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Abstract: 

 
 The revolution in Europe and the United States, especially 

the French revolution of 1789, expressed the right of change, 

the Declaration of Human Rights, and citizenship. This right 

was expressed in the form of "resisting tyranny" and the 
"right of revolution". 

 It was included in many writings of the Renaissance and 

Enlightenment period, but it started to disappear when 

democracy stabilized as a political system expressing the 

modern state identity. 
 In spite of the fact that the democratic pattern embedded a 

group of guarantees in order to exercise public freedoms, the 

right of change has remained as the last resort that does not 

need to be documented in national laws and constitution., 

However, its legality and legitimacy are based on the 

principle of people's sovereignty. 
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 االستجابة القانونية للتحوالت السياسية واالجتماعية
ي التغيي  

 
 من خالل فكرة الحق ف

 
 2 عمران محافظة

 

 الملخص
ي صيغة مقاومة 

 
، إلذي ظهر ف تناولت هذه إلدرإسة تطور مفهوم إلحق بالتغيير

ي كتابات عدد كبير من مفكري عرص إلنهضة وإلتنوير 
 
ي إلثورة، ف

 
إلطغيان وإلحق ف

ي بعض موإثيق حقوق 
 
ي أوروبا، وكذلك ف

 
، ومن ثم إختفاءه من إلتدإول إؤلنسانف

، وإنتشاره فيما بعد،  ، كنمط سياسي إجتماعي مع بدء إستقرإر إلنمط إلديمقرإطي
حدإث إلتغيير من خالل إإلنتخابات أوذلك لكون آليات إلنمط إلديمقرإطي تتيح 

 .إلدورية، وتدإول إلسلطة إلسياسية
ضمانات لممارسة كما تناولت إلدرإسة إلنمط إلديمقرإطي وما ترسخ فيه من 

ي ن إلحق بالتغيير تكرس بالوعي إلسياسي أىل ؤإلحريات إلعامة، وخلصت 
،  إؤلنساي 

ي إلمنطقة 
 
ي ضوء إلتحوإلت إلسياسية وإإلجتماعية إلجارية ف

 
وعدت إلدرإسة أنه ف

ي 
 
ي إلتغيير هي ف

 
نه يبقى أإلعربية فإن إإلستجابة إلقانونية بالنسبة للحق ف

ة وإلضمان ي إلقوإنير  وإلدساتير إلوطنية، إلمرجعية إألخير
 
ي إل تحتاج ؤلدرإجها ف

ة إلتى
وعيتها، من مبدأ سيادة إلشعب  .ولكنها تستمد قوتها إلقانونية؛ وبالتاىلي مشر

ي إلثورة، مقاومة إلطغيان، مبدأ إؤلنسانحقوق : الكلمات المفتاحية
 
، إلحق ف

 .سيادة إلشعب، إلنمط إلديمقرإطي 

 

 المقدمة: 
 مفهووم إلتغيوير 

ّ
، وإلن مصودر إؤلثوارة فيووه ؤن ي إؤلطوار إلناوري أم إلعموصي

 
ة سووإء أ وان ف مون إلمفواهيم إلهاموة وإلمثوير

ي إلدعوة إلكامنة فيه للتمرد عص إلوإقع إلسياسي إلقائم من جهة أخرى، فوالتغيير 
 
ي حركيته من جهة، وف

 
تكمن ف

 مختلفوووووة: سياسوووووية وإقتصوووووادية و ؤديولوجيوووووة  أي أنوووووه تغ
ة
يوووووير يطوووووال مكونوووووات إلبنيوووووة إلمقصوووووود أشووووومم أبعوووووادإ

 . ي ذلك تغيير إلناام إلسياسي
 
 إإلجتماعية، بما ف

؛ إلجانووب إلفووردي إلووذي يالموو   ي جانايهووا: إلفووردي وإلجموواعي
 
وإلتغيووير ذهووذإ إلمعووت  هووو دعوووة مفتوحووة للحريووة ف

رإت قانونيوووة أو ؤيديولوجيوووة تموووت  شوووغل إلنووواس لالنعتووواق مووون كوووم إلقيوووود مهموووا كوووان توصووويفها وتحوووت أيوووة موووي 
ممارستها، وأما إلجانب إلجماعي فهو إلذي أسىع ؤىل خلق ناام يفتح إلمجال لتطور إلمجتمع ويرسي إألسواس 

 لتوظيل إؤلبدإعات وإلطاقات عص نحو فاعم. 

ي مقاومووووة أ
 
، ويرإدفووووه إلحووووق ف ي تغيووووير إلناووووام إلسووووياسي

 
ي إلتغيووووير فيقصوووود بووووه حووووق إلشووووعب ف

 
موووا بالنسووووبة للحووووق ف

ي إلثورة، و 
 
وعيته ؤإل إلطغيان وإلحق ف  قام عص وإقع أسوده إلالم وإلجور وإلقهر. ؤذإ إل يكتسب هذإ إلحق مشر

إث إلفكووري  ي إلوويى
 
ي إلتغيووير إلووذي وجوود ف

 
ي ؤن مفهوووم إلحووق ف

، إؤلنسوواي  ي إؤلسووال ي إث إلفكووري إلعووري 
، وإل سوويما إلوويى

ي صوووورة مقاوموووة إلطغيوووان، موووع إلثوووورة إلفرنسوووية 
 
ي إلعصوووور إلحد9871وإلوووذي إنطلوووق بقووووة ف

 
يثوووة، وإلوووذي توووم م ف

 ،  موون إلتوودإول إلسووياسي وإلفكووري، بعوود أن أصووبحت إلسوويادة للوونمط إلووديمقرإطي
ي موإثيقهووا، ثووم إخووتق 

 
تثبيتووه ف

ي توفرهوا قوإعود هوذإ إلونمط نفسوه، وحيوث 
 من خالل إآلليوات إلوتى

ة
حيث أصبح إلتعبير عن إلرغبة بالتغيير ممكنا

ي تجري بشكم دوري، فإنه يعود إليووم بقووة مون خوالل أصبح باؤلمكان تدإول إلسلطة عن طريق إإلنتخابات إل
تى

ي إلكثوير مون إلوودول إلعربيوة، بودءإ مون إلعوام 
 
ي إنطلقوت ف

ي  إلوتى . ؤإل أن أعووادة 1199موا سوّيي  ذثوورإت إلربيوع إلعووري 

ي  إؤلنسووانطوورا إلفكوورة موون عإويووة عالقتهووا بحقوووق 
 
ي تسووتحقها ف

كسووبها إألهميووة إلووتى عيوود لهووا إإلعتبووار ويي وحرياتووه يي
ي أشووهدها إلعووالم، إل سوويما توودإعيات إلعولمووة، ومووا تركتووه موون حوورو  وتوووترإت سياسووية  ظووم

إألعمووات إلعامووة إلووتى
ي مفاهيم حقوق 

 
رت ف

ّ
، وأث  وحرياته إلعامة.  إؤلنسانهددت إإلستقرإر وإألمن إلعاليي
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ي ن سووان 
 
سووتان ف ي عوودد موون إلوودول موون ذينهووا قرغير 

 
ي حصوولت ف

كووانون م، وتووون   1191وقوود وفوورت إلمجريووات إلووتى
ي 
و شووبا  1199إلثوواي  ي حريوورإن 1199م، ومرصو

 
 عووص ذلووك، 1191، وإلسووودإن وإلجئإئوور 1191، ثووم ف

ة
 سوواطعا

س
، مووث 

، وإضوووطرت ؤىل  فالسوولطة وسووووإء أ انوووت منتخبوووة أم غووير منتخبوووةو وإجهوووت جموووون إلموووإطنيير  إلووورإغبير  بوووالتغيير
يوووة إلمناوئوووة لهوووا، وإحتوووارت إ ي إلموقووول مووون تلوووك إإلسوووتقالة تحوووت ضوووغط إلتحركوووات إلجماهير

 
لكثوووير مووون إلووودول ف

ي غموورة 
 
وعية إلمنتخبووة، ؤإل أنهووا وجوودت نفسووها ف و ي يتضوومن مسوواندة إلقوووى إلشر

ي ظووم موقوول مبوودي 
 
إلتطووورإت، ف

وويحات إلدبلوماسووويير  وموإقووول  ي ترصو
 
هوووذه إألحووودإث كمووون أصووو ب بالشووولم، وأسووواس ذلوووك، حوووتى لوووو لوووم ياهووور ف

إم رغبة إلشعب بالتغيير إلذي 
، هو إحيى  هو أوىل بالحماية من ما أفرعته إلعملية إإلنتخاذية. إلمسؤولير 

ي ظووم عجووئ إلضوومانات إلقانونيووة إلقائمووة عوون توووفير إلحمايووة للحقوووق وإلحريووات، فووإن إلعووودة ؤىل طوورا فكوورة 
 
وف

ة للحرية.  ة من خالل ما يوفره هذإ إلحق من ضمانة أخير  إلحق بالتغيير تكتسب أهمية كبير
عيتهوا مون ولما كان مبدأ سيادة إلشعب أي  م إلضمانة إألساسية؛ فإن كم إآلليوات وإلمبوادا إألخورى تسوتمد تر

ّ
شك

ي عن جوهر إؤلرإدة إلعامة للشعب، وهو ضوامن لهوا، 
ي إلتغيير غدإ إلتعبير إلحقيقى

 
هذإ إلحق، وعليه فإن إلحق ف

 :  وستعالج هذه إلدرإسة موإضيعها من خالل إلمبحثير  إلتاليير 
 

:  تشكل ثم اختفاء -المبحث األول ي التغيي 
 
 مفهوم الحق ف

وؤذإ   ي إلتغيووووير
 
ي إلثووووورة، قوووود إخووووتق  موووون 1192إلبحوووووث وإلدرإسووووات،  ؤدإرةكووووان مفهوووووم إلحووووق ف

 
و، ومعووووه إلحووووق ف

ي 
هوووا مووون إلمفووواهيم إلوووتى ، وحلوووت محلوووه مفووواهيم إلديمقرإطيوووة وتووودإول إلسووولطة وغير ي

إلتووودإول إلسوووياسي وإلقوووانوي 
؛ 
ة
ي ذإت إإلتجاه، فإن مضمون إلحق بالتغيير إل يمكن ؤخفاؤه، وبكالم آخر، فإن جوهر إلحق يبقى قائما

 
تصب ف
ووعية أليووة سوولطة خووارج ؤطووار سوويادة إلشووعب، سوويتطرق إلباحووث إىل ألن  و د موون إلشووعب، وإل مشر ووتمن سم

ي
إلسوولطة ت
 ذلك من خالل: 
ي العرص الحديث:  -المطلب األول

 
ي الفكر والممارسة ف

 
ي التغيي  ف

 
ْل مفهوم الحق ف

ُ
 تشك

ي تتصووووم 
ي وعووواء فكوووورة  إلقووووانون إلطبووويىعي  إلووووتى

 
ه مووون إلمفوووواهيم إلحقوقيووووة ف ي إلتغووووير كغووووير

 
تشوووكّم مفهوووووم إلحوووق ف

وو إلنهضوووة ؤنتاجوووه  ، إلوووذي أعووواد فالسوووفة عرصو ي
ي إلقوووانون إلرومووواي 

 
جوووذورها بالفلسوووفة إليونانيوووة، وتجووود تطبيقاتهوووا ف

ي موإجهة إإلستبدإد وإلالم
 
ي ف ي ؤطار حركية إلفكر إألوروي 

 
ي سياق إلدعوة ؤىل إلحرية وإلمساوإة. وتطويره ف

 
 ، وف

ي آرإء فالسوفة إلالهووت، وبخاصوة 
 
، ف ، وبورعت إذتودإءس  فكورة إلحوق إلطبويىعي

وقد طوّور بعوض إلفالسوفة إألوروبيوير 
ين ذهوا مون أمثوال9452-9571مو، وفيتورياو9198-9457سوإريئو  بعد منادإة إلكثوير

جوون لوو   :مو. وتعمقت أكير
هم. 9844-9271مو، ومونتسكيو و9887-9891مو، وروسو و9815-9261و  مو وغير

 9254-9467و Grotius وكوووان غروتيووووس
ة
 ؤنسوووانيا

ة
وووح فكووورة إلقوووانون إلطبووويىعي بقولوووه: ؤن ثموووة قانونوووا

ّ
مو  قووود وض

، وتوجب عص إلملو   يحتوي عص قاعدة عقلية للعدإلة، ناجمة عن طبيعة إألشياء دإعية للخير ورإفضة للشر
إم حقوووق  و. فالحووا م إل أسووتطيع تغيووير إلقووانون إلطبوويىعي أو إلخووروج 68 ص ،9112إلرعيووة وعمووار، وإلسووادة إحوويى

ي يتمتووع ذهووا هوذإ إلقووانون لهووا قدإسوتها إلمطلقووة، سوووإء أ انووت 
؛ ألن إلقووة إلووتى

س
عليوه، وكووم أموور يخالفوه يكووون بوواط 

، أو كانوووت مسوووتمدة مووون إلجماعوووة  أو إلفطووورة مسوووتمدة مووون إلووور  بحسوووب بعوووض وإضوووىعي ناريوووة إلحوووق إلطبووويىعي
 ،  وخرص 

ة
 و.21ص. ، 1114بحسب إلبعض إآلخر، وإل سلطة للحا م عليها مهما كان حكمه إستبدإديا

وإ إلعصوويان  Aialaوأيوواإل  Vitoriaؤإل أن علموواء إلالهوووت موون أمثووال: فيتوريووا
ّ
، حّرموووإ مقاومووة إلمسووتبدين، وعوود

 
ّ
ي ذلوووك غروتيووووس إلوووذي عووود

 
إلشوووعب غوووير مخوووّول بمقاوموووة إلحوووا م جريموووة شووونيعة ضووود   وإلملوووك، وأيووودهم ف

-9411و John Calvinو، ذينموا أبواا كوالفن 982 ص.  ،1111ونوسوبوم،  إلاوالم، وأن إلحور  ضوده  غوير عادلوة 
 لكلموووة إلووور   ورمضوووان، ؤذإ مو إإلنقوووال  وإلثوووورة ضووود إلحكوموووة إلئمنيوووة 9425

ة
ء يعووود  مخالفوووا ي

أقووودمت عوووص سر
 و.964ص، 9118

ي إ
 
، فإن مفهوم إلحق ف

ة
، حيث لم يكن هنا  أيوة ؤمكانيوة وإقعيوة ؤذإ  خلل فكرة إلحق إلطبيىعي

لتغيير كان يتخق 
ي 
ليعووي  عووون نفسوووه بالوضوووا إلوووذي تجوووص فيووه فيموووا بعووود لسووابير  رئ سووويير  هموووا: إلسوويطرة إلمطلقوووة للفكووور إلوووديت 
ي ظوووم إلناوووام إؤلقطووواعي إلوووذي كوووان سوووائد

 
ووو إلمعوووادي للعقوووم مووون جهوووة، وإسوووتبدإد وطغيوووان إلملوووو  ف ي إلكنسي

 
 ف
ة
إ

 أوروبا، وكان يعادي ويقمع أي فكر جديد من جهة أخرى. 
ي 
ي أوروبا، وإناثقت نارية إلعقد إإلجتمواعي إلوتى

 
ي ف
ى
وبعد إلتطورإت إإلقتصادية وإإلجتماعية نهض إلفكر إلحقوف

، وأظهرته بمصطلح إلثورة ، 1117وحول تعريل إلثورة رإجع، إرندت،  بلورت إلحق بالتغيير ي و، 1196، وإلخطاي 
، أن إألفوورإد إتفقوووإ عووص إلتنوواعل عوون جووئء موون Lockقوود ذووير   لووو   ف حووه لناريووة إلعقوود إإلجتموواعي

ي سووياق تر
 
، ف

ي أصوووووووبحت إؤلطوووووووار إلضوووووووامن لحوووووووق إؤلدإنوووووووة وإلعقوووووووا  وإلووووووودفان عووووووون حقووووووووق 
حقووووووووقهم ومنحوهوووووووا للدولوووووووة إلوووووووتى

ي 
 
ي إلحيوواة وإلحريووة وإلملكيووة وإلمسوواوإةو. وإن موون أسووتخدم إلقوووة ف

 
 إكوورإه إلشووعب دون إلناسووخاصووة حقهووم ف
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ي عهوود ذهووا إلشووعب إليووه، إنمووا يعلوون إلحوور  عووص إلشووعب، وللشووعب إلحووق إن 
عي ويوونقض إإلمانووة إلووتى

مسوووش تر
وري للمجتمع وعما تقوم عليوه سوالمة إلشوعب وبقواءه ولوو ،  يخلع عنوة إية قوة تحاول إن ترصفه عما هو ض 

 و.166ص. ، 9141
ووعة  فكرة إلسلطة إلمطلقوة، Lockوقد رفض  لو    وعية عوص إلطغيوان وعود إلمقاوموة مشر ورفوض ؤضوفاء إلشر

 : ي حووالتير 
 
ي حالووة إلناووام إلمطلووق إلووذي إل ؤذإ   إألوىلف

 
عيووة كمووا ف كانووت إلسوولطة إلسياسووية غووير قانونيووة، وغووير تر

كانوووت إلسووولطة تتنووواقض موووع أهووودإ  إلحكوموووة ؤذإ  يتناسوووب وجووووده موووع وجوووود إلمجتمعوووات إلمدنيوووة، وإألخووورى: 
 عوووص إألفووورإد إلوووذي يلوووئمهم قوووانون إلطبيعوووة وإلمجتموووع وقوووانو 

ة
 ووإجبوووا

ة
ن إلطبيعوووة، وهكوووذإ تصوووبح إلمقاوموووة حقوووا

،  بحماية أنفسهم عن طريق وضع حد لتجاوع إلسلطة إلسياسية لصالحياتها  و.81ص. ، 1114وخرص 
ي إلعقد مع إلشعب، ويوبقى حوق إ

 
 ف
ة
يكا  إلحا م تر

ّ
، عد ي ؤطار تحديد  لو   ألطرإ  إلعقد إإلجتماعي

 
لطورفير  وف

ي فسخ إلعقد 
 
 ف
ة
و  إلعقد ؤذإ ثاذتا وقال إن أساس وجووهر كافوة إلحقووق إلسياسوية،  ،رفض إلحا م إإلنصيان لشر

 هي إن إلناس نصبوإ رؤساء لصيانة حرياتهم إل إلستعبادهم ولو ، د.تو. 
ي إلثوووووور 1199و Rousseauأموووووا روسوووووو 

 
ة، و إلوووووذي أسووووو  ناريتوووووه عوووووص إلعقووووود إإلجتمووووواعي وإلمفووووويى و، وإلحوووووق ف

 أنه لكي إل يكوون  إلميثواق إإلجتمواعي صويغة جوفواء غوير 
ي هي ممارسة إلشعب ؤلرإدته إلعامة، فبير 

وإلسيادة إلتى
إموات  إم إلوحيد إلذي أسوتطيع إن يعو ي نفووذإ لسوائر إإلليى 

إما هو إإلليى  ، إليى  ي
مجدية، فإنه يضم عص نحو ضمت 

عووة إؤلرإدة إلعامووة سووو  يرغمووه إلجسووم كلووه عووص إألخوورى، مفوواده إن كائنووا مووا كووان إلشووخ  إلووذي يمتنووع عوون طا
 و11 -17 ص. ذلك  و

ي كتابووات مونتسووكيو
 
 ف
ة
 أكووير عمقووا

ة
 جديوودإ

س
ي إلتغيووير قوود أخووذ شووك 

 
و، فباؤلضووافة ؤىل مووا 1191و كمووا نجوود أن إلحووق ف

هن  ي فصوم إلسولطات مون ضومانة قويوة للحيلولوة دون إلطغيوان، فقود ذوير   أن قووإنير  إلعقوم توي 
 
تشكله ناريتوه ف

 عص أن إلطغيان أو إلحكومة إلقائمة عص إؤلرها  هي ضد إلطبيعة. 
ي سوياق تشخيصوها لمشوكالت إلناوام

 
إكية إلحق بالتغيير ف

، وإنطالقهوا مون  وقد تناولت إلنارية إإلشيى إلرأسوماىلي
ي فهوم  إؤلنسانموجبات إلكفاا من أجم تحرير 

ة  إل يكوق  من نير إإلستغالل، وأكدت مقولتها إلماركسوية إلشوهير
إكية ذينوت  ه ، لكن إلتجربة إلوإقعيوة للودول إإلشويى وإلدرإ  إلعالم إلذي نع ش فيه، وإلنما يجب إلعمم عص تغيير

ي أن هذإ إلشعار 
ي إلجانب إلتطبيقى

 
 جرى طمسه تحت ؤطار من إلمقوإلت وإألفكار إلتوتاليتارية.  ف
يطانيوة قود جواءت عوص خلفيوة ثوريوة، إلذإ و  إنتقلنا من إلناريوة ؤىل إلتطبيوق نجود أن معاوم إلوثوائق إلحقوقيوة إلي 

ووعة إلعاوووي و و و تعبوووير عووون شووويون فكووورة إلحوووق بوووالتغيير وتجوووذرها لووودى إلف وووات Magna Charta 1215فالشر
 ,Holt, King Johnو Jean Sans Terreصواعدة، حيوث إجوي  إلنوبالء إلملوك جوان عوص توقيعهوا إإلجتماعيوة إل

Britannica1628و، وعريضوة إلحقووق Petition of Rights  إألولصودرت بعود ضإن مبواتر ذوير  إلملوك شوارل 
لمان، وعندما ترإجوع إلملوك عون مضومون هوذه إلعريضوة قاموت إلثوورة ضوده، وأعودم عوام  موا وضوع م ك9251وإلي 

م بضووغط موون 9792م وإلمعوودل عووام 9281إلصووادر عووام  Act of Habeas Corpusقووانون إلحريووة إلشخصووية 
ي إإلنتقووووام موووون خصووووومهم، 

 
وووفات إلملووووك وبعووووض وعرإئووووه ف لمووووان، لوضووووع حوووودئ لترصو إلشووووعب، وبتصووووويت موووون إلي 

ي إلثوورة عوص إلملوك شوارل 
 
 Bill of 1689وق وكموا توم وضوع قائموة إلحقو  إألولوبخاصوة أول وك إلوذين سواهموإ ف

Rights ي إنوودلعت عوووام
ي أدت ؤىل فوورإر هوووذإ 9277و عووص أثوور إلثووورة إلثانيوووة إلووتى

، وإلووتى ي
م ضوود إلملووك جوويم  إلثووواي 

ي قووود أعلووون إتهاموووه للملوووك جووويم  ب نوووه 
يطووواي   لوووه، وكوووان مجلووو  إلعمووووم إلي 

س
إألخوووير وتنصووو ب ولووويم أورإنوووج بووودي 

 منووه بوو ن هووذإ إإلنتهووا  يعوود جريمووة  إنتهووك إلعقوود إألصووصي إلقووائم ذينووه وبووير  إلشووعب ، و 
ة
قوود فعووم ذلووك إعتقووادإ
 و.51ص.  ،1112وؤمام،  تستوجب إلعقا  بصفة مستمرة، وهو عقا  يفرضه إلقانون إلطبيىعي 

ي 
 
ي هوووذإ إلشوووو ن، ؤإل أنووووه يمكووون إلقووووول ؤن إلحوووق بووووالثورة كووووان ف

 
وعوووص إلوووورغم مووون أنووووه إل توجوووود نصووووص وإضووووحة ف

ي هذإ إلبلد. ذريطانيا بمثابة قاعدة غير مرصا ذه
 
ي حصلت ف

إت إلتى  ا، وإلنما شكلت خلفية لكم إلتغير
ي مقدمووة 

 
ي إلوإليووات إلمتحوودة إإلمريكيوة، ورد ف

ي تموووعومون جهووة أخوورى، فوق 
 
، ف  و9882ؤعووالن إإلسوتقالل إألمووري ي

، وإلن إلخوووالق قووود حبوواهم بحقووووق مؤكووودة وغوووير قابلووة للوووتخصي عنهوووا، ومووون 
 ؤن إلنوواس كافوووة قووود خلقوووإ متسووواويير 

ي تسوتمد ضمن هذ
و إلسوعادة، ولضومان هوذه إلحقووق شوّيدت إلحكوموات إلوتى ه إلحقوق: إلحياة وإلحريوة وتقيي

، فو ووعة مون رضوا إلمحكوومير  صوارت حكوموة موا هدإموة لتلوك إألغورإ ، كوان مون حوق إلشووعب إذإ سولطتها إلمشر
 أن يعدلها أو يلغيها، وأن يقيم محلها حكومة جديدة . 

ي إلمووادة إلثانيووة منووه عووص أن هوود    و9871وإلموووإطن  إؤلنسووانؤعووالن حقوووق وأمووا بالنسووبة ؤىل فرنسووا، فقوود ذووير  
 
ف

إلطبيعيوة غوير إلقابلوة للتقوادم، وهوذه إلحقووق هي  إلحريوة،  إؤلنسوانكم تجمع سياسي هو إلحفاظ عص حقوق 
 وإلملكية، ومقاومة إلطغيان . 
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وو  م وضووع ؤعووالن 9819أيلووول  6 إألولوقوود إرتوو ت إلجمعيووة إلوطنيووة إلفرنسووية، إلمكلفووة ذوضووع إلدسووتور إلفرنسي
ي مسووتهم إلدسووتور، كمووا شوودد دسووتور  إؤلنسووانحقوووق 

 
ي إلموووإد  9816حريوورإن  15وإلموووإطن ف

 
، 64و 65و 66ف

 هذإ إلحق نتيجة إلعمة لسائر حقوق 
ّ
، وأنوه عنودما تقووم إلحكوموات إؤلنسوانعص إلحق بمقاومة إلطغيان، وعد

يحووووة فيووووه موووون أقوووودس إلحقوووووق وأهووووم  بانتهووووا  حقوووووق إلشووووعب؛ فووووإن إلثووووورة تصووووبح بالنسووووبة للشووووعب ولكووووم تر
ي دسوووووتور 

 
ي حوووووير  غابوووووت ف

 
، ودسوووووتور 9795حريووووورإن  5م وكوووووذلك دسوووووتور 9814آ   11إلوإجبوووووات. ف  5م إلملوووووكي

ووين  و م بطريقوووة غوووير 9152ور إلجمهوريوووة إلرإبعوووة م مسووو لة مقاوموووة إلطغيوووان، ؤىل أن أعادهوووا دسوووت9757 إألولتشر
ي ؤعالن حقوق 

 
ة عي  ت كيد إلحقوق إلوإردة ف  م. 9871وإلموإطن إلفرنسي  إؤلنسانمباتر

ي إلفقووورة   
 
ي إلمقاوموووة ف

 
ي عوووص إلحوووق ف

منوووه  يحوووق لكافوووة إلمووووإطنير   11مووون إلموووادة  5كموووا نووو  إلدسوووتور إإللمووواي 
وإلقوانون إألسواسي  لم يمكون منعوه مون ذلوك ذوسوائم أخورى إ ؤذمقاومة كم من يحاول إلقضاء عص هذإ إلناام، 

 وتعديالتهو.  9151لجمهورية إلمانيا إإلتحادية لعام 
، أمووا بعودما إسووتكملت إلحمايوة إلوطنيووة بحمايوة دوليووة لحقووق  ي

ي إؤلطووار إلووطت 
 
، فوإن فكوورة إلحووق إؤلنسووانهوذإ ف

ي إلبدإ
 
ي إؤلعووالن بووالثورة ترإجعووت لتشووكم خلفيووة لووبعض إلموإثيووق إلدوليووة ف

 
. نجوود ذلووك ف

ة
يووة، ثووم إختفووت إلحقووا

وووري أن 9157 إؤلنسوووانإلعووواليي لحقووووق  و ي أوردتهوووا ديباجتوووه إنوووه  مووون إلرص 
ي سوووياق إلموجبوووات إلوووتى

 
م إلوووذي جووواء ف

لكوويال يضووطر إلموورء آخوور إألموور ؤىل إلتموورد عووص إإلسووتبدإد وإلالووم . إي إن  إؤلنسووانيتوووىل إلقووانون حمايووة حقوووق 
إ  بحووق إإلشووارة جوواءت بطريقووة غووير  ي صووورة أبعوود موون خووالل إإلعوويى

 
ي إلعهوودين إلوودوليير  ف

 
ة. كمووا نجووده ف  مبوواتر

، وأن توإصووووم بحريووووة نموهووووا  ي أن تقوووورر بحريووووة كيانهووووا إلسووووياسي
 
ها، وأن لهووووا إلحريووووة ف ي تقريوووور مصووووير

 
إلشووووعو  ف

 . ي
 
 إإلقتصادي وإإلجتماعي وإلثقاف

ي 
 
الي وراء اختفا  -المطلب الثان : رسوخ النمط الديمقراطي الليير  ء مفهوم الحق بالتغيي 

ي شوهدت ظهوور 
إ إلوتى ي إنكلويى

 
ي سياق حركة سياسية وفكرية تاريخية متصلة، بودأت ف

 
تشكّم إلنمط إلديمقرإطي ف

ت عون إألوىلإؤلرهاصات  ّ
ي ؤطوار عمليوة تغيوير بطي وة، ولكون ثاذتوة عوي 

 
، ثم ف ي إلقرن إلساذع عشر

 
 للديمقرإطية، ف

لمووووان   نفسووووها موووون خووووالل إلعديوووود موووون إلمحطووووات وعووووي   ي إسووووتطان  إلي 
مجموعووووة موووون إلموإثيووووق إلحقوقيووووة، إلووووتى

ي عمليووة ضإن معقوودة، لعووم محطتهووا إألذوورع عنوودما أعلوون مجلوو  إلعموووم 
 
إعهووا وترسوويخ مضوومونها ف ي إنيى  إؤلنكلووير 

ي 
ي كووانون إلثوواي 

 
ي ف
يطوواي  ي ب نووه  إنتهووك إلعقوود إألصوووصي إلقووائم ذووير  إلشوووعب 9271إلي 

م إتهاموووه للملووك جوويم  إلثووواي 
إت إقتصادية/ إجتماعية كان وإلملك    ي جوهرها إلعميق تعبير عن تغير

 
كما سبقت إإلشارة، وهذه إلعملية هي ف

ي مناوموووة 
 
ي قوووادت عمليوووة إلتغيوووير ف

وجوإعيوووة إلوووتى إ بوووم معاوووم أوروبوووا، وأدت ؤىل وإلدة إلطبقوووة إلي 
ووحها إنكلووويى مشو

إ، إلووذي توور   ي إنكلوويى
 
ي إلووديمقرإطي ف

لموواي   ؤىل إلناووام إلي 
س
ي بووالد أوروبيووة أخوورى، خاصووة وأنووه إلسوولطة وصوووىل

 
إثووره ف

ي وسّوق له  و.9111ودوفرجيه،  وجد من إلمفكرين من تبت  إلنمط إؤلنكلير 
ي مسوتعمرإت موا ورإء  

 
ي كوم أنحواء أوروبوا، وف

 
 ف
ة
إ  كبوير

ة
وقد إلقت أفكار هؤإلء وبخاصوة مفكوري عرصو إلتنووير روإجوا

ي مووون 
ي إلنصووول إلثووواي 

 
ي كوووان لمخوووا  حووور  إإلسوووتقالل ف

ي إلوإليوووات إلمتحووودة إألمريكيوووة، إلوووتى
 
إلبحوووار، وبخاصوووة ف

ي إلسوووونوإت إلالحقووووة،
 
ووو، وبنوووواء إلدولووووة إلفدرإليووووة ف و ي  إلقوووورن إلثووووامن عشر

ي عمليووووة إلتغيووووير إلمهمووووة إلووووتى
 
أكووووي  إألثوووور ف

ي 
 
ي ؤعوووالن إإلسووووتقالل وف

 
ي قوووادت ؤىل ذنووواء نمطهوووا إلوووديمقرإطي إلخوووواص، وإلوووذي عوووي  عووون نفسوووه ف

شوووهدتها، وإلوووتى
ي رسخت هذإ إلنمط إلديمقرإطي إلرئاسي إلذي موا يوئإل 

صيغة إلدستور إلفيدرإىلي وإلتعديالت إلالحقة عليه إلتى
 ؤىل إليو 

ة
 وحيويا

ة
 م. قائما

 بفلسوفة إلتنووير، توّوج 
ة
 متشوبعا

ة
يوا قويوا  جماهير

ة
ي شوهدت حرإ وا

ي فرنسوا إلوتى
 
 ف
ة
كما وجدت تلك إألفكار صدى وإسوعا

ي إلبلووووودإن إألوروبيوووووة، ؤذ أشوووووعلت إلحركوووووة إلثوريوووووة إلمناوئوووووة 9871ذثوووووورة 
 
 ف
ة
 عايموووووا

ة
 تحرريوووووا

ة
إ ي مارسوووووت تووووو ثير

م إلوووووتى
وو بحوووق كوووم لإلقطاعيوووة، وسووواعدت عوووص تطووووير ؤديولوجيوووة جديووودة، هي إ و ي رإحوووت ت شر

إليوووة إلوووتى ؤلديولوجيوووة إلليي 
ي إلحرية وإلسعادة وإلملكية إلخاصة ومجموعة من أساتذة سوفيات ود. تو، 

 
 و.154ؤنسان ف

إليووة ا إؤليووديولوجيإلحريووة وإلمسوواوإة أسوواس   كلمتووا  و9111و وقوود إعتووي  دوفرجيووه  ي إلمسوواوإة أن إل و  ، إلليي 
تعووت 

 عوووص إآلخووورينأحووود أسوووتطيع أن يفيووود بالورإثوووة مووو
ة
ي حوووير  أن إلسووولطة إل   ن حقووووق أو إمتيووواعإت تجعلوووه متفوقوووا

 
، ف

ووووعية إلملكيوووة إلمبنيوووة عوووص إلورإثووووة  و يمكووون أن ترتكوووئ ؤإل عوووص موإفقوووة أعضوووواء إلمجتموووع، بحيوووث تسوووتبدل إلمشر
وووووعية إلديمقرإطيوووووة إلمبنيوووووة عوووووص إإلنتخوووووا  و ي إبقوووووت عوووووص  و979  وص. بالمشر

عوووووت إلووووودول، إلوووووتى ولهوووووذإ فقووووود إنيى 
ي أن كم ؤنسان إنا

متها إلملكية، إلسلطة إلفعلية من إيدي إلملك. أما إلحرية، فقد غدت مطلقة وشاملة، وتعت 
ودوفرجية،  يمكنه أن يفكر، وأن يعي  عن نفسه ويترص  كما أشاء، وأن إلحد إلوحيد لحريته هو حرية إآلخرين

 و. 979ص. 
ي 
 
إليوووة، فوووإن إلحوووق ف ي إلمناومووة إلسياسوووية للناريوووة إلليي 

 
 إلتغيووير يمووور عوووي  قنووووإت وآليوووات إإلنتخوووا ، ويجوووب وف

هووووا عووووي  إلمؤسسووووات إلحكوميووووة مثووووم: هي ووووة رئاسووووة ومجلوووو  وعرإء، ومجلوووو  نوووووإ ، ومؤسسووووات عامووووة،  ت طير
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وهي ووات رقابووة... إلوووخ، وإلمؤسسووات إألهليووة: أحوووئإ  ونقابووات، وجمعيوووات... إلووخ. أمووا إلطووواذع إلجوووهري إآلخووور 
ي 
 
إليوووة إلسياسوووية فيتمثوووم ف إلحووود مووون صوووالحيات إلحكوووام، ويكوووون ذلوووك مووون خوووالل إلمناوموووة إلديمقرإطيوووة لليي 

ي ترغم إلحكام عص أخذ ؤرإدة إلموإطنير  بعير  إإلعتبار
 و.9111ودوفردجية،  وإإلنتخابات إلتى

لمووان وإلحريووات إلعامووة لوو   لهووا معووت  ؤإل  توإجهووت آرإء عديوودة معووي  عنهووا موون خووالل ؤذإ لكوون إإلنتخابووات وإلي 
يمات سياسية متعددة، ولذلك نجد إليوم أن إلمناومات إلحربيوة تموارس إلتو ثير إلحاسوم بالنسوبة أحئإ  وتنا

 و. 9111ودوفردجية،  للنمط إلديمقرإطي سوإء فيما يتعلق بالحفاظ عليه، أو فيما يتعلق ذتطويره وتجديده
إليووووة بحسووووب تووووورين و ووووو ،و. عووووص نموووواذج ثالثووووة وإإلنكلووووير  9114وقوووود توععووووت إلناريووووة إلليي  ي وإإلمووووري ي وإلفرنسي

ي تطلوووع مختلووول شوووعو  إلعوووالم نحوووو 
 
ي إنتشووواره إلوإسوووع وف

 
ي مئإيووواه وف

 
ي إلعوووالم ف

 
أوجووودت إلناوووام إلوووديمقرإطي ف

ي يمكن إستنتاجها من خالل إلتجربة إلتاريخية 
 من إلعناض إلجوهرية، إلتى

ة
بلوغه. وإلن هذإ إلناام قد أذرع عددإ

: للنماذج إلثالث إلساذق ذكرها، وإلمتمثل  ة بما يصي
: أن إلسويادة للشوعب، ويعوي  عنهوا مون خوالل إلصوفة إلتمثيليوة للحكوام، أي إل يمكون ممارسوة إلديمقرإطيووة األول

ون عن ؤرإدة إلشعب، وإلتاحة إلمجال أمام تدإول سليي للسلطة.   يعي 
 ؤإل من خالل إإلنتخابات إلختيار ممثلير 

ي 
 
و إلسوولطة ذيوود شووخ  وإحوود أو هي ووة وإحوودة وضوومان الثااان ي بعوودم حرصو

: ت كيوود مبوودأ فصووم إلسوولطات، إلقووارص 

وعية وإلقوة.  ي موإجهة إألخرى، وإلعطاءها إلقدر نفسه من إلمشر
 
 إستقالل كم سلطة ف

حمايوووة حقووووق إألفووورإد وإلجماعوووات بالنصووووص إلقانونيوووة، مووون خوووالل ت كيووود تلوووك إلحقووووق وإلحريوووات،  الثالاااث: 
ي إلنصوص إلدستورية من جهة، ومن خالل ؤيجاد ضمانات فعالة لحمايتها، وقابليوة تلوك إلضومانات وإليرإده
 
ا ف

 للتطوير من جهة أخرى . 
ي يعرضها 

ي إلصورة إلتى
 
ي إلتغيير ف

 
ي هذه إلعناض بالذإت تكمن عملية إختفاء نارية مقاومة إلطغيان أو إلحق ف

 
ف

 من خ
ة
؛ فإن هوذإ إلحوق هذإ إلبحث، أي حيث أصبح إلتغيير ممكنا ي يحددها إلنمط إلديمقرإطي

الل إآلليات إلتى
ي بدإيووة إألموور، ؤىل فكوورة خلفيووة يعووي  عنهووا موون خووالل مكيانئمووات 

 
ي وضووع فيهووا، ف

ة إلووتى ترإجووع موون إلصووورة إلمبوواتر
 إلنمط إلديمقرإطي نفسه. 

 
ي 
 
ة وأساسية للحريات العامة:  -المبحث الثان  الحق بالتغيي  ضمانة أخي 
ر إلدسوووات

ّ
وويعات إلوطنيوووة عوووص إختالفهوووا ضووومانات مختلفوووة للحريوووات إلعاموووة، لكووون هوووذه إلضووومانات تووووف و ير وإلتشر

ي إلنهايوة، وعنودما إل تعوود 
 
و إألمور ف ي

ي حاإلت معينة قاضة عن حمايوة إلنواس وحريواتهم، ويقتي 
 
إلتقليدية تبقى ف

 ب خوووذ عموووام هوووذه إلضووومانات قوووادرة عوووص تووووفير إلحمايوووة، إلعوووودة ؤىل إلشوووعب، أو حوووتى ؤن إلشوووعب ي
ة
قووووم تلقائيوووا

 : ي
ي إآليى

 
، كما هو مبير  ف ي إلتغيير

 
 إلمبادرة من خالل إلحق إلطبيىعي إلذي إل يمكن إلتنكر له، وهو إلحق ف

 الضمانات التقليدية للحريات العامة:  -األولالمطلب 
ي تكفم للناس ممارسوة حقووقهم عوص

إلوجوه  وفرت إلناريات إلقانونية وإلدستورية مجموعة من إلضمانات إلتى
ي  إؤلنسووانإلووذي ذينتووه إلدسوواتير إلوطنيووة موون جهووة، وإلموإثيووق إلدوليووة لحقوووق 

موون جهووة أخوورى؛ أي إلكيفيووة إلووتى
؛ إي مجموعوووة إلقوإعوووود أو  يوووتم ذهوووا إنتقوووال إلحقوووووق وإلحريوووات مووون مرحلووووة إلووون  إلناوووري إىل إلتطبيووووق إلعموووصي

إم إلوإجووووب لحقوووو ي يلووووئم مرإعاتهووووا موووون أجووووم كفالووووة إإلحوووويى
و، 589ص. ، 9114وإلحوووواج،  إؤلنسووووانوق إلمبووووادا إلووووتى

ووا 
ّ
و ذووير  ضوومانات سياسووية وأخوورى قانونيووة وقضووائية، ؤإل 942ص. ، 1116وإلرشوويدي،  وحيووث يمووير  بعووض إلكت

إم جميووع إألفوورإد وإلمجموعووات وإلهي ووات وإألجهووئة وإلسوولطات  ي إلوويى 
 
ي عمومهووا ضوومانات قانونيووة. تتمثووم ف

 
أنهووا ف

ي إلدولة بالمبادا إلتالية: 
 
 إلعامة وإلخاصة ف

ي ذ سواطة أن يووتم إختيووار إلحكووام موون إلشوعب، وأن -أ
تمووارس إلسوولطة باسووم إلشووعب،  مبودأ سوويادة إلشووعب: يعووت 

ووعيتها مون ررص  إلمحكوومير  إلمعوي  عنوه مون خوالل إنتخابوات حورة  وتكون مسؤولة أمامه، وتستمد قوتهوا ومشر
 مون 

ة
، ويووفر مناخوا  يقووم عوص أسواس إلمسواوإة ذوير  إلمووإطنير 

ة
 إنتخاذيوا

ة
نريووهة ودوريوة، يكوون تر  صودقها نااموا
، ويتيح إلمجال أمام ذروع ممثلير  فعليير  للشعب. إلحرية، ويرإعي مصالحهم إلعامة دون تمي  ير 

ة عون إؤلرإدة إلحقيقيوة   -ب ي إلدولوة عوص هي وات معوي 
 
مبدأ فصم إلسلطات: بحيث تتوعن إلسولطات إلرئ سوة ف

 من إإلستقاللية يضمن أن إل يحوع إألشخاص أنفسهم أكوير مون وظيفوة وإحودة مون 
ة
 عاليا

ة
للشعب، وتمتلك قدرإ
 757 ص.  ،9121 تتدخم أية هي ة، أو تشر  عوص ممارسوة وظوائل هي وة أخورى وليلوه، وظائل إلسلطة؛ وأن إل 
 و.519-617ص. ، 9178وما بعدها، وكشاكش، 

ي إلحقووووق، ويوووتجص هوووذإ  -ت
 
ي عووودم إلتميوووير  ذوووير  إلنووواس ف

مبووودأ إلمسووواوإة: وهوووو دعاموووة إلحريوووة وقاعووودتها، ويعوووت 
ي عوووودة ماوووواهر: إلمسوووواوإة أمووووام إلقووووانون، وإلمسوووواوإة

 
أمووووام إلقضوووواء، وإلمسوووواوإة أمووووام إلوظووووائل إلعامووووة،  إلمبوووودأ ف
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ي إلخووووودمات إلصوووووحية وتور، 
ي إلحصوووووول عوووووص إلتعلووووويم وتلوووووقى

 
، وكشووووواكش، 215-225ص. ، 9111وإلمسووووواوإة ف

 و. 615-616ص. ، 9178

ي  -ث
 
ي إلدولوووة للقوووانون، إىل سووويادة حكوووم إلقوووانون سووووإء ف

 
ي أن تخضوووع كافوووة إلسووولطات ف

وووعية: ويعوووت  و مبووودأ إلمشر
وإلجماعووووات فيمووووا ذيووونهم، أو عالقووووتهم بالسوووولطات إلعامووووة أو عالقوووة تلووووك إلسوووولطات فيمووووا ذينهووووا،  عالقوووة إألفوووورإد 

 لهووا موون إإلنحوورإ  عوون قوويم إلعدإلووة 
ة
بحيووث يكووون إلقووانون بمثابووة آلووة منامووة لمجمووم تلووك إلعالقووات، وضووامنا

ورة تضومير  إلحر  و671ص. ، 9178وكشاكش،  يوات وإلحقووق ويشتق من هذإ إلمبدأ مبدأ إخر هو إلمتعلق برص 
ورة توفير حماية قانونية لهذه إلحقوق وإلحريات من خالل نصوص إلقانون.  ي إلدستور، وض 

 
 ف

ي إن كم شخ  وموظلو يمنح سلطات وإختصاصات معينوة تمكنوه  -ج
مبدأ تالعم إلسلطة وإلمسؤولية: ويعت 

يقوووع إثنووواء تنفيوووذ تلوووك مووون إدإء مهاموووه وإلقيوووام بعملوووه، أسووو ل ذنووواء عوووص ذلوووك عووون كوووم خطووو  إو تقصوووير أو إهموووال، 
 ، ي
 و.114ص. ، 1117إلمهام وبسيوي 

ي حوق  -ح
: يعوت  ي

ي إللجووء ؤىل إلقضواء إلمخوت   إؤلنسوانمبدأ ضمان حق إلتقارص 
 
توم إإلعتودإء عوص حقوه، أو ؤذإ ف

، 416-411، 9114، وإلحوووووووواج، 67-66، 1114إنتهكووووووووت حريتووووووووه مهمووووووووا كانووووووووت صووووووووفة هووووووووذإ إلمعتوووووووودي وشووووووووبكة، 
 و.924-926ص. ، 1116وإلرشيدي،

، م -خ  وترقيوة ونقوم وإلقالوة إلقضواة وإلجوبصي
بدأ إستقالل إلقضاء: يتعلق هذإ إلمبدأ بشكم خواص بمسو لة تعيوير 

ي تنشو  1118
إعوات إلوتى ي إلي  

 
و وحيادهم مون جهوة، وبالودور إلوذي يمكون أن تمارسوه هوذه إلسولطة لجهوة إلفصوم ف

، وبيوووونهم وبووووير  إؤل  ي يووووتم فيهووووا إلحكوميووووة، وبالرقابووووة عووووص دسووووتورية إ دإرةذووووير  إلموووووإطنير 
، وبالكيفيووووة إلووووتى لقوووووإنير 

ي إلمخالفوووات 
 
إ  عوووص إإلنتخابوووات وإلفصوووم ف  بالووودور إلوووذي يقووووم فيوووه إلقضووواة بووواؤلتر

ة
تشوووكيم إلمحوووا م، وأحيانوووا

 و. 921 -941 ص.  ،1116وإلطعون إإلنتخاذية من جهة أخرى وإلرشيدي، 

ي 
 
ووويعات ف و ي تعووووي  عنهووووا إلدسوووواتير وإلتشر

ي ؤطووووار فعاليووووة إلناووووام إلووووديمقرإطي إلووووتى
 
وهووووذه إلمبووووادا جميعهووووا تنوووودرج ف

 
ة
ي إلجانووووب إلووووذي يتعلووووق أيضووووا

 
إلجانوووب إلووووذي يتنوووواول إلسوووولطات إلعامووووة لجهووووة صووووالحياتها وآليووووات تشووووكيلها، وف
ماعيووووووووة وإلثقافيووووووووة إلفرديووووووووة بشوووووووومولية تنوووووووواول إلحقوووووووووق وإلحريووووووووات إلمدنيووووووووة وإلسياسووووووووية وإإلقتصووووووووادية وإإلجت

ي إلممارسة إلفعلية، ؤن فعالية إلديمقرإطية عص هذإ إلنحو تشكم ضمانة قويوة 
 
وإلجماعية، وتكاملها وترإبطها ف

تتوويح للنوواس إلتمتووع بحقوووقهم وممارسووتها بوودون مضووايقات، لكوون هووذه إلضوومانات موون غووير ؤرإدة شووعبية وإعيووة 
إلناوووري إلووذي هي فيوووه ؤىل إلحقووم إلعموووصي إلووذي يكرسوووها كحقوووائق تقوول خلفهوووا إل يمكنهووا أن تنتقوووم موون إلحقوووم 

 وقيم ملموسة. 
ي 
 
ة للحريات العامة:  -المطلب الثان  الحق بالتغيي  كضمانة أخي 

ي دول 
 
ي معاووووم إألنامووووة إلديمقرإطيووووة، وبخاصووووة ف

 
يالحوووود عنوووود إلناوووور بكووووم هووووذه إلضوووومانات، وهي موجووووودة ف

ي لحاوووات إلتحووودي للسووولطة إلقائموووة، وإلن أفضوووم أوروبوووا إلغربيوووة وأمريكوووا إلشووومالية، فقووودإنها 
 
لجووودوإها إلعموووصي ف

ي إلوإليووووات إلمتحوووودة إألمريكيووووة: 
 
ي مناسوووواتير  هووووامتير  ف

 
ي قضووووية إألوىلتعبووووير عوووون هووووذه إلوضووووعية مووووا حصووووم ف

 
 ف

ووم و و، http://www.marefa.org 1 /9 /1198 إلمكارثيوووة  وموووا رإفقهوووا مووون قموووع خوووالل خمسوووينات إلقووورن إلمنرصو
ي 
 
ي حصلت ف

عيد إألحدإث إلتى  و.http://www.egycct.net/%D8  6 /9 /1198م و1119ساتمي   99وإألخرى بي
إم حقوووق  وحرياتووه إلعامووة يقوواس بموودى إسووتقرإر إلناووام إلسووياسي موون جهووة، وبموودى قبووول  إؤلنسووانؤإل أن إحوويى

 س به وقناعتهم بقدرته إإلقتصادية عص تلبية مصالحهم من جهة أخرى. إلنا
كانووووت إلحريووووات إلعامووووة إل تتحقووووق موووون غووووير ضوووومانات قانونيووووة لحمايتهووووا، كمووووا ذينووووت إلدرإسووووة أعوووواله، فووووإن إلذإ  و 

ووورتها وإلرإدة شوووعبية متحفوووئة للووودفان عنهوووا ضوووود  و  برص 
ة
 وإليمانوووا

ة
تكريسوووها وديمومتهوووا تتطلوووب مووون إلمووووإطنير  وعيوووا

ي إلناووام أعو
 
ي هووذإ إؤلطوار يمكوون ؤيورإد بعووض إلمالحاوات حووول إلضومانات إلقانونيووة إلفاعلوة أو إلمووؤثرة ف

 
دإئها. وف

 :  إلديمقرإطي وهي
ي ناووووورة رقميوووووة  . أ

 
ي مختلووووول إإلناموووووة إلسياسوووووية عوووووي  إإلنتخابوووووات، وف

 
ؤن إلتعبوووووير عووووون سووووويادة إلشوووووعب يكوووووون ف

 : ي دول إلعالم إلمختلفة نجد إلتاىلي
 
ي تجري ف

 لالنتخابات إلتى

ي إلغالووب دون  -9
 
ي إإلنتخابووات تكووون ف

 
ي إلتصووويت ف

 
، وإلووذين إل أشووكلوإ 41ؤن إلمشوواركة ف % موون إلنوواخبير 
ي أحسن إلحاإلت 

 
. % م14ف  ن إلموإطنير 
ي  يعووو ي نتوووائج مضوووخمة لجهوووة صوووحة إلتمثيوووم، فوووالحئ  إلوووذي  -1

ي  إألكوووير ؤن إعتمووواد إلناوووام إإلنتخووواي 
ية إألصوإت يحوع عص مجمون مقاعد إلدإئرة إإلنتخاذية.   يحرع أكير

ي سوووايم تجميوووم  -6
 
ؤن حيووواعة إألغنيووواء لوسوووائم إؤلعوووالم يجعلهوووم إألقووودر عوووص توظيووول إلطاقوووات إلفكريوووة ف

 كانت غاياتهم. وتسويق موإق
ة
لمان أيا  فهم وسياساتهم وبرإمجهم، وتعطيهم إألفضلية لبلوش إلي 

http://www.marefa.org/
http://www.egycct.net/%D8
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ي يدي شخ  وإحد، وهذإ موا أريود لوه منوذ بدإيوة  .  
 
ؤن ناام فصم إلسلطات يعمم عص عدم حرص إلسلطة ف

ي أيدي ف ة محوددة، وهوذ
 
ي ظرو  إلملكية إلمطلقة، لكنه إل يمنع من حرص إلسلطة ف

 
إ إلتوصم ؤىل إلمفهوم، ف

موووا يعوووي  عنوووه مووون خوووالل إلووودور إلوووذي تقووووم فيوووه إألحوووئإ  إلسياسوووية، فوووإن إلسووولطات تتجموووع ب يووودي إألشوووخاص 
ي إلدولة إلعميقةو يكون همها إلحصوول عوص 

 
ي إلسياسة وإلنخب ف

 
ف أنفسهم أي قيادة إلحئ ؛ أو لف ة من محيى

لتواىلي فوإن إلضومانة تصوبح و وبا27 -28ص. ، 1119مكاسب وظيفيوة بودإل مون إلعموم لمصولحة إلمجتموع وجوان، 
 -721 ص.  ،1116نارية إل قيمة عملية لها بمجورد حصوول إنتقوادإت جذريوة أو محواوإلت جديوة للتغيوير وليلوه، 

 و. 726

ي إلجووووهر تمووير  ذوووير  أغنيووواء وأصوووحا   .ج 
 
ي إلتطبيوووق إلعموووصي ل سووت سووووى مسووواوإة شوووكلية غووير أنهوووا ف

 
إلمسوواوإة ف

 ن جهة أخرى. سلطة ونفوذ من جهة، وبير  ضعفاء ومحكومير  م

ي هووذإ إلمجووال يتعلووق ب عمووال إلسوويادة إلمسووتثناه موون إلمسوواءلة إلقانونيووة  .د 
 
ووعية، إلجانووب إألذوورع ف و مبوودأ إلمشر

ي يتمتع ذها إلرؤساء. 
 باؤلضافة ؤىل إلحصانة إلقانونية إلتى

وعووووص إلووووورغم مووووون كوووووم إلمالحاوووووات إلسوووووابقة، فوووووإن وجووووود ناوووووام ديمقووووورإطي فّعوووووال لديوووووه إلقابليوووووة للتطوووووور وفوووووق 
 عوص ؤبودإعات إلنواس 

ة
ي إلمجال مفتوحا

ة عن طموحاتهم ومصالحهم، يبقى إلمتطلبات إلحقيقية للشعو  إلمعي 
ي قود تشوكم ضومانة منطقيوة 

بغض إلنار عن مودى إتصوالها وت ثرهوا بوالموإقل وإلمعتقودإت وإآلرإء إلسوائدة، إلوتى
إم حقوق   وحرياته.  إؤلنسانلمنع إلطغيان وإلحفاظ عص قدر مهم من إحيى

ي إلتغيووير سووووإء توووم إألوىلوتووبقى إلضووومانة 
 
ة لممارسوووة إلحريوووات إلعامووة مرهونوووة بالتمسووك بفكووورة إلحوووق ف  وإألخووير

ورة.   إلتعبير عنه بصورة وإضحة أو كان مجرد تهديد يمكن إستخدإمه وقت إلرص 
فوووووالحق بوووووالتغيير إل يقووووول عنووووود حووووودود مقاوموووووة إلطغيوووووان وحسوووووب، بوووووم ؤنوووووه أسوووووتجيب بدرجوووووة أكوووووي  للرغبوووووات 

ي نئعووووات فكريووووة وتصووووورإت وبوووورإمج سياسووووية رإفضووووة للوإقووووع وإل
 
خيووووارإت إلمسووووتقبلية للشووووعو  إلمعووووي  عنهووووا ف

بمسووتوياته إإلقتصووادية وإؤلديولوجيووة وإلسياسووية ومتطلعووة ؤىل تغيووير يطووال إلمناومووة إإلقتصووادية إإلجتماعيووة 
، أو كمووووا وصووووفه ي شووووكم ثووووورإت شووووعبية عووووص قاعوووودة حقهووووا إلمقوووودس بووووالتغيير

 
أحوووود أعضوووواء إلجمعيووووة  إلسووووائدة، ف

ي جلسوة 
 
م عنودما قووال: ؤن إلثوورة هي حوق مقودس، غووير موتخص عنوه، يعلوو عووص 98/5/9816إلوطنيوة إلفرنسوية ف

يووووع، وإل يعر  هذإ إلحق عند ممارسته من ضابط سوى فضائم إلمعتدى عليهم وتفانيهم إلسا ي إلكريم 
إلتشر

ي إلمحافاة عص إلحرية إلعامة
 
 و.966 ص.  ،1112وهند وعطية،  ف

 ،
ة
ي أجوص صوورها، فإنوه يودفع أيضوا

 
ة لممارسوة إلحريوة ف م فيوه ضومانة أخوير

ّ
ي إلوقت إلذي أشوك

 
ؤن إلحق بالتغيير ف

ؤىل ؤيجووواد حقووووق وحريوووات جديووودة، أو يووودفع بسوووقل إلحريوووات إلقائموووة ؤىل مسوووتوى أعوووص؛ وذلوووك ألنوووه إل يمكووون 
ة للتغيير أن يحدث ؤإل بشعارإت وبرإمج تتجاوع إلوضوع إلسوائد وت كوون متقدموة عليوه، وعوي  وسوائم للتغيوير كثوير

وإن إلسووياسي وشووار ،  ي تووون  9172ومتنوعوة، بحسووب ظوورو  إلرصو
 
و وقود إعطووت جموواهير إلشووعو  إلعربيووة، ف

ي إلثوووووورة 
 
ي مكنوووووت كوووووم قووووووى إلشوووووعب مووووون إلمشووووواركة ف

ووووإت إلوسوووووائم إلوووووتى و وووو وإلجئإئووووور وإلسوووووودإن...إلخ، عشر ومرصو
 ير إلذي تريد. وتمكنت من حشد ماليير  إلناس لتفر  إلتغي

ي تالم  تطلعهم ؤىل إلحرية وإلعدل وإلحيواة إلفضوص، وعنودما يقوال ؤن 
 ؤن ما يثير إلناس هو إلشعارإت إلتى

ة
إ أخير

ي تحويووم تلووك إلشووعارإت ؤىل قوإعوود 
 
ي هووذه إلحالووة تكموون ف

 
ي تحقيووق أهوودإفها، فووإن إلمشووكلة ف

 
إلثووورة قوود فشوولت ف

ي توجوه إلدفوة. أموا حقوقية تكرسها إلمناومة إلقانونية وتحميها، و 
ي هذه إلحالة مون إلقيوادإت إلوتى

 
ينبع إلفشم ف

 ينوووتج آثووواره إلقانونيوووة ويؤسووو  بضووووإبط إلسووولو  لناوووام جديووودؤذإ 
ة
 جديووودإ

ة
 نجحوووت إلثوووورة، فإنهوووا تخلوووق وضوووعا

 و.518ص. ، 9114وإلحاج، 
 

 :اتمةالخ 
ي ظوووووم إلتفووووواوت ذوووووير  إلنووووواس إلوووووذي أوجدتوووووه مجموعوووووة مووووون إلعوإموووووم إلطبيعيوووووة وإإلجتماعيوووووة 

 
ظهووووورت إلسووووولطة ف

 قاسووووووية، بووووووم وحشووووووية ومهينووووووة للكرإمووووووة 
س
ية عوووووون طريووووووق إإلسووووووتعباد إؤلنسووووووانوإلذإتيووووووة، وتطووووووّورت لت خووووووذ أشووووووكاىل

ي توسوويع إلهوووة ذووير  إلحكووام إلووذين
 
تعووئعت سوولطتهم  وإإلسووتغالل للنوواس وإلخضوواعهم بووالقوة. وقوود سوواهم ذلووك ف

بووووووامتال  وتطوووووووير وسووووووائم إقتصووووووادية وسياسووووووية وفكريووووووة وأجهووووووئة وأدوإت وأسوووووواليب قمووووووع، وبووووووير  إلمحكووووووومير  
 إلمجردين من غير عنرص إلطاعة وإلخضون. 

 موون أشووكال إلتموورد عووص 
س
وت إلمفوواهيم إلحقوقيووة، وبخاصووة مووع بوودء إلنهضووة إألوروبيووة، كانووت شووك  و وعنوودما إنتشر

، ثوم تطوور ؤىل أشوكال عمليوة جسودتها إلمقاوموة وإلثوورة، طغيان إلملو ، وقد ساه
ة
م هذإ إلتمرد إلوذي بودأ فكريوا

ي إألناموووة إلسياسوووية وترسووويخ مفووواهيم حقووووق 
 
ي أنموووا  إلحكوووم، وف

 
ة ف إت كبوووير ي ؤحووودإث تغوووير

 
وحرياتوووه  إؤلنسوووانف

 . ي إلقانون إلدوىلي
 
ي صلب إلقوإعد إلقانونية إلدستورية، ومن ثم ف

 
 إلعامة ف
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 يئدإدون قوة، ل   بفعم موا يمتلكوون، بوم بفعوم وعويهم إلسوياسي وعص أثر كم م
عركة حقوقية كان إلمحكومير 

ي تشوووكيم مبووودأ 
 
ي إنتقلوووت مووون ؤرإدة فرديوووة رإفضوووة ؤىل ؤرإدة جماعيوووة ثوووائرة، وهوووو موووا سووواهم ف

وإلرإدتهوووم إلحووورة إلوووتى
 إلشعب. أساسي من ذير  إلمبادا إلدستورية إلضامنة للحقوق وإلحريات إلعامة أي مبدأ سيادة 

؛ فوإن موا يمكون إلذإ  و  كان إلناام إلديمقرإطي قود ت سو  عوص هوذإ إلمبودأ، وقبوم ذلوك عوص فكورة إلعقود إإلجتمواعي
، هووذإ إألوىلإسووتنتاجه موون ذلووك يتعلووق بالدرجووة  ي إلتغيووير

 
 للحووق ف

ة
ي أن هووذإ إلمبوودأ هووو إلووذي يؤسوو  قانونيووا

 
ؤذإ   ف

وعية إلقانونية، ف  للمشر
س
ووعيتها، فمون إذإ  كان هذإ إلحق بحاجة أص  كوان إلشوعب هوو إلوذي يمونح للسولطة مشر

، أو  ي يوفرهووا إلقووانون إلوودإخصي
هووا، وحيووث إل يمكنووه ذلووك موون خووالل إآلليووات إلووتى بووا  أوىل أن يكووون ذنمكانووه تغيير

حووتى إلطوورق إلسوولمية، فووإن إآلفوواق تكووون مفتوحووة للقيووام بكووم مووا يمكوون عووي  إلثووورة، وإلثووورة ل سووت سوووى تعبووير 
ة عوون ؤرإدة إلشووعب، وهووو تعبووير يهوود  إىل إعووادة عوون ماوواهر إلوو ي تنطلووق منهووا إلقوووى إلمعووي 

رفض إلمختلفووة إلووتى
إمها بالحريوة مون جهوة وفوتح إلمجوال إموام ممارسوتها مون جهوة أخورى،  إإلمور إىل نصاذها إلصحيح، من حيث إليى 

 بما يعيد إلسلطة إىل إلشعب، ويتيح للشعب إن يعي  عن إرإدته بكم حرية. 
تعبوووير يؤسووو  عوووص إلموقووول مووون إلحقووووق وإلحريوووات بصوووفة عاموووة، وينطلوووق مووون ؤدإنوووة إلممارسوووات وهوووو أيضوووا 

ي إلوقوووت نفسوووه تعبوووير عموووصي ينشووود إلخوووروج مووون 
 
ي أهووودرت تلوووك إلحقووووق، لكنوووه ف

إلسياسوووية وغوووير إلسياسوووية إلوووتى
ي كم مستويات إلبنية 

 
، وعي  فتح آفاق حقيقية للتغيير ف

س
إم تلك إلحقوق أوىل . إألعمة، عي  إحيى

ة
 إإلجتماعية ثانيا

، مقاومووووة إإلحووووتالل ؤذإ  يمكوووون إلقووووول إيضووووا، إنووووه  ي إلقووووانون إلوووودوىلي
 
ي إلمقاومووووة قوووود تووووم إقوووورإره ف

 
كووووان مبوووودأ إلحووووق ف

ي 
 
ووي وكوووم إشوووكال إإلضوووطهاد، فمووون بوووا  إوىل إن يصوووار إىل تانيوووه بصوووورة وإضوووحة ف وإإلسوووتعمار وإلتميوووير  إلعنرصو

، وإىل جانب ذلوك فانوه إل بود وثيقة حقوقية دولية، باعتباره شكم من إشكال إ ي تقرير إلمصير
 
لتعبير عن إلحق ف

عيوووة إلحكوووم  ، بحيوووث يتنووواول وضوووع صووويغة مقبولوووة لممارسوووته، وإلت كيووود عوووص تر ي إلتغيوووير
 
ي إلحوووق ف

إيضوووا مووون تبوووت 
ي إنشاء هي ة ت س سية عي  

 
، تكون مهمتها وضع دسوتور جديود، إإلنتخاباتإلناجم عنه، من خالل إقرإر إلحق ف

، وتكووين إجهوئة إلحكوم، مون خوالل إجورإء إنتخابوات عاموة اتنتخابولال ه عي  إستفتاء عام، وإقرإر قوانون يتم إقرإر 
إ  هي ة دولية.   تحت إتر

وإل بوود موون إنشوواء  هي ووة دوليووة لضوومان حريووة إلتصووويت ، موون جانووب إلجمعيووة إلعامووة ل مووم إلمتحوودة، تتحوودد 
إ  عليها، وإجرإ ي مرإقبة إإلنتخابات وإإلتر

 
ي إي مهمتها ف

 
وريا كحم لالعمة إلسياسية ف ئها عندما يكون ذلك ض 

ي إشووار لهووا إإلعووالن 
، إلووتى دولووة، وتكووون بمثابووة ضوومانة إلنتخابووات حوورة نريووهووة تعووي  عوون إإلرإدة إلفعليووة للنوواخبير 

 وإلعهد إلدوىلي إلخاص بالحقوق إلمدنية وإلسياسية.  إؤلنسانإلعاليي لحقوق 

 

 العربية المراجع
ي إلتغيير إلسياسي  .و1192إلبحوث وإلدرإسات و ؤدإرة

 
إلمفهوم وإإلبعاد، إلمعهد إلمرصي للدرإسات  -قرإءة ف

إتيجية.   إلسياسية وإإلسيى

ة و
ّ
دت، حن

م
جمة.  .و1117إِرن ي إلثورة، ت. عطا عبدإلوها ، إلمنامة إلعربية لليى

 
 ف

، نهضة م1112ؤمام، إمام عبدإلفتاا و  رص. و. إلديمقرإطية وإلوعي إلسياسي

.  .و9114تورين، آإلن و ي
ى
، دإر إلساف ية أم ضمانات إإلقلية؟، ت. حسن قب سي  ما هي إلديمقرإطية؟ حكم إإلكير

ي درإسة إلقانون إلسياسي وإلمسؤولية إلسياسية،  .و1119جان. مار  كوإكو و
 
عية وإلسياسة مساهمة ف إلشر

 ت. خليم إلطيار، إلمركئ إلعليي للدرإسات إلسياسية. 

. 9171ساتذة سوفيات وجماعة من إإل  ي  و. موجئ تاريووووخ إلفلسفة، ت. توفيق سلوم، دإر إلفارإي 
عي  إلئمان وإلمكان، منشورإت إلجامعة  إؤلنسانو. إلمفاهيم إلقانونية لحقوق 9114إلحاج، ساسي سالم و
 إلمفتوحة. 

و ، خرص   ، إلمؤسسة إلحديثة للكتا . إؤلنسانو. مدخم إىل إلحريات إلعامة وحقوق 1114خرص 
وإل ، عبدإلعريئ رمضان عصي ي ي إلقانون إلدستوري وإلقانون  .و1196خطاي 

 
تغيير إلحكومات بالقوة درإسة ف

، دإر إلجامعة إلجديدة.   إلدوىلي

ى، ت. جورج 9111دوفرجيه، موري  و و. إلمؤسسات إلسياسية وإلقانون إلدستوري إإلنامة إلسياسية إلكي 
 وإلتوعيووووع. ، إلمؤسسة إلجامعية للدرإسات وإلنشر 9سعد،  
ي إلنارية وإلتطبيق، جامعة إلقاهرة.  إؤلنسان. حقوق 9و.  1116إلرشيدي، أحمد و

 
 درإسة مقارنة ف

جوإعية إىل إلحر  إلباردة9118رمضان، عبدإلعايم و إلجئء  -و. تاريووووخ إوروبا وإلعالم إلحديث من ظهور إلي 
جوإعية إألوروبية إىل إلثورة إلفرنسية، إلهي ة إلعامة إلمرصية للكتا .  إألول  من ظهور إلي 

نا لك رقم  ، سلسلة إخيى ي إلكياىلي
ى
قية. 79روسو، ت. محمود شوف كة إإلعالنات إلشر  ، د. ت، مطاذع تر
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، ت. عبدإلعريئ لبيب، و1199وروسو، جان جا   ي إلعقد إإلجتماعي أو مبادا إلقانون إلسياسي
 
مركئ ، ف

 درإسات إلوحدة إلعربية. 

وق، إلقاهرة. 9111تور، إحمد فتحي و  و. إلحماية إلدستورية للحقوق وإلحريات، دإر إلشر

 و. إلمقاومة إلالعنفية، ت. مبار  عو . 9172شار ، جير  و

 وإلحريات إلعامة.  إؤلنسان. حقوق 9و.  9112عمار، رإمئ و

و ، مصطق  ي حقوق9111إلفيالىلي
 
، 9من خالل إلموإثيق وإلعالن إلمنامات،   إؤلنسان و. نارة تحليلية ف

ي كتا  حقوق 
 
، مركئ درإسات إلوحدة إلعربية.  إؤلنسانبحث ف ي  إلعري 

ي إإلنامة إلسياسية إلمعاضة، منش ة إلمعار . 9178كشاكش، كريم يوسل و
 
 و. إلحريات إلعامة ف

، ت. ماجد فخري، إللجنة إلدولية  .و9141لو ، جون و ي
ي إلحكم إلمدي 

 
جمة إلروإئع. ف  ليى

 .إلحكومة إلمدنية وصلتها ذنارية إلعقد إإلجتماعي لجان جا  .لو ، جونود. تو
 إلدولة وإلحكومة، دإر إلنهضة إلعربية.  -و، إلنام إلسياسية9121ليله، دمحم كاممو

، مؤسسة هندإوي للتعليم وإلثقافة.  .و1191مونتسكيو و إئع، ت. عادل ععييى  روا إلشر
. 1111آرثرونوسبوم،  ، ت. ريا  إلق سي ي تاريووووخ إلقانون إلدوىلي

 
 و. إلوجير  ف

و. إلفلسفة إلدستورية للحريات إلفردية درإسة مقارنة مدعمة ب حكام 1112هند، حسن دمحم وعطية، نعيم و
 . ي
 إلمحكمة إلدستورية إلعليا، دإر إلكتب إلقانوي 
 

يةالمراجع األ   نجلي  
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