنسي لعاـ -1
أو قيودًا قوية وفعمية عمى تأسيس األحزاب السياسية ومف ثـ عمى نشاطاتيا ، األمر الذي 

ي الحكـ أو البد وأف ينعكس عمى دورىا الفاعؿ في حماية القواعد الدستورية مف موقع
 . (1)المعارضة

، قد فرض شروطًا وقيودًا فعمية عمى تأسيس  1971إف الدستور المصري لعاـ -2
األحزاب السياسية ، األمر الذي البد وأف ينعكس بالضرورة عمى نشاطاتيا المستقبمية 
المحددة بنطاؽ تمؾ القيود ، وبالتالي سوؼ لف يكوف دورىا قويًا في مجاؿ حماية القواعد 

 الدستورية سواء أكانت في الحكـ أـ في معارضتو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 . 36ائٌة ، مصدر سابق ، صد. مدحت أحمد علً ، نظرٌة الظروف االستثن 
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 اخلامتت
 مف خبلؿ ما تقدـ في ىذا البحث، نستنتج مايمي:   

( مف اىـ الدساتير العراقية التي تناولت 2665يعتبر دستور العراؽ الدائـ لعاـ ) -1
االعبلنات والمواثيؽ بالتفصيؿ كؿ المبادئ المتعمقة بحقوؽ االنساف والتي نصت عمييا 

الدولية، وفي مقدمتيا الحقوؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية . لذا فأف المواطف 
العراقي في ظؿ احكاـ ىذا الدستور يتمتع بقدر البأس بو مف الحقوؽ التي كفميا لو 

 واحاطيا بمجموعة مف الضمانات التي تـ النص عمييا صراحة.

لدستور العراقي النافذ يكتنفو بعض النقص والقصور فيما كحاؿ بقية الدساتير فأف ا -2
يتعمؽ بموضوع الحقوؽ والحريات، فبعض نصوصو جاءت عامة غير محددة او قد 
احالت تنظيـ موضوع معيف لو عبلقة بحقوؽ االفراد الى قوانيف تصدر الحقًا، االمر الذي 

عية، وقد اشرنا الييا سابقا في يجعؿ مسألة تنظيـ حقوؽ االفراد وحرياتيـ بيد السمطة التشري
 صمب الموضوع. 

_ احاط المشرع العراقي النصوص الدستورية بمجموعة مف الضمانات القانونية بيدؼ 3
حماية الحقوؽ والحريات الفردية مف االعتداء او التجاوز عمييا مف باقي سمطات الدولة، 

 الساسية لمدولة الدستورية.ولذلؾ فيو تبنى مجموعة مبادئ ديمقراطية تعتبر مف الركائز ا
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 ادلصادر
دراسة مقارنة ، دار –د.سميماف محمد الطماوي ، النظـ السياسية والقانوف الدستوري  .1

 .1988النيضة العربية ، القاىرة ، 
د. ماجد راغب الحمو ، القانوف الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، األسكندرية ،  .2

1997. 
الضرورة في القانوف الدستوري وبعض تطبيقاتيا المعاصرة ،  د. يحيى الجمؿ ، نظرية .3

 .1988دار النيضة العربية ، 
، بغداد ، دار  3د. إسماعيؿ مرزه : مبادئ القانوف الدستوري والعمـ السياسي ، ط .4

 .2664المبلؾ لمفنوف واآلداب والنشر ، 
كز البحوث القانونية د. منذر الشاوي : القانوف الدستوري )نظرية الدستور( ، بغداد ، مر  .5
 ،1981 . 
د. محمد عمي الناصري ، محمود الطائي : دراسات حوؿ الدستور العراقي ، بغداد ،  .6

 . 2668مؤسسة آفاؽ لمدراسات واألبحاث العراقية ، 
د.صالح جواد الكاظـ ، د.عمي غالب العاني ، األنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد  .7
 ،1991. 
قانوف الدستوري )نظرية الدولة( ، بغداد ، مركز البحوث القانونية ، د. منذر الشاوي : ال .8

1981. 
د.إبراىيـ عبد العزيز شيحا ، القانوف الدستوري تحميؿ النظاـ الدستوري المصري في  .9

 .1983ضوء المبادئ الدستورية العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 
رئيس الدولة في النظاـ البرلماني ، د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل ، سمطة ومسؤولية  .16

 .1991دار النيضة العربية ، القاىرة ، 
د.مصطفى أبو زيد فيمي ، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانيف ، منشأة المعارؼ  .11

 .1985، األسكندرية، 
د.إبراىيـ عبد العزيز شيحا ، القانوف الدستوري تحميؿ النظاـ الدستوري المصري في  .12

 .1983ئ الدستورية العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، ضوء المباد
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وسف حميد رشيد ، الرقابة عمى دستورية القوانيف في العراؽ و اإلمارات العربية المتحدة  .13
 .2669،رسالة ماجستير،أكاديمية الدراسات العميا،طرابمس، ليبيا، 

اتو ، مطابع د. سحر محمد نجيب ، التنظيـ الدستوري لضمانات حقوؽ االنساف وحري .14
 .2611شتات مصر ، 

د.عمي يوسؼ الشكري، حقوؽ االنساف بيف النص والتطبيؽ ، دار صفاء لمنشر، عماف  .15
 .2611، 1ط
د.وليد الشييب الحمي ود. سمماف عاشور الزبيدي،التربية عمى حقوؽ االنساف، مطبعة  .16

 .2667، 1االحمد لمطباعة ، بغداد ،ط
حريات العامة القيت عمى طمبة قسـ العموـ د. صالح جواد الكاظـ ،محاضرات في ال .17

السياسية ، كمية القانوف والعمـو السياسية ، الجامعة المستنصرية ،مطبعة 
 1975ػػػػػػ1974بالرينو،

 .1943د. عثماف خميؿ عثماف ، المبادئ الدستورية العامة ،مكتبة عبداهلل وىبة،  .18
ر القومية لمطباعة والنشر، القاىرة د. نعيـ عطية، النظرية العامة لمحريات الفردية ، الدا .19

1965. 
لعامة د.منصور ميبلد يونس ،القانوف الدستوري والنظـ السياسية ،الكتاب االوؿ)النظرية ا .26

 .2669،  ، ليبيا1لمدولة( ، ط
النيضة العربية ، د.يحيى الجمؿ، النظاـ الدستوري في جميورية مصر العربية ، دار  .21

 .1974القاىرة ، 
حقوؽ االنساف في الوطف العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، حسيف جميؿ ،  .22

 .2661، 2بيروت ، ط
د.عمي يوسؼ الشكري، حقوؽ االنساف بيف النص والتطبيؽ ، دار صفاء لمنشر، عماف  .23
 .2611، 1ط
  .1943لعامة ،مكتبة عبداهلل وىبة، د. عثماف خميؿ عثماف ، المبادئ الدستورية ا .24
دراسة –الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني د.أحمد سبلمة بدر ، ا .25

 .2663مقارنة ، دار النيضة العربية ، القاىرة ، 


