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Abstract 
The right to address public authorities is one of the 
most important political rights. In addition, the principle 
of sovereignty of nations is the foundation of the right 
to address public authorities which represent individual 
freedom.  It is necessary to issue a special law 
regulating this right in Egypt as one of the fundamental 
rights explicitly stipulated in the Egyptian constitutions 
of ٢٠١٤. 
Research Aim 
Specifying the concept of the right to address public 
authorities and discussing the regulations of the right 
of addressing public authorities in some constitutional 
systems.. 
Research Methodology 
The descriptive and analytical approach through the 
analysis of constitutional texts that indicate to the right 
to address public authorities. 
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Results 
The practicing of the right of address public authorities 
should be restricted to citizens to protect national 
interests 
The right to address public authorities stipulated 
explicitly in the Egyptian's constitution in ٢٠١٤. 
Recommendations 
The necessity of issuing a special law that regulating 
the right to address public authorities as one of the 
fundamental rights stipulated in the ٢٠١٤ constitution. 
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  مقدمة
یھتم فقھاء القانون الدستوري بحقوق وحری�ات األف�راد العام�ة، س�واء الشخ�صیة أو           

  .الفكریة أو االجتماعیة أو القضائیة أو السیاسیة 
ومن أھم الحقوق التي تكفلھا الدساتیر قاطبة الحقوق ال�سیاسیة مث�ل ح�ق الم�شاركة                 

ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات       العام�ة، و   اإلداری�ة في الحیاة السیاسیة، وحق تولي الوظائف       
  .العامة 

ن الحقوق بعض ال�شيء؛ ألن�ھ   وھذا الحق األخیر موضوع البحث یختلف عن غیره م 
  .بطبیعة مزدوجة باعتباره حقا قائما بذاتھ  ووسیلة لحمایة غیره من الحقوق یتمتع 

كما أنھ یقوم بدور فعال في تھیئة البیئة المناسبة للتمتع ب�الحقوق والحری�ات، لكون�ھ     
ب األداء الحكومي ویرصد ما یعتریھ م�ن ق�صور، ویق�دم الع�الج المناس�ب ل�ذلك،                 یراق

  . االیجابي  للحكومات المتصل بممارسة الحقوق والحریات األداءكما أنھ یضمن 
وقد أق�رت مواثی�ق حق�وق اإلن�سان الدولی�ة واإلقلیمی�ة وس�ائل فعال�ة لتحقی�ق العدال�ة                     

قاض�ي، إال أن ھ�ذا الح�ق یب�دو ط�ویال        علي المستوي الوطني متمثلة في الحق ف�ي الت        
 تت�اح لألف�راد تج�اه ال�سلطات     إض�افیة ومعقدا ؛ لذلك كان البد م�ن البح�ث ع�ن وس�ائل          

العامة، ومن ذلك حق تقدیم ال�شكاوي والع�رائض  إل�ي ال�سلطات العام�ة وال�ذي یعب�ر          
  .عنھ بحق مخاطبة السلطات العامة

إال أن ھناك اھتمام�ا زائ�دا ب�بعض       وعلي الرغم من الترابط بین حقوق اإلنسان كافة،         
الحقوق  مثل الحق ف�ي الحی�اة، ومناھ�ضة التع�ذیب، والح�ق ف�ي الحری�ة والم�ساواة،                  

الخ علي حساب حقوق أخري، مما ترتب علیھ تناسي تلك الحقوق           ...وحقوق المرأة   
وعدم االھتمام بھا، بل ربما الجھ�ل بھ�ا م�ن غالبی�ة األف�راد، وم�ن ذل�ك ح�ق مخاطب�ة                 

  .العامة السلطات 
 م في دیباجت�ھ عل�ي       ١٧٨٩ حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي سنة       إعالنوقد نص   

 وع��دم احترامھ��ا ھ��ي أس��باب ش��قاء المجتم��ع،   وإھمالھ��اأن الجھ��ل بحق��وق اإلن��سان  
  .وفساد الحكومات، وأنھ ینبغي تذكیر الناس علي الدوام بحقوقھم وواجباتھم 

  ورد فيحیث    ١٧٨٩دیباجة الدستور الفرنسي لسنة 
 مثلما الوطنیة السیادة ومبادئ اإلنسان بحقوق تمسكھ رسمًیا الفرنسي الشعب یعلن

 ١٧٨٩ إعالن حددھا
 ب�الحقوق  تم�ّسكھ  وك�ذلك  ١٩٤٦ ع�ام  دس�تور  دیباج�ة  وأكملتھ�ا  علیھ�ا  أك�دت  وكم�ا 

  (١) .٢٠٠٤ عام البیئة .میثاق  أقرھا التي والواجبات

                                                           

١ - PRÉAMBULE 
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de 
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été 
définis par la Déclaration de ١٧٨٩, confirmée et complétée par le préambule 
de la Constitution de ١٩٤٦, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la 
Charte de l'environnement de ٢٠٠٤ 

 الذي یعود تاریخھ إلى الرابعةستور الجمھوریة د (١٩٤٦ وعدلت بدستور ١٧٨٩دیباجة إعالن الدستور الفرنسي  (
          )١٩٤٦عام 
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مھمل من حق�وق اإلن�سان ال�سیاسیة وھ�و        لذلك جاء ھذا البحث لیلفت النظر إلي حق         
ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة، وذل��ك بتن��اول ھ��ذا الح��ق بالتف��صیل المناس��ب ، وم��ن   
زوایا متعددة ؛ لكي ینال ھذا الح�ق االھتم�ام الواج�ب ل�ھ كغی�ره م�ن الحق�وق بم�ا ف�ي                      
ذلك الوسائل التي تكفل الممارسة الفعال�ة لھ�ذا الح�ق، والت�ي تح�ول دون تھمی�شھ أو            

  .اسیھتن
فمن المقرر أن أي حق مقرر لألفراد ال یكون لھ قیمة إال إذا وج�دت ل�ھ وس�ائل تكف�ل        
ممارستھ واالنتقال ب�ھ م�ن مرحل�ة ال�نص الق�انوني النظ�ري كمعن�ي مث�الي إل�ي واق�ع                 

  .فعلي یعیشھ الفرد
ف��سمو الن��صوص الدس��توریة والقانونی��ة المنظم��ة لن��شاط س��ائر ال��سلطات ف��ي الدول��ة  

د بأحكامھ��ا كاف��ة ال��سلطات ـ وخاص��ة الن��صوص المتعلق��ة بحق��وق     ی��ستوجب أن یتقی��
  .األفراد وحریاتھم 

الرقاب��ة ال��سیاسیة عل��ي  : وھن��اك ع��دة وس��ائل ل��ضمان احت��رام أحك��ام الدس��تور منھ��ا   
دستوریة القوانین التي تتوالھا لجنة أو ھیئة ین�شؤھا دس�تور الدول�ة ب�نص ص�ریح،                  

 رقابتھ��ا س��ابقة عل��ي ص��دور    ویخت��ار أع��ضاؤھا م��ن قب��ل س��لطات سیاس��یة وتك��ون     
  .القانون، ومن ذلك المجلس الدستوري في فرنسا 

ومن ذلك أیضا الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین، حیث تعد  من أھم الوسائل             
الت��ي تكف��ل حمای��ة الحق��وق والحری��ات العام��ة، حی��ث یت��ولى الق��ضاء ال��دفاع ع��ن ھ��ذه  

  .الحقوق ضد كل انتھاك 
  .م١٩٧٩ لسنة ٤٨طبقا للقانون رقم لدستوریة العلیا في مصر ومثال ذلك المحكمة ا

 طویلة ومعقدة ؛ ل�ذلك حاول�ت        إجراءاتإال أن الحمایة القضائیة رغم فعالیتھا تتطلب        
 أسالیب أخري غیر قضائیة تكفل حمایة الحق�وق والحری�ات العام�ة، مث�ل               إیجادالدول  

ك�ون بمثاب�ة الوس�یط ب�ین       تقریر حق مخاطبة السلطات العامة، وإنشاء سلطة عام�ة ت         
ف��ي ال��سوید  ombudsman   "  األمبودس��مان "اإلدارة واألف��راد مث��ل نظ��ام 

  .وسویسرا 
وم��ن ذل��ك أی��ضا المف��وض البرلم��اني ف��ي انجلت��را، ووس��یط الجمھوری��ة  ف��ي فرن��سا،  

  . في تونس وغیرھا من الدول اإلداريوالموفق 
من "  عامة، دراسة مقارنة حق مخاطبة السلطات ال"وقد آثرت الكتابة في موضوع  

زوای��اه المتع��ددة ل��سبر أغ��واره، وتوض��یح غموض��ھ، وف��تح نواف��ذه الت��ي ربم��ا كان��ت   
موصده  ؛ وصوال إلي تحقیق الھدف من ھذا البحث وھو أن یتب�وا ھ�ذا الح�ق مكان�ھ                   

  .الذي یلیق بھ ضمن الحقوق العامة 
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  :أھمیة البحث
مشاركة في الشئون العام�ة، وذل�ك   یعد حق مخاطبة السلطات العامة أحد صور حق ال       

  .بإبداء الرأي حول أداء السلطات العامة سواء إلي السلطة التنفیذیة أو التشریعیة 
ویعد ھذا الحق مرتبط�ا ارتباط�ا وثیق�ا بمب�ادئ الدیمقراطی�ة الت�ي تت�یح لألف�راد مناخ�ا                

ام للحری��ة نح��و ال��دفاع ع��ن حق��وقھم، وإب��داء آرائھ��م ف��ي أداء ال��سلطات العام��ة للمھ��   
  .المنوطة بھا، مما یكون لھ بالغ األثر في إضفاء الشرعیة علي نظام الحكم 

  :وقد دفعني إلي الكتابة في ھذا الموضوع األسباب اآلتیة 
ع��دم وج��ود كتاب��ات س��ابقة تناول��ت ھ��ذا الح��ق بالتف��صیل الالئ��ق ب��ھ ، وك��ل        -١

الكتابات الموجودة تناولت ھذا الحق بصورة غی�ر مباش�رة عن�د الح�دیث ع�ن         
لمؤسسات المعنیة بتقدیم الشكاوي والتظلمات االداریة، ولیس باعتباره حقا      ا

 .قائما بذاتھ 
ت��سلیط ال��ضوء عل��ي ھ��ذا الح��ق باعتب��اره م��ن الحق��وق المق��ررة دس��توریا،        -٢

وتن����اول وس����ائل تفعیل����ھ عل����ي أرض الواق����ع، والحیلول����ة دون ازدراءه أو   
 تھمیشھ 

  :أھداف البحث
مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة، وتمیی�زه ع�ن ب��اقي      یھ�دف البح�ث إل�ي تحدی�د مفھ�وم ح��ق      

المفاھیم المشابھة لھ كح�ق التقاض�ي، وبی�ان أھمیت�ھ، و أوج�ھ ممارس�تھ ،والوق�وف                  
عل��ي مكانت��ھ ب��ین حق��وق اإلن��سان األخ��رى وفق��ا لن��صوص مواثی��ق حق��وق اإلن��سان      
الدولیة واإلقلیمی�ة، وتن�اول تنظ�یم ھ�ذا الح�ق ف�ي بع�ض ال�نظم الدس�توریة، ودس�اتیر               

  ٢٠١٤نتھاء بدستور مصر الحالي مصر ا
  :الدراسات السابقة

ل��م أعث��ر عل��ي دراس��ات س��ابقة لھ��ذا الح��ق س��وي بحث��ین ،  تن��اوال   ھ��ذا الح��ق م��ن     
  : ، وھما ٢٠٠٥الناحیة النظریة مع التطبیق علي دستور العراق 

: التنظیم الدستوري والقانوني لحق مخاطبة السلطات العامة، دراسة مقارن�ة          -١
مھ��ا بھج��ت ی��ونس ال��صالحي  /ناص��ر جب��ار، تح��ت إش��راف د جم��ال /.لألس��تاذ

،وھو عبارة عن بحث تكمیلي لمرحل�ة الماج�ستیر ویق�ع ف�ي أربع�ة وأربع�ین             
  .صفحة فقط 

 عب�د / لل�دكتور   :٢٠٠٥الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل دستور الع�راق      -٢
ی��ة ال��رحمن عب��اس، من��شور ف��ي مجل��ة المحق��ق الحل��ي للعل��وم القانون       الباس��ط عب��د 

  .٢٠١٨والسیاسیة، العدد األول، السنة العاشرة 
  :منھجیة البحث 

سیتم االستعانة في البحث بأس�لوب الم�نھج الوص�في التحلیل�ي م�ن خ�الل البح�ث ع�ن                
النصوص المتعلقة بحق مخاطبة السلطات العامة في مواثیق حقوق اإلن�سان الدولی�ة       

ك�ذلك س�یتم أی�ضا االس�تعانة        واإلقلیمیة، والن�صوص الدس�توریة  وتناولھ�ا بالتحلی�ل ،          
بالمنھج المقارن للمقارنة بین  الن�صوص الدس�توریة الت�ي تناول�ت تنظ�یم ھ�ذا الح�ق              
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سواء بطریق مباش�ر أو غی�ر مباش�ر ،إض�افة إل�ي الم�نھج  الت�اریخي لبی�ان  التط�ور                       
  .التاریخي لحق مخاطبة السلطات العامة 

  خطة البحث
  .حث وخاتمة قسمت ھذا البحث إلي مقدمة وأربعة   مبا

وتتناول أھمی�ة موض�وع البح�ث وأھداف�ھ وأس�باب اختی�اره ومنھجی�ة البح�ث                 :مقدمة  
  .وخطتھ 

مفھوم حق مخاطبة السلطات العامة وتمییزه ع�ن المف�اھیم الم�شابھة         : المبحث األول 
  .لھ 

  :وینقسم إلي مطلبین 
  مفھوم حق مخاطبة السلطات  العامة ::المطلب األول

  . حق مخاطبة السلطات العامة عن المفاھیم المشابھة لھ تمییز:المطلب الثاني 
  .الطبیعة القانونیة لحق مخاطبة السلطات العامة : المبحث الثاني

  .وینقسم إلي ثالثة مطالب 
  .التطور التاریخي لحق مخاطبة السلطات العامة:المطلب األول 

  .  ألمة حق مخاطبة السلطات العامة مظھر من مظاھر سیادة ا:مطلب الثاني ال
  .ضوابط حق مخاطبة السلطات العامة: المطلب الثالث 

ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ض��وء مواثی��ق حق��وق اإلن��سان     :المبح��ث الثال��ث 
  .والدساتیر المقارنة 
  :وینقسم إلي مطلبین

  .حق مخاطبة السلطات العامة في ضوء مواثیق حقوق اإلنسان : المطلب األول
  :وینقسم إلي فرعین 

  .ء مواثیق حقوق اإلنسان العالمیةحق مخاطبة السلطات العامة في ضو: األوللفرعا
ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ض��وء مواثی��ق حق��وق اإلن��سان        : الف��رع الث��اني 

  .اإلقلیمیة 
  .حق مخاطبة السلطات العامة في ضوء الدساتیر المقارنة : المطلب الثاني

  :وینقسم إلي فرعین 
  .ة السلطات العامة في بعض الدساتیر األجنبیة حق مخاطب:. الفرع األول 
  .حق مخاطبة السلطات العامة في بعض الدساتیر العربیة : الفرع الثاني

تطبیق��ات ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ظ��ل دس��اتیر م��صر        :المبح��ث الراب��ع   
  المتعاقبة 
  : مطلبین إليوینقسم 

  ٢٠١٤بل دستور المطلب األول  حق مخاطبة السلطات في ظل دساتیر مصر ق
  ٢٠١٤حق مخاطبة السلطات في ظل دساتیر مصر في دستور : المطلب الثاني

  .ھذا وصلي اهللا علي نبینا محمد وعلي آلھ وصحبھ وسلم 
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  املبحث األول

  مفهوم حق خماطبة السلطات العامة 

  ومتييزه عن املفاهيم املشابهة له

 ال��سیاسیة المق��ررة  اھتم��ت دس��اتیر مختل��ف ال��دول بالح��دیث ع��ن الحق��وق      :تمھی��د 
للمواطنین، ومن ذلك الحق في االنتخاب والترشیح وتكوین األحزاب السیاسیة وح�ق           

 الرأي في سیر األم�ور العام�ة ف�ي الدول�ة            إبداءتولي الوظائف اإلداریة العامة، وحق      
  .الخ ...

ولعل من أھم الحقوق التي اھتمت معظم الدساتیر بالنص علیھا صراحة حق مخاطبة 
   العامة السلطات

  :وسوف أتناول ھذا الحق بالتفصیل المناسب علي الوجھ اآلتي
  

  اطب اول

ت اطا ط ق وم  
  

حق كل شخص في أن یلفت انتباه السلطات العامة "حق مخاطبة السلطات العامة ھو 
   (١)"بشأن موضوعا
ھ إل�ي ال�سلطات   ح�ق الف�رد ف�ي التق�دم ب�شكواه ومطالب�ھ واعتراض�ات           "كما عرف بأن�ھ     

العامة في الدولة من ظلم وقع علي أو مس بحقوقھ وحریاتھ، س�واء ك�ان ھ�ذا األم�ر              
  .(٢)"یتعلق بأمر عام أو بمصلحة خاصة

ن��داء إل��ى ال��سلطات العام��ة و "وق��د ع��رف أی��ضا تح��ت عن��وان ح��ق االلتم��اس  بأن��ھ  
  "السلطات الدستوریة لطلب تدخلھم في ظروف أو موضوع معروض   علیھم 

Le droit de pétition peut être défini comme « un appel 
aux pouvoirs publics et aux autorités constitutionnelles 
pour solliciter leur intervention dans des circonstances 
et pour un objet qu’on leur expose » ( ٣) 

                                                           

، بدون ١٩٩٥، الطبعة األولي ٩٠یات العامة، دراسة مقارنة، ص الحر: محمد عبد اللطیف/  د -١
 .ناشر 

الحقوق والحریات العامة في المملكة العربیة السعودیة، : العزیز الشلھوب الرحمن عبد عبد/ د -٢
 م، بدون ٢٠٠٥/ه ١٤٢٦، الطبعة األولي ١١٩كما نص علیھا النظام األساسي للحكم، ص 

  .ناشر 
٣- J. LECLERC, Le droit de pétition, étude de droit public 
comparé, Thèse, Université de droit de Paris, Chatillon-sur-
Seine, imprimerie Ernest Leclerc, ١٩١٣, p. ١. 
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 مخاطب��ة األف��راد لل��سلطتین  وس��یلة قانونی��ة بمقت��ضاھا ی��تم "ویمك��ن أن أعرف��ھ بأن��ھ  
  "التنفیذیة والتشریعیة من أجل تحقیق مصلحة شخصیة أو عامة 

  :ومما سبق یستفاد أن حق مخاطبة السلطات العامة لھ مفھوم مزدوج 
 أو تظلم یت�ضمن دف�اع ال�شاكي أو          شكوىفمن ناحیة یمكن أن یتخذ ھذا الحق صورة         

 ب�سبب ق�رار ص�ادر م�ن     إنكارأو المتظلم عن مصلحة شخصیة لھ، كانت محل اعتداء  
   (١) .السلطة اإلداریة، وھو على ھذا النحو أقرب ما یكون  للحریة الشخصیة 

ومن ناحیة أخري ق�د یك�ون ھ�ذا الح�ق تعبی�را ع�ن حری�ة ال�رأي ، ح�ین ی�تم مخاطب�ة                      
بتوجیھ نقد ألدائھ�ا وتق�دیم   ) أو التشریعیة   -سواء السلطة التنفیذیة    (السلطات العامة   

لمناس��ب لتالف��ي أوج��ھ الق��صور ف��ي ممارس��تھا لل��سلطة، ف��ي ص��ورة اقت��راح   الع��الج ا
بتبني قانون جدی�د أو تع�دیل ق�انون ناف�ذ أو القی�ام ب�إجراء تنفی�ذي ع�ام لتح�سین أداء           

  .مرفق عام ابتغاء مصلحة عامة 
األمر الذي یحقق لألفراد مزیدا من الحریة، ویضمن عدم المساس بحق من الحق�وق               

  . (٢) .عب المقررة لعامة الش
وھو من الناحیة األولي یمكن أن یمارسھ كل شخص تضرر من قرار یمس م�صالحھ          
الشخ��صیة بغ��ض النظ��ر ع��ن تمتع��ھ ب��الحقوق ال��سیاسیة م��ن عدم��ھ، أم��ا م��ن الناحی��ة  
األخرى حین یكون الغرض منھ التقدم باقتراح أو رغبة للسلطة العامة بقصد تحسین   

ي الم�واطنین بح�سب األص�ل باعتب�اره أح�د           أداء حكومي أو تشریعي، فإنھ یقتصر عل�       
  . (٣). الحریات السیاسیة 

ویمكن القول بمعني آخر أن ھذا الحق یظل حقا فردیا طالما ظل في إطاره الفردي أو          
 السلطات العام�ة ب�ضرورة إص�دار ت�شریع أو تعدیل�ھ،      أخبارالشخصي، أما إذا تضمن    

عام�ة، ف�إن ممارس�تھ ف�ي ھ�ذه          أو اتخاذ إجراء تنفیذي عام بھدف تحقی�ق الم�صلحة ال          
الحال��ة تتخ��ذ جانب��ا سیاس��یا، حی��ث یع��د م��شاركة م��ن الف��رد ف��ي إدارة ال��شئون العام��ة  

  . (٤) .للدولة 

ب اطا  

  م ان ا ت اطا ط ق ز  

  .سوف أتناول ھذا المطلب في فرعین علي الوجھ اآلتي 
  ة السلطات العامة عن حق التقاضي اطبتمییز حق مخ: الفرع األول

                                                           

 والدستوري للمملكة األردنیة الھاشمیة، يالسیاسالوجیز في التنظیم :محمد سلیم غزوي / د -١
 .عمان .م، مكتبة دار الثقافة ١٩٩٦، الطبعة الخامسة ٨٥ص 

، ١٩٩٥، الطبعة األولي ٩٠الحریات العامة، دراسة مقارنة، ص : محمد عبد اللطیف/   د -٢
 .بدون ناشر 

٣-COLLIARD (C.A).Libertes .Publiques  OP.Cit  n.١٤٦.  
، ٢٧٢محاضرات في المبادئ الدستوریة العامة والنظم السیاسیة، ص : محمود محمد حافظ/ د -٤

 .القاھرة .بدون تاریخ طبع، دار الفكر العربي 
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حق الفرد في اللجوء إلي المحاكم "بأنھ  ) droit de litige(یعرف حق التقاضي 
   (١)"بمختلف أنواعھا ودرجاتھا 

حق كل فرد في اللجوء إلي قاضیھ الطبیعي عندما تتع�رض أي م�ن       " كما عرف بأنھ    
اس أو التھدی�د بالم�ساس،   حقوقھ أو حریاتھ أو م�صالحھ المعت�رف بھ�ا عموم�ا للم�س             

   (٢)"بغض النظر عن مصدر ھذا المساس أو التھدید 
ویعتبر الحق في التقاضي أحد أھم الحقوق المقررة لألفراد باعتباره ضمانا للحری�ات         
المقررة لھم، وبدونھ لن ی�تمكن األف�راد م�ن اس�ترداد حق�وقھم المھ�درة، وس�تفقد ك�ل                 

وص تقرھ��ا الدس��اتیر نظری��ا دون أي   الحق��وق أھمیتھ��ا وقیمتھ��ا وتبق��ي مج��رد ن��ص     
تجسید لھا علي أرض الواقع ؛ لذلك یعد حق التقاضي من الحقوق األساسیة اللصیقة 

  .باإلنسان والتي ال یمكن التنازل عنھا بأي حال من األحوال 
وتعد الرقابة القضائیة ألعمال اإلدارة من أھم الوسائل الفعالة للتحقق من م�شروعیة         

ة، إال أنھ���ا ت���شوبھا بع���ض العی���وب مث���ل ط���ول أم���د التقاض���ي،        الق���رارات اإلداری��� 
وال��صعوبات الت��ي تعت��رض تنفی��ذ األحك��ام الق��ضائیة، واإلج��راءات الت��ي ی���ستلزمھا         

 إلي أن القضاء ال یمكنھ بأي حال من األحوال مجابھة إضافةالقانون لرفع الدعاوي، 
ة إل�ي تط�ویر   كل صور س�وء اإلدارة ؛ ل�ذا عم�ل الفقھ�اء وغی�رھم م�ن رج�ال ال�سیاس               

الوسائل غیر القضائیة في رقابة أعمال اإلدارة، وم�ن ذل�ك تفعی�ل الح�ق ف�ي مخاطب�ة                
  .السلطات العامة 

ویتشابھ حق التقاضي مع حق مخاطبة السلطات العامة في أن كال منھما یھ�دف إل�ي                 
حمایة حقوق األفراد وحریاتھم م�ن أي انتھ�اك یق�ع علیھ�ا أو تھدی�د ب�ھ ؛ ل�ذلك فھم�ا              

  .مانات المھمة للحقوق من الض

  :إال أن ھناك عدة فروق بینھما نجملھا في اآلتي 
ھ��و وس��یلة قانونی��ة ی��ستطیع ) تق��دیم الع��رائض ( ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة  -١

أو -س���واء ال���سلطة التنفیذی���ة  (الف���رد بواس���طتھا اللج���وء إل���ي ال���سلطة العام���ة    
ة قانونی�ة یلج�أ     وھو بذلك یختلف عن حق التقاض�ي ال�ذي یع�د وس�یل            ).التشریعیة  

بھ��ا الف��رد إل���ي الق��ضاء لحمای���ة ح��ق ل���ھ أو م��صلحة م���ن االعت��داء أو التھدی���د       
 . (٣) .باالعتداء، وأمام جمیع المحاكم علي اختالف درجاتھا وأنواعھا 

ال تنعقد الخصومة القضائیة بالشكوى التي یقدمھا األف�راد إل�ي ال�سلطات العام�ة،         -٢
األم�ر المق�ضي ویع�د عنوان�ا للحقیق�ة          وال تنتھي بصدور حكم قضائي یح�وز ق�وة          

                                                           

، مطبعة جالل ٣٧١، ص  )١٩٧١دستور ( النظام الدستوري المصري : سعد عصفور/  د -١
 .حزي وشركاه، بدون تاریخ طبع، منشأة المعارف باإلسكندریة 

دكتوراه ، رسالة ٤حق التقاضي، دراسة دستوریة مقارنھ، ص : عبداهللا  رحمة اهللا البیاتي/ د -٢
 .رابط   ١٩٩٨مقدمة إلي كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق 

 search://https ٥٧١٩٩٧/Record/mandumah.. 
، بح��ث ١٩٥٢ح��ق تق��دیم الع��رائض ف��ي الدس��تور األردن��ي   : أم��ین س��المھ الع��ضایلة /د :راج��ع  -٣

، الع��دد ال��سادس  ٣٠١جل��د الح��ادي ع��شر، ص  من��شور ف��ي مجل��ة مؤت��ة للبح��وث والدراس��ات، الم   
١٩٩٩ mandumah.com/Record/٢٠٠٩/ Http://saerch.  
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فیما قضي بھ، بینما یع�د اللج�وء إل�ي الق�ضاء ع�ن طری�ق ال�دعوي بخ�الف ذل�ك،                    
حیث یعتبر ما یصدر عن القضاء بمثابة حكم یعد عنوانا للحقیقة فیما انتھي إلیھ               

. (١) . 
واج�ب وطن�ي یتع�ین عل�ي ك�ل      ) تق�دیم الع�رائض   ( حق مخاطبة ال�سلطات العام�ة       -٣

مارسھ بنفسھ، وال یجوز لھ أن یفوض غیره فیھ ؛ لعدم جواز التفویض    فرد أن ی  
إال ف�ي الم��سائل الت�ي یعج��ز الف�رد ع��ن ممارس�تھا، أم��ا اللج�وء إل��ي الق�ضاء ع��ن       
طریق رفع الدعوي فھو حق متروك الختیار صاحب الحق، فلھ كامل الحریة ف�ي         

یج�وز التف�ویض   اللجوء إلي القضاء لتأكید حقھ أو المطالبة ب�ھ م�ن عدم�ھ ، كم�ا      
 .في ممارستھ 

ھناك من یري أن رفع الدعوي من قبل الشخص المعتدي علي حقھ واجب ولیس  -٤
حقا ؛ ألن المدعي عندما یقوم برفع دعواه أمام الق�ضاء ال یحم�ي حق�ھ فق�ط، ب�ل                
یدافع عن حق المجتمع ككل، وال�ذي ال یمك�ن أن ی�سود فی�ھ الع�دل واإلن�صاف إال             

قوقھ واستنھض النصوص القانونیة المقررة لحمایتھ، إذا دافع كل فرد فیھ عن ح
 .٠والتي تطبق عن طریق القضاء لكفالة احترام ھذه الحقوق 

تق��دیم ( وطبق��ا لل��رأي األخی��ر یت��ضح التق��ارب ب��ین ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة   
واللجوء إلي القضاء ع�ن طری�ق ال�دعوي، ف�ي أن ك�ال منھم�ا یع�د أداة            ) العرائض  

، ولكن یبقي الفارق بینھما في الوسیلة فقط ، فتقدیم الع�رائض    للدفاع عن الحقوق  
  (٢) یتم أمام السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بینما یتم تقدیم الدعوي أمام القضاء 

طبقا لل�رأي الغال�ب ف�ي الفق�ھ یع�د          ) تقدیم العرائض   ( مخاطبة السلطات العامة     -٤
الم��واطنین فق��ط، العتب��ارات أح��د الحق��وق ال��سیاسیة ؛ ل��ذا تقت��صر ممارس��تھ عل��ي  

تتعلق بالصالح العام للدولة أما اللجوء إلي القضاء ع�ن طری�ق ال�دعوي فھ�و ح�ق                  
مقرر لجمیع األشخاص س�واء ك�انوا وطنی�ین أو أجان�ب، باعتب�ار ذل�ك أح�د حق�وق            

  .اإلنسان 
یختل�ف ع�ن ال�دعوي المدنی�ة أو         ) تقدیم الع�رائض  ( مخاطبة السلطات العامة     -٥

الم��صلحة، فف��ي حال��ة تق��دیم العری��ضة ق��د یت��ضمن موض��وعھا   اإلداری��ة م��ن حی��ث 
ادع��اء بح��دوث ض��رر خ��اص بم��صلحة الف��رد، أو بالم��صلحة العام��ة ،وم��ن ث��م یع��د  

                                                           

التنظیم الدستوري والقانوني لحق مخاطبة السلطات العامة، دراسة :جمال ناصر جبار ٠ أ-١
، بحث تكمیلي لمرحلة الماجستیر، مقدم لكلیة القانون، جامعة بغداد، بدون ٥٨مقارنة، ص 

  .تاریخ
، بحث منشور في ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردني : أمین سالمھ العضایلة / د-٢

  ١٩٩٦، العدد السادس ٣٠٢مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، ص 
.رابط   https://search.mandumah.com/Record/٢٠٠٩٧ . 

، ٩٦٥، ط١٤٨اصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، ص : كيرزق اهللا االنطا/ د: وأیضا
 دمشق، بدون ناشر 
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تقدیم العریضة واجبا وطنیا، األمر الذي یجعل تقدیمھا قریبا  من دع�اوي الح�سبة               
   (١) .التي یرفعھا الفرد حمایة لمصلحة المجموع ) الدعوي الشعبیة(

م ال یشترط لتقدیمھا توافر شرط المصلحة الخاصة، أما ال�دعوي فم�ن ش�روط    ومن ث 
قبولھا أن یكون لرافعھا مصلحة، فإذا انتفت الم�صلحة كان�ت ال�دعوي غی�ر مقبول�ة،             

  . (٢) .كما یشترط أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة وحالة 
شریعیة غی��ر الفت��رة الزمنی��ة المح��ددة لتق��دیم العری��ضة لل��سلطة التنفیذی��ة أو الت��     -٦

محددة، بینم�ا تك�ون الم�دة مح�ددة لرف�ع ال�دعوي طبق�ا للق�انون م�ع مراع�اة اخ�تالف             
  .الموعد طبقا لنوع الدعوي 

یتم الفصل في الطلب الذي تضمنتھ العری�ضة المقدم�ة إل�ي ال�سلطة العام�ة س�واء                  -٧
 أو ب��أي وس��یلة حت��ي ول��و ع��ن   إداري الت��شریعیة بق��رار أوكان��ت ال��سلطة التنفیذی��ة  

 الق�ضاء بحك�م   إم�ام  وسائل اإلعالم ،بینم�ا ی�تم الف�صل ف�ي ال�دعوي المرفوع�ة            طریق
  .قضائي

 ال توج��د رس��وم عل��ي تق��دیم العری��ضة إل��ي ال��سلطة العام��ة س��واء كان��ت ال��سلطة    -٨
 التشریعیة، بینما یوجد رسم قضائي یتم تحصیلھ علي رفع الدعوي أمام أوالتنفیذیة 
   (٣).القضاء 

  الفرع الثاني
  خاطبة السلطات العامة عن التظلم اإلداريتمییز حق م

الزام ص�احب ال�شأن قب�ل     " بأنھgrief administratif)  (اإلداريیعرف التظلم 
رفع الدعوي بتقدیم طلب إلي جھة اإلدارة إلعادة النظر في قرارھا بھ�دف تعدیل�ھ أو       

  . (٤)"إلغائھ 

                                                           

، بحث منشور في ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردني : أمین سالمھ العضایلة/ د -١
  ١٩٩٦، العدد السادس ٣٠٣مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، ص 

  ..Record/com.mandumah/٢٠٠٩٧ search://https .رابط = 
أص��ول الح��سبة ف��ي اإلس��الم، دراس��ة  : محم��د كم��ال إم��ام/ د: راج��ع: وف��ي تف��صیل دع��وي الح��سبة  

  .القاھرة .ایة \، دار الھد١٩٨٦ وما بعدھا، ط ١١٠تأصیلیة مقارنة، ص 
، الطبع���ة األول���ي  ٢٨٢انون، ص الق���ضاء اإلداري ب���ین ال���شریعة والق���   : عبدالحمی���د الرف���اعي / د

 . سوریة .نان، ودار الفكر، دمشق لب. م، دار الفكر المعاصر، بیروت ١٩٨٩/ه١٤٠٩
نظری��ة الم��صلحة ف��ي   : عب��د الم��نعم أحم��د ال��شرقاوي  / د:  ف��ي تف��صیل ش��رط الم��صلحة، راج��ع   -٢

  .القاھرة .  مكتبة عبد اهللا وھبھ ١٩٩٤  وما بعدھا الطبعة األولى ٥٥الدعوى ، صـ
، دار ١٩٨٩، ٤ وم��ا بع��دھا، ط  ٤٣أص��ول المحاكم��ات المدنی��ة ص��ـ  : أحم��د أب��و الوف��ا / د: أی��ضا  و

 القاھرة. المعارف 
الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل :عبدالباسط عبدالرحمن عباس  / د:  راجع في ذلك -٣

لعدد ، منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، ا٢٠٠٥دستور العراق 
  .٢٠١٨، السنة العاشرة ٤٥٢األول، ص 

دراسة ) والیة اإللغاء أمام دیوان المظالم ( رقابة القضاء علي قرارات اإلدارة :فھد الدغیثر / د -٤
 .م، بدون ناشر٢٠١٤/ه١٤٣٥،ط ١٣٤،١٣٣مقارنة، ص 
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النظ�ر ف�ي ق�رار    طل�ب یتق�دم ب�ھ ص�احب ال�شأن إل�ي اإلدارة إلع�ادة           "كما ع�رف بأن�ھ      
  . (١)"إداري یدعي مخالفتھ للقانون 

اعتراض كتابي یقدمھ م�ن ص�در ب�شأنھ الق�رار اإلداري أو الت�أدیبي       "كما عرف بأنھ    
إلي السلطة المختصة، یبدي فیھ المعترض عدم رضائھ عما ت�ضمنھ الق�رار ال�صادر             

  . (٢)""بشأنھ ویطلب فیھ إعادة النظر بتعدیل القرار أو سحبھ أو إلغائھ 
وال��تظلم ) تق��دیم الع��رائض (وھن��اك أوج��ھ ش��بھ ب��ین ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة   

اإلداري، ولكنھ ال یصل إلي حد التماثل أو التطابق، ویتمثل في أن كلیھم�ا ال ی�شترط       
لتقدیمھ وجود مصلحة شخصیة، بل یجوز تقدیمھ عند وجود مصلحة عامة، كم�ا أن     

  .كلیھما یقدمان بدون رسوم 
  : في اآلتيإیجازهختالف بینھما فیمكن أما وجھ اال

ی��تم تق��دیم ال��تظلم إل��ي ال��سلطة التنفیذی��ة فق��ط، بینم��ا یمك��ن تق��دیم العری��ضة إل��ي     -١
  . التشریعیة أوالسلطة التنفیذیة 

كزه القانوني سواء ك�ان مواطن�ا      یتم تقدیم التظلم من أي شخص تم المساس بمر         -٢
حوال من مواطن بشكل فردي أو جم�اعي        ، بینما تقدم العرائض في أغلب األ      أجنبیاأو

  .حسب دستور كل دولة 
 محدد في التظلم، مثل اشتمالھ علي بیانات ترفع الجھالة إجراءات قد یتم اشتراط -٣

ع��ن الم��تظلم كاس��مھ وعنوان��ھ وموض��وع تظلم��ھ وت��اریخ ص��دور الق��رار والعل��م ب��ھ    
ال�تظلم عن�د تقدیم�ھ،    واألسانید القانونیة لتظلمھ، وان كان ال یشترط شكال معین�ا ف�ي        

بینما ال یشترط في العریضة المقدمة إلي السلطة العامة شكال محددا دائم�ا ، ویمك�ن       
  .(٣)تصورھا ضد األعمال القانونیة والمادیة على السواء 

 یتقید التظلم بمدة مح�ددة، غالب�ا م�ا تك�ون س�تین یوم�ا م�ن ت�اریخ العل�م ب�القرار،                -٤
  .لسلطة العامة في أي موعد بینما یجوز تقدیم العریضة إلي ا

التظلم اإلداري قد یكون وجوبیا وقد یكون جوازایا ، بینما یعد تقدیم العریضة إلي -٥
  .السلطة العامة أمرا جوازایا   للشخص یجوز لھ استعمالھ أو إھمالھ 

یھدف التظلم إلي الطعن في القرار اإلداري بغیة إلغائ�ھ أو س�حبھ م�ن قب�ل اإلدارة       -٦
، ومن ثم البد أن یظھر أسباب عدم مشروعیة القرار، بینما یھدف تقدیم المصدرة لھ

العریضة إلي رف�ع ظل�م وق�ع عل�ي ال�شخص یمث�ل اعت�داء عل�ي ح�ق م�ن حقوق�ھ، أو              
كمقترح لتحسین أو تصحیح أداء حكومي أو تشریعي،  ومن ث�م  ال ی�شترط فیھ�ا أن       

  .یستند مقدمھا إلى القانون  
                                                           

 .ندریة باإلسك، دار المطبوعات الجامعیة١٩٨٥، ط ٣٢٥القضاء اإلداري، ص :ماجد الحلو / د -١
أحكام التظلم اإلداري في القانونین المصري والكویتي، : عبدا لرءوف ھاشم بسیوني / د -٢

 .، دار النھضة العربیة بالقاھرة ١٩٩٧،ط ٩دراسة فقھیة وقضائیة، ص 
 وفق نظام المرافعات أمام اإلداريالتظلم :  خیري الوكیلإبراھیممحمد  / د: راجع في ذلك -٣

ه، دراسة مقارنة، ص ١٤٣٦ھوالئحتھ التنفیذیة لعام ١٤٣٥دي لعام دیوان المظالم السعو
م،مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، ٢٠١٥/ه١٤٣٦ وما بعدھا ، الطبعة األولي ١٧٣
 .مصر 
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اري بق��رار، بینم��ا ی��تم الف��صل فیم��ا ت��ضمنتھ العری��ضة  ی��تم الف��صل ف��ي ال��تظلم اإلد-٧
  .المقدمة إلي السلطة العامة بقرار، أو بالرد من خالل وسائل اإلعالم 

یوجد التزام ق�انوني عل�ي ال�سلطة المق�دم إلیھ�ا ال�تظلم ب�الرد علی�ھ، بینم�ا تل�زم                 ال-٨
ح�ق مخاطب�ة   السلطة العامة بالرد علي ما ورد في العریضة  المقدم�ة إلیھ�ا تعزی�زا ل       

  . (١)٠السلطات العامة 
 الط��ابع الق��انوني، بینم��ا تأخ��ذ العری��ضة المقدم��ة لل��سلطة      اإلداري یأخ��ذ ال��تظلم  -٩

 یمل�ك  لم�ن  توج�ھ العامة الطابع السیاسي أكثر أحیانا من الطابع القانوني، لذا فإنھ�ا  
  . (٢) .الوضع تصحیح على والقدرة السلطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، ٧حقوق اإلنسان بین تعالیم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، ص : محمد الغزالي/  الشیخ -١
 . دار الكتب اإلسالمیة، القاھرة م،١٩٨٤/ه١٤٠٤الطبعة الثالثة 

المظالم  دیوان أمام المرافعات قواعد في اإلداري التظلم: بوزید محمد الجیاللي  الدین/د:  انظر -٢
 , ٢٨ واإلدارة، مج العزیز، االقتصاد عبد الملك ،مجلة جامعة٢٧٦نقدیة،  ص  تحلیلیة ،دراسة

 .٢٠١٤ ، ١ع 
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  املبحث الثاني

   القانونية حلق خماطبة السلطات العامةالطبيعة

حق مخاطبة السلطات العامة وإن كان مضمونھ أنھ تظلم، إال أنھ وسیلة م�ن وس�ائل      
  .المشاركة في الشئون العامة للدولة

ولكي نقف علي طبیعتھ القانونیة ینبغي أن نتعرض للتطور التاریخي لھذا الحق  في 
أ سیادة األمة ف�ي مطل�ب ث�اني، ث�م نتن�اول           مطلب أول، ومدي االرتباط بینھ وبین مبد      

  :.ضوابط ممارسة ھذا الحق في مطلب ثالث ، وذلك علي النحو اآلتي

  اطب اول

ت اطا ط ق رطور اا  

لقد مر حق مخاطبة ال�سلطات بع�دة مراح�ل تاریخی�ة حت�ي وص�ل إل�ي المفھ�وم ال�ذي               
  :لفرعین اآلتیین علیھ اآلن، ونتناول ھذا التطور في ا

  المي لحق مخاطبة السلطات العامة التأصیل اإلس:الفرع األول 
بدایة ترجع األصول األولي لھذا الحق إلي اإلسالم، الذي ق�رر المب�ادئ الخاص�ة                    

بحقوق اإلنسان في أكمل ص�ورة وأوس�ع نط�اق، مث�ل الح�ق ف�ي الحی�اة، والح�ق ف�ي                
  .التعلیم، وغیر ذلك من الحقوق المساواة، والحق في الملكیة، والحق في 

والخلف�اء  - ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم    -وكانت األمة اإلسالمیة في عھ�د الرس�ول       
  . (١). الراشدین من بعده أسبق األمم في السیر علیھا 

سان، مم�ا دف�ع ال�بعض    وتعتبر الشریعة اإلسالمیة أول إعالن عالمي لحقوق اإلن       
 ال یخالف مبادئ ١٩٤٨وق اإلنسان الصادر عام   ن اإلعالن العالمي لحق   إلي القول بأ  

الشریعة اإلسالمیة إال ف�ي ح�االت ن�ادرة، وأن�ھ م�ا ی�زال أدن�ي م�ن م�ستوي ال�صورة                       
  .التي رسمتھا الشریعة اإلسالمیة لنظام الحقوق والحریات اإلنسانیة 

ومن الحقوق التي كفلھا اإلس�الم للف�رد الح�ق ف�ي مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة،              
 إقراره بعض العادات واألحالف التي سبقت ظھوره ؛ لكونھا وسیلة إلي وذلك بإقرار

  .ھذا الحق وضمانا  لممارستھ
وم��ن ذل��ك حل��ف الف��ضول ال��ذي عق��د ب��ین زعم��اء ق��ریش ف��ي الجاھلی��ة ل��رد المظ��الم   

 ھذا الحلف - صلي اهللا علیھ وسلم - المظلوم من الظالم، وقد شھد الرسول وإنصاف

                                                           

، مقالة منشورة في المنتدي اإلسالمي، العدد ٢١الم، ص والیة المظ: محمد شاكر الشریف/  د-١
  ، ٢٠١١، ینایر ٢٨٢

 ، ٩ ٤٥٢٠/ https://search mandoumah .com /Record .رابط
الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل دستور :الرحمن عباس  الباسط عبد عبد / د: وأیضا 

ي مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد األول، ص ، منشور ف٢٠٠٥العراق 
  .٢٠١٨، السنة العاشرة ٤٥٢،٤٥٣
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لق�د ش�ھدت ف�ي دار عب�داهللا ب�ن ج�دعان             " "لرس�الة إذ ق�ال      قبل الرسالة، وأقره بعد ا    
حلف الفضول، ولو دعیت   إلیھ في اإلسالم ألجبت، وما أحب أن ل�ي ب�ھ حم�ر ال�نعم      

"(١) .  
المظالم بنفسھ كقضائھ في الشرب الذي كان    - صلي اهللا علیھ وسلم      -وقد نظر النبي    

 لم تكن والیة ، وك�ان األم�ر      بین الزبیر وأحد األنصار، ولكن المظالم في ذلك  الوقت         
  .علي ذلك زمن خالفة الراشدین 

ولم ینتدب للمظالم من الخلفاء األربعة أحد ؛ ألنھم في الصدر األول، "قال الماوردي 
وإنما كانت المنازع�ات    ......وظھور الدین علیھم بین، یقودھم إلي التناصف والحق         
رض�ي اهللا  -واحت�اج عل�ي     ....تجري بینھم في أمور م�شتبھة یوض�حھا حك�م الق�ضاة             

 ح��ین ت��أخرت إمامت��ھ واخ��تلط الن��اس فیھ��ا، وتج��وزوا إل��ي ف��ضل ص��رامة ف��ي  -عن��ھ 
  . (٢)"السیاسة 

الملك بن م�روان أول م�ن أف�رد للظالم�ات      ثم تأتي مرحلة الدولة األمویة، فكان  عبد     
یوما یتصفحھا فیھ، فإذا وقف علي مشكل أو احتاج إلي حك�م منف�ذ رده              ) الشكاوي  (
 ھ��و المباش��ر، إدری��س األزدي، فنف��ذ فی��ھ أحكام��ھ وك��ان أب��و إدری��سي قاض��یھ ب��ي إل��

  .الملك ھو اآلمر وعبد
واستمر قضاء المظالم یؤدي دوره في حمایة الحقوق والحریات، وكان للفت�رة الت�ي              

العزی�ز والت�ي رد فیھ�ا مظ�الم بن�ي أمی�ة، مم�ا         تلت حكم الخلیفة العادل عمر ب�ن عب�د       
م ذوي القوة والجاه من بني أمیة الي سابق عھ�ده، ث�م أخ�ذت           ترتب علیھ أن عاد ظل    

حدة ھذه الموجھ بالتالشي، وانتھي األمر بزوال دول�ة بن�ي أمی�ة، وح�ل محلھ�ا حك�م                  
 مرحل��ة أخ��ري وھ��ي مرحل��ة  الدول��ة  إل��يبن��ي العب��اس، ودخ��ل ب��ذلك ق��ضاء المظ��الم  

   .العباسیة 
 بن��ي العب��اس یجل��سون  وف��ي ھ��ذه المرحل��ة ق��وي أم��ر دی��وان المظ��الم، وك��ان خلف��اء   

بأنفسھم للفصل في المظالم، وقضاتھم ومستشاروھم وكتابھم، وكانوا ینظرون  فیھا 
بأنفسھم كالمھدي والھادي فالرشید فالمأمون ، وكان المھتدي قد  أولى أمر المظالم     
عنایة خاص�ة فك�ان ینظ�ر فیھ�ا بنف�سھ عل�ي م�ستوي العام�ة والخاص�ة، وھك�ذا بقی�ة                       

   .حتي عادت الحقوق واألمالك إلي مستحقیھا خلفاء بني العباس 
واستمر قضاء المظالم علي مكانتھ الرفیعة ف�ي عھ�د الدول�ة الطولونی�ة واإلخ�شیدیة                  

  .والفاطمیة  واألیوبیة   وحتي أیام الممالیك وقیام الدولة العثمانیة 

                                                           

المعافري، اإلمام أبو محمد عبدالملك بن ھشام بن أیوب الحمیري :   السیرة النبویة البن ھشام-١
، ١٥٤عمر عبدالسالم تدمري، الجزء األول، ص / ه، تحقیق د٢١٨ه   أو ٢١٣المتوفي سنة 

 . لبنان .م،دار الكتاب العربي، بیروت ١٤١٠،١٩٩٠،الطبعة الثالثة ١٥٥
ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي، ت :    األحكام السلطانیة-٢

  .لبنان .م، دار الكتاب العربي، بیروت ١٩٩٠/ه١٤١٠، الطبعة األولي ١٤٩ه، ص ٤٥٠
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فة أو ثم تطور فأصبح أمر المظالم یوكل إلي قاضي القضاة أو الوالي، ثم یعتمد الخلی
األمیر الحكم الصادر، وتال ذلك مرحلة التظلم إلي الوالي أوال، فإذا لم یتم رف�ع الظل�م     

   (١) . قاضي المظالم فیما یعرف اآلن بالتظلم الرئاسي إليعن المتظلم یتم رفع األمر 
ومن األدلة علي م�شروعیة ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة،                

أبلغوني حاجة من ال یستطیع إبالغھا إی�اي، فإن�ھ          "  علیھ وسلم    قول النبي صلي اهللا   
..." من أبلغ سلطانا حاجة من ال یستطیع إبالغھ�ا إی�اه ثب�ت اهللا قدمی�ھ ی�وم القیام�ة                

(٢) .  
وقد وردت بعض األحادیث في بیان حرمة احتجاب  الوالة عن نظ�ر مظ�الم وحاج�ات       

 ص�لي  -قال رس�ول اهللا  : عنھ قالالرعیة، منھا ما روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا    
من ولي من أمر الناس شیئا فاحتج�ب ع�ن أول�ي ال�ضعفة والحاج�ة        " اهللا علیھ وسلم  

  . (٣)."احتجب اهللا عنھ یوم القیامة 
وكان عمر رضي اهللا عنھ یفرض شروطا تق�شفیة  عل�ي الرج�ل إذا اس�تعملھ ،، فق�د                    

رھط�ا  –ال أش�ھد علی�ھ   كان عمر رضي اهللا عنھ  إذا استعمل رج�         : أخرج أبو یوسف    
أن ال یرك�ب برذون�ا  وال یأك�ل  نقی�ا ، وال یغل�ق         : واشترط علیھ اربعا    – األنصارمن  

  . (٤)یتخذ حاجبا  بابا دون حوائج الناس ، وال
أیھا الناس م�ن  :  قال–رضي اهللا عنھ    –العزیز   وفي أول خطبة خطبھا عمر بن عبد      

لین�ا حاج�ة م�ن ال ی�ستطیع رفعھ�ا      صحبنا فلی�صحبنا بخم�س، وإال ف�ال یقربن�ا، یرف�ع إ            
 ".....(٥) .  

 ألس�یرن  ف�ي الرعی�ة        —هللا  إن شاء    —لئن عشت   ):  اهللا عنھ    رضي(  وقال عمر   
حوال، فإني أعلم أن للناسّ حوائج  تقطع عني ، أما ھم فال یصلون إلي وأما عیالھم            

فأقیم بھا فال یرفعونھا إليَ  ، فأسیر إلي الشام فأقیم بھا شھرین، ثم أسیر إلى مصر 

                                                           

القضاء اإلداري بین الشریعة والقانون، ص : دالحمید الرفاعيعب/ د:  راجع في  تفصیل ذلك -١
لبنان، ودار الفكر، .م، دار الفكر المعاصر، بیروت ١٩٨٩/ه١٤٠٩الطبعة األولي ،١٣٥ :١١٨

  .سوریة 
، الطبعة ١٣/٢٧٣، شرح  السنة للبغوى  ٤١٤ رقم ٢٢/١٥٥  أخرجھ الطبراني في الكبیر -٢

  م،١٤٫٣/١٩٨٣الثانیة 
    .اإلسالمي، دمشق نشر المكتب 

 م، ٢٠٠٣/ ه ٠٤٢٣، الطبعة األولي ١٣٦٢ رقم – ٢٤/ج ٣في شعب اإلیمان  : البیھقي: وأیضا
 . الریاض، المملكة العربیة السعودیة .مكتبة الرشد 

المعجم : ، مطبعة الرسالة، وأیضا٣٩٤، ص ٢٢٠٧٦، حدیث رقم ٣٦ج :    مسند اإلمام أحمد-٣
حمدي عبدالمجید السلفي، مكتبة /، الطبعة الثانیة، تحقیق ١٥٢، ص ٢٠الكبیر للطبراني، ج 

 . بن تیمیة، القاھرة 
 ،الطبعة الثانیة ١٣٩ في عھد عمر ، ص اإلسالمیة اإلدارة: حمدي أحمد أبو حمدیة /   د-٤

 اإلسالمیة اإلدارة: محمد كرد علي : وأیضا .٢٠٠٨دار المأمون  ، األردن م ، ٢٠١٣-ه١٤٣٤
 . م القاھرة ، بدون ناشر ١٩٣٤ ، طبعة ٣٠في عز العرب ، ص 

   ٦٩٩، ص ٢   مسند الفاروق البن كثیر، كتاب المعجزات والمناقب والفضائل، ج -٥
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شھرین، ث�م أس�یر إل�ى البح�رین ف�أقیم بھ�ا ش�ھرین، ث�م أس�یر إل�ى الكوف�ة ف�أقیم بھ�ا                  
  .(١) شھرین، ثم أسیر إلى البصرة فأقیم بھا شھرین 

  حق مخاطبة السلطات العامة علي الصعید األوربي: الفرع الثاني 
 ع�ن طری�ق    تعد بریطانیا أول األمم األوربیة التي أقرت حق مخاطبة السلطات العامة          

ل�سنة  ) الماجن�ا كارت�ا   ( تقدیم العرائض إلي الملك، وذلك في إع�الن المیث�اق األعظ�م     
، الذي أقر حق تقدیم العرائض للملك ادوارد األول الذي امتد حكمھ من س�نة                ١٢١٥

، حی���ث أعل���ن المل���ك حمای���ة الحری���ات الشخ���صیة وحق���وق ١٣٠٧ إل���ي س���نة ٢٧٢
ھم تلق�ي الع�رائض، ومجموع�ة أخ�ري        الملكیة، وعین مجموعة من األشخاص مھم�ت      

 تق�دم أح�د إل�ي المل�ك بعری�ضة           إذاتقوم بدراستھا وإحالتھا للسلطة المخت�صة، وك�ان         
یطلب فیھا رفع ظلم وق�ع ب�ھ، أص�در المل�ك أم�را خطی�ا ب�دعوة الخ�صم إل�ي المجل�س              

  . (٢). لیقضي بینھم 
أي ش�خص  وفي عھد الملك ادوارد الثالث تم سن تشریع مقتضاه عدم جواز توقی�ف        

بسبب عریضة أو مالحظات أبداھا في مجلس الملك، وكان السائد إبان حكمھ أنھ في 
جمی��ع األح��وال الت��ي ال ی��تمكن فیھ��ا  مق��دم العری��ضة م��ن الح��صول عل��ي ح��ل ب��سبب   
قصور في الق�انون أو غی�ر ذل�ك ف�إن المجل�س األعل�ى للبرلم�ان یت�ولى وض�ع ع�الج                        

  .سریع وفعال لحالتھ
س العم�وم البریط�اني أن ح�ق تق�دیم الع�رائض مت�اح لك�ل          أك�د مجل�    ١٦٦٩وفي ع�ام    

 الع��رائض إع��دادش��خص ف��ي المملك��ة البریطانی��ة، وم��ن ث��م أص��بح بإمك��ان ك��ل ف��رد    
 وقع علیھ ظلم أو تم الم�ساس بحقوق�ھ، عل�ي أن یت�ولى     إذاوتقدیمھا لمجلس العموم    

  .المجلس تلقي العرائض ودراستھا إلصدار حكم فیھا بالقبول أو الرفض 
ف�ي  ) تق�دیم الع�رائض   ( التأكید بشكل فعلي عل�ي ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة             وتم  

 إقام�ة  ی�سمح فی�ھ بحری�ة        إعالن�ا  ١٦٨٧عھد الملك ج�اك الث�اني، عن�دما أص�در ع�ام             
الشعائر الدینیة، وقد رفض البرلمان المصادقة علي ذلك اإلعالن، فأمر الملك رئیس          

 ف�ي ی�ومي أح�د متت�ابعین، وق�د رف�ض       األساقفة أن یعلن ذلك ویقرأه من علي المنابر 
رئیس األساقفة ھو وستة من مساعدیھ القیام بذلك  من خالل عریضة قدموھا للملك 

 أن الھیئ�ة رأت أنھ�م اس�تعملوا حقھ�م الطبیع�ي، وت�م           إالفأحالھم إلي ھیئة المحلفین،     

                                                           

 م القاھرة ، ١٩٣٤ ، طبعة ٣٨ في عز العرب ، ص اإلسالمیة اإلدارة: محمد كرد علي :     ا-١
 .بدون ناشر 

حریات العامة، اإلسالمیة مصدر للحقوق والالشریعة : أحمد فاضل حسین/ د"   راجع في ذلك -٢
  :وأیضا . لبنان .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ٢٠١٥، ط ٢٤٦ص 

Athesis Ad Lihawwari: défier le paradigme de la patilité interne, 
audit adémocratique de jordam ٢٠١٠-١٩٩٠ "soumis en partie 
aux exigences de l’université de Westminster pour le diplôme 
de docteur en philosophie, ٢٠١٢., p. ٨٦. 
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تخلی�د  ھ��ذا الح�دث بلوح��ة الزال�ت ف��ي البرلم�ان ف��ي ویستمن�سر، وھ��و الح�دث ال��ذي       
  (١) .لوجود المادي الفعلي لحق تقدیم العرائض أسس ل

 البریطاني، العرش والتي جاءت بالملك ولیام وزوجتھ إلي ١٦٨٨وبعد نجاح ثورة ,
والت�ي أص�درھا البرلم�ان البریط�اني     )  (Bill of Rightت�م توقی�ع وثیق�ة الحق�وق     

، حی���ث ت���م بموجبھ���ا وض���ع األس���س الدس���توریة لل���سلطة التنفیذی���ة،     ١٦٨٩ع���ام 
عتراف بحق تقدیم الع�رائض ب�شكل خ�اص، وأق�رت للم�واطنین ح�ق ال�تظلم ل�دي                  واال

من حق الرعایا التقدم بعرائض للملك، وكل اعتق�ال أو  " الملك، حیث نصت علي أن  
  " یتخذ ضدھم بخصوص ھذه العرائض یعد غیر قانوني إجراء

ض�ار   إجراءومن المالحظات الھامة علي ھذا النص أنھ ضمن للمواطنین عدم اتخاذ   
بھم عندما یخاطبون السلطات العامة بتقدیم العرائض الت�ي یطلب�ون فیھ�ا رف�ع الظل�م         

  .عنھم واسترداد حقوقھم، األمر الذي یشكل ضمانة أكیدة لممارسة ھذا الحق 
 حی��ث أخ��ذت تظھ��ر ع��رائض لھ��ا طبیع��ة عام��ة ١٧٨٧وبق��ي األم��ر ك��ذلك حت��ي ع��ام 

 وض�ع نظ�ام ثاب�ت یح�دد        إل�ي أدي  لتعلقھا بموضوعات تتعلق بالمصلحة العام�ة، مم�ا         
 تقدیمھا  إلي مجلس العموم واللوردات في بریطانیا طبقا إلجراءات ش�كلیة      إجراءات

  . (٢) . الوزیر المختص إليمعینة، بدایة من تقدیمھا حتي تحویلھا 
ومن ناحیة أخري تع�د فرن�سا قب�ل الث�ورة الفرن�سیة م�ن أوائ�ل ال�دول الت�ي اعترف�ت                       

  لعامة  بحق مخاطبة السلطات ا
 إل��ي  شخ��صیة ال تتط��رق  ش��كوىوذل��ك ف��ي ش��كل عری��ضة تنط��وي عل��ي تظل��م أو       

  .المصلحة العامة أو السیاسیة 
 من الكاتب مولییر إلي لویس الرابع    ١٦٦٧ آب   ٦ففي عریضة استرحام مقدمھ في      

إنھ تھور مني أن أزعج الملك العظیم وس�ط انت�صاراتھ العظیم�ة،            " عشر یقول فیھا    
 الحال�ة الت�ي أج�د نف�سي بھ�ا م�ن س�طوة ال�سلطة الت�ي تقی�دني،           لكن یا س�یدي ب�سبب     

  العاھل .....أتیت أبحث عن الحمایة والتي أستطیع أن أجدھا عندكم كمصدر للسلطة 

                                                           

العرائض كآلیة لتنزیل ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة : مصعب التیجاني/ د"    راجع في ذلك -١
 بحث منشور في مجلة القانون ،"التجربة المغربیة بین اإلقرار الدستوري واالعتماد القانوني "

،المركز الدیمقراطي ١٢٣،١٢٤، ص ٢٠١٩العلوم اإلداریة، العدد الثاني، فبرایر الدستوري و
  .العربي، ألمانیا 

، ٢٩٤، ص ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردني : أمین سالمھ العضایلة/د: وأیضا
 .، مرجع سابق ٢٩٥

دستور العراق الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل :عبدالباسط عبدالرحمن عباس  / د  -٢
 ، مرجع سابق  ٤٥٢،،ص ٢٠٠٥
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  . (١)"العادل وسید كل األشیاء 
 ویت�ضح م��ن خ�الل ھ��ذا الخط�اب م��دي مجامل��ة المل�ك ألج��ل أن ین�ال م��ولییر حقوق��ھ      

  .ھ من الظلم الواقع علیوإنصافھ
 م، تم تكریس الحق في مخاطبة السلطات ١٧٨٩وبعد قیام الثورة الفرنسیة في عام 

 م����ن المرس����وم ال����صادر ف����ي   ٦٢بموج����ب الم����ادة  ) تق����دیم الع����رائض  ( العام����ة 
 والمتعلق بتشكیل البلدیات، حیث أعطي للمواطنین الفرنسیین الحق ١٤/١٢/١٧٨٩

 إبالغ مأمور البلدیات ب�ذلك  في التجمع بدون سالح من أجل كتابة العرائض، شریطة 
  .، وأن ال ینتدب المواطنون أكثر من عشرة أشخاص لتقدیم العرائض 

حق تقدیم العرائض " م ینص علي أن    ٥/١٧٩١ /٢٢-١٨ثم صدر مرسوم آخر في      
 ف�ي الب�اب   ١٧٩٣ال یمكن تفویضھ أو استعمالھ ب�شكل جم�اعي، حی�ث ن�ص دس�تور             

س��لوا ال��ي ال��سلطات المؤس��سة ع��رائض  للم��واطنین الحری��ة ب��أن یر " األول عل��ي أن
  .(٢)"موقعة بشكل فردي 

 ال��ذي ن��ص عل��ى أن ٣/٩/١٧٩١األول م��ن دس��تور  نف��س ھ��ذا المب��دأ ت��ضمنھ الب��اب
السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي  للمواطنین الحریة بأن یرسلوا إلى"
"  

 حق  علي١٧٩٣ حقوق اإلنسان والمواطنة الصادر سنة إعالن من ٣٢كما نصت م 
إن حق تق�دیم    " تقدیم العرائض بشكل مطلق وغیر محدود، حیث نصت علي ما یلي            

العرائض إلي القائمین علي السلطات العامة ال یمك�ن منع�ھ أو تعلیق�ھ أو تقیی�ده ب�أي        
  "شكل

ت��ھ الحقیقی��ة الع��رائض أھمی  ل��م یع��ط ح��ق تق��دیم١٩٥٨أم��ا الدس��تور الفرن��سي لع��ام 
والجمعی��ة  اخلی��ة لك��ل م��ن مجل��س ال��شیوخ    الح��ق ال��نظم الد ولك��ن ن��صت عل��ى ذل��ك  

  .) ٣(الوطنیة
ویمكن اإلشارة إلي تناول حق مخاطبة السلطات ف�ي فرن�سا ق�دیما وح�دیثا  عل�ي                

 :الوجھ اآلتي  
وفقا لمبادئ الدستور ، ومواده یحمي الدستور حریة التعبیر بالوسائل السلمیة وكذلك  

األحزاب السیاسیة ، ومخاطبة الحق في التجمع ، وإنشاء المنظمات غیر الحكومیة و
  .السلطات العامة

                                                           

١-Dubourg -LavRoff:  Sonia Lede Pétition en  France, R.P. P 
١٩٩٢, P١٧٣٦   

.١٧٣٦. p, cit. op: L -D, Sonia    -٢   
-٨٧-٩٩Articles : S .I.R, ١٤٧-١٥١N articles . A. I. R   Eugéne  -٣ 

, et parlementaire toralélec, Traité de droit politique: Pierre 
, ١٩٢٤, Paris  

 (.topic-٢٥٩٦t/com.ahlamontada.mousalawyer://https 
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Selon les principes de la constitution et ses articles 
(chacun a le droit de s'adresser aux pouvoirs publics ) 
La Constitution protège la liberté d'expression par des 
moyens pacifiques ainsi que le droit de se réunir, de créer 
des organisations non gouvernementales (ONG) et des 
partis politiques, et de s'adresser aux pouvoirs publics. 

  :قدیما 
مجل��س المل��ك ومجل��س ول��ي العھ��د مفتوح��ان لك��ل م��واطن ولك��ل م��ن ل��ھ ش��كوى أو     "

  "فیما یعرض لھ من الشؤون مخاطبة السلطات العامة مظلمة، ومن حق كل فرد
Autrefois, 

Le Conseil du Roi et celui du Prince héritier peuvent être 
saisis par quiconque s'estime lésé et souhaite porter 
plainte. Chacun a le droit de s'adresser aux autorités 
sur toute question le concernant» 

 ف���ي ش���أن  داری���ةاإلوالت���شریعیة  مخاطب���ة ال���سلطات  ویج���وز ألم���ین  المظ���الم أی���ضا  
.                                                                                             ھي موضوع النزاع إنسانعندما تكون حمایة حقوق  العامة المسائل

Le médiateur est également autorisé à approcher les 
autorités législatives et administratives pour des 
questions d'ordre général lorsque la protection des 
droits de l'homme est en jeu.  (١) . 

   -:في الوقت الراھن
  كم����ا یح����ق للوس����یط   كتاب����ة وبتوقیع����ھ،   ال����سلطات العام����ة   لك����ل ف����رد أن یخاط����ب   

عن�دما تك�ون     العام�ة   ف�ي ش�أن الم�سائل      واإلداری�ة ال�سلطات الت�شریعیة      مخاطبة أیضا
 . ھي موضوع النزاعإنسانحمایة حقوق 

Actuellement, 
«Chacun a le droit de s'adresser aux autorités 
publiques par écrit et sous sa propre signature. 

Le médiateur est également autorisé à approcher les 
autorités législatives et administratives pour des 

                                                           

١-   Publication articles juridiques gratuits  
ÉMILE CHARTIER, DIT ALAIN    (Mortagne-au-Perche ١٩٣٠-Le Vésinet 
١٩٩٩)Le Prolétariat tient pour l'Humanité contre les Pouvoirs. Mars ou 
la Guerre jugée, Gallimard ٥ mai . ٢٠١١ modifie  ١٢ novembre,٢٠١٩   ·  
https://www.facebook.com/Publication-articles-juridiques-gratuits-
١٠٤٤٥٨٧٩٧٦٨٣٠١٦/?modal=admin_todo_tour 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+pouvoirs+publics
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+pouvoirs+publics
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+autorit%C3%A9s+sur+toute+question
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+autorit%C3%A9s+sur+toute+question
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+approcher+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+approcher+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/g%C3%A9n%C3%A9ral
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/aux+autorit%C3%A9s+publiques
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/aux+autorit%C3%A9s+publiques
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+approcher+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+approcher+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+approcher+les+autorit%C3%A9s
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questions d'ordre général lorsque la protection des 
droits de l'homme est en jeu. (١) 

ویج�وز للمنظم�ات    . ولكل شخص الحق في مخاطبة ال�سلطات العام�ة كتاب�ة وبتوقیع�ھ            "
واألشخاص االعتباریین الذین تم تأسیسھم حسب األصول فقط التق�دم بطل�ب جم�اعي               

  "لھم 
«chacun a le droit de s'adresser aux autorités 
publiques par écrit et sous sa propre signature. 
Seules les organisations dûment constituées et les 
personnes morales peuvent s'adresser aux 
autorités collectivement.». (٢) . 

 لم یمنح حق ١٩٥٨غیر أن المالحظ أن دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة لعام         
تقدیم العرائض نفس األھمیة، ونص علي ذلك الحق النظم الداخلیة لك�ل م�ن مجل�س                

  .الشیوخ والجمعیة الوطنیة 
یس ھ�ذا    ویتضح مما سبق أن التجربتین البریطانیة والفرنسیة لھما الفضل في تك�ر           

الح��ق عل��ي م��ستوي أنظمتھم��ا ال��سیاسیة، وھ��و م��ا نج��ده حاض��را عل��ي م��ستوي           
  (٣) المواثیق والمنظمات الدولیة

وان كن��ا ن��ري س��بق كفال��ة اإلس��الم لھ��ذا الح��ق، ب��إقراره حل��ف الف��ضول  ال��ذي س��بق  
  .ظھوره ؛ باعتباره وسیلة  إلقرار ھذا الحق وضامنا لممارستھ 

  

                                                           

١-  ÉMILE CHARTIER, DIT ALAIN    (Mortagne-au-Perche ١٩٣٠-Le 
Vésinet ١٩٩٩)Le Prolétariat tient pour l'Humanité contre les Pouvoirs. 
Mars ou la Guerre jugée, Gallimard ٥ mai . ٢٠١١ modifie  ١٢ 
novembre,٢٠١٩   ·  
https://www.facebook.com/Publication-articles-juridiques-gratuits-
١٠٤٤٥٨٧٩٧٦٨٣٠١٦/?modal=admin_todo_tour  
٢- ÉMILE CHARTIER, DIT ALAIN (Mortagne-au-Perche ١٩٣٠-
Le Vésinet ١٩٩٩) reference mentionnee precedemment 
https://www.facebook.com/Publication-articles-juridiques-
gratuits-١٠٤٤٥٨٧٩٧٦٨٣٠١٦/?modal=admin_todo_tour 
ÉMILE CHARTIER, DIT ALAIN    (Mortagne-au-Perche ١٩٣٠-Le 
Vésinet ١٩٩٩)Le Prolétariat tient pour l'Humanité contre les 
Pouvoirs. Mars ou la Guerre jugée, Gallimard ١٨ mai . ٢٠١٠ 
modifie  ١١ novembre,٢٠١٩   ·  

العرائض كآلیة لتنزیل ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة : مصعب التیجاني/ د"   راجع في ذلك -٣
 بحث منشور في مجلة القانون ،"التجربة المغربیة بین اإلقرار الدستوري واالعتماد القانوني "

 .٠،مرجع سابق١٢٥، ص ٢٠١٩الدستوري والعلوم اإلداریة، العدد الثاني، فبرایر 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/g%C3%A9n%C3%A9ral
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/aux+autorit%C3%A9s+publiques
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/aux+autorit%C3%A9s+publiques
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser+aux+autorit%C3%A9s
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 منظم�ة األم�م المتح�دة، فق�د         إط�ار ن�سان ال�صادرة ف�ي       أما بالنسبة لمواثیق حق�وق اإل     
  .تواترت علي التأكید علي ھذا الحق وأھمیتھ 

 ف�ي الم�ادة     ١٠/١٢/٠١٩٤٨ فقد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في         
 ال�شئون العام�ة ل�بالده إم�ا     إدارةلكل فرد الحق في االشتراك ف�ي  "  منھ علي أن   ٢١

  "ن یختارون اختیارا حرا مباشرة أو بواسطة ممثلی
وف���ي دیباج���ة العھ���د ال���دولي الخ���اص ب���الحقوق المدنی���ة وال���سیاسیة ال���صادر ف���ي     

 المتمث�ل وفق�ا   األعل�ى السبیل الوحید لتحقیق المث�ل  " ، ورد فیھا أن   ١٦/١٢/١٩٦٦
لإلعالن العالمي لحق�وق اإلن�سان، وھ�و أن یك�ون الب�شر أح�رارا ومتمتع�ین بالحری�ة             

تحررین من الخوف والفاقة، ھو سبیل تھیئة الظروف لتمكین       المدنیة والسیاسیة وم  
 م���ن التمت��ع بحقوق���ھ المدنی��ة وال��سیاسیة، وك���ذلك بحقوق��ھ االقت���صادیة     إن��سان ك��ل  

  "واالجتماعیة والثقافیة 
"  من العھد الدولي الخاص ب�الحقوق المدنی�ة وال�سیاسیة عل�ي أن�ھ           ٢٥كما نصت م    

 ال�شئون  إدارةأن یشارك ف�ي  -١...یزیكون لكل مواطن دون أي وجھ من وجوه التمی        
  "  مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون في حریة إماالعامة 

 ب��شكل تف��صیلي عل��ي  ٤٨كم��ا ن��ص النظ��ام ال��داخلي للبرلم��ان األورب��ي م��ن خ��الل م   
ش��روط ممارس��ة ح��ق تق��دیم الع��رائض، حی��ث مك��ن جمی��ع م��واطني ال��سوق األوربی��ة 

  . المشتركة من ممارسة ھذا الحق
 من النظام الداخلي للجمعیة االستشاریة لمجل�س أورب�ا ف�ي معاھ�دة              ٥٦ م   كما تصت 

كل مواطن في االتحاد وك�ل ش�خص طبیع�ي      "  علي أن    ١٩٩٢الوحدة األوربیة سنة    
أو معنوي مقیم، ولھ مركز قانوني في دول�ة ع�ضو، الح�ق ب�شكل ف�ردي أو جم�اعي                   

مجموعة األوربی�ة  بتقدیم عریضة للبرلمان األوربي حول موضوع یدخل في نشاط ال         
  "ویتعلق بھا بشكل مباشر 

 م��ن الدس��تور  ٢١كم��ا ن��صت الدس��اتیر األوربی��ة الحدیث��ة عل��ي ھ��ذا الح��ق، مث��ل م      
 م�ن دس�تور   ٢٩، و م  ١٩٤٧ م�ن الدس�تور اإلیط�الي ال�صادر س�نة            ٥٠البلجیكي، م   

 م����ن ٥٢، و م ١٩٩٨ م����ن الدس����تور السوی����سري لع����ام ٣٣، و م ١٩٧٨أس����بانیا 
 م�ن الدس�تور الھولن�دي    ٥ م�ن الدس�تور األلم�اني، و م          ١٧ و م    الدستور البرتغ�الي،  

  .(١)الخ  ...
وفي مرحلة تاریخی�ة متقدم�ة س�عي الع�الم الغرب�ي إل�ي األخ�ذ بنم�وذج م�شابھ لفك�رة                   
والیة المظالم التي عرفتھ�ا الدول�ة اإلس�المیة عب�ر ع�صورھا المختلف�ة، وذل�ك ألج�ل                   

  .العامة تأمین أكبر قدر من الحمایة للحقوق والحریات 
" األمبودس���مان "فكان���ت تجرب���ة الوس���یلة غی���ر الق���ضائیة المتمثل���ة فیم���ا ی���سمي      

Ombudsmans )  (    ال��ذي اس��تحدث للم��رة األول��ي ف��ي الت��اریخ المعاص��ر ف��ي
م، بوصفھ ١٨٠٥م، وترسخ في دستور عام ١٧٦٦النظام الدستوري السویدي عام 

                                                           

، مرجع ٢٩٦، ص ١٩٥٢ حق تقدیم العرائض في الدستور األردني    :أمین سالمھ العضایلة  /  د    -١
 .سابق 
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ین س�لطة البرلم�ان وال�سلطة       جھازا تابعا للبرلمان ؛ لیكون وسیلة لتحقیق التوازن ب        
  التنفیذیة، وللحد من تعسف األخیرة في استخدامھا المتیازاتھا الممنوحة لھا في 

  (١) .مواجھة األفراد 
 كلم��ة س��ویدیة ی��راد بھ��ا المف��وض أو ombudsman  "  "  واألمبودس��مان "

الممث��ل، وھ��و ش��خص مكل��ف م��ن قب��ل البرلم��ان بمراقب��ة اإلدارة والحكوم��ة وحمای��ة  
ح�امي  " ق األف�راد وحری�اتھم، وق�د تط�ور ھ�ذا النظ�ام حت�ي أص�بح یطل�ق علی�ھ                      حقو

؛ ألن��ھ ال��شخص ال��ذي یلج��أ إلی��ھ الم��واطن طالب��ا حمایت��ھ وتدخل��ھ إذا م��ا   " الم��واطن 
  . (٢) .واجھتھ صعوبات أو مشاكل مع السلطة التنفیذیة 

خالل  من أحد من شكوىوللمفوض البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفسھ دون      
 ش�كوى ما یصل إل�ي علم�ھ بأی�ة وس�یلة م�ن وس�ائل اإلع�الم وغیرھ�ا، أو بن�اء عل�ي                      

یتلقاھا من األفراد دون مراعاة ش�كلیة معین�ة، ول�ھ اس�تجواب أي موظ�ف ف�ي س�بیل         
 دعوي بحق الموظف المق�صر ف�ي   إقامةوصولھ إلي نتیجة مقنعة تخول لھ صالحیة  

اء العم��ل غی��ر الم��شروع، أو   أداء واجب��ھ ، ومطالبت��ھ ب��التعویض ع��ن ال��ضرر ج��ر     
االكتفاء بتوجیھ توصیات إلي اإلدارة المعنیة لتحسین أدائھ�ا وتالف�ي أوج�ھ الق�صور               

  . (٣) .مستقبال 

                                                           

نظ��ام األمبودس��مان : محم��د أن��س قاس��م جعف��ر/ د": األمبودس��مان "  راج��ع ف��ي تف��صیالت نظ��ام -١
السویدي مقارن�ا بن�اظر المظ�الم والمحت�سب ف�ي اإلس�الم، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة العل�وم اإلداری�ة،                   

نظ�ام المف�وض البرلم�اني ف�ي أورب�ا،          : ح�اتم عل�ي جب�ر     / د: وأیضا.  ١٩٧٥ لسنة   ١العدد  : القاھرة
 ٢٢٨، ص ١٩٧١، اكت��وبر ٦٢ مجموع��ة ٣٤٦بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة م��صر المعاص��رة، الع��دد   

ح�اتم عل�ي    / د: وأیضا.، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي واالحصاء والتشریع، القاھرة         ٢٤١:
 ٣٤٦ من��شور ف��ي مجل��ة م��صر المعاص��رة، الع��دد نظ��ام المف��وض البرلم��اني ف��ي أورب��ا، بح��ث: جب��ر

، الجمعیة المصریة لالقتصاد ال�سیاسي واالح�صاء   ٢٢٨:٢٤١، ص  ١٩٧١، اكتوبر   ٦٢مجموعة  
المفوض الرئاسي أو البرلم�اني     " دراسة مقارنة لنظام    : عالء قطب / م  :، وأیضا والتشریع، القاھرة 

، مق��ال ن��شره موق��ع بی��ت الحكم��ة ٨: ٢ووال��ي المظ��الم م��ع التطبی��ق عل��ي الحال��ة الم��صریة، ص " 
 w/org.foundation-how.www://httpsللدراس�������ات االس�������تراتیجیة،  راب�������ط  

content/uploads/٢٠١٧/٠٨/More.pdf  
د نظ�ام األمبودس�مان أو المف�وض البرلم��اني ض�مانة لحق�وق األف��را     : م�ازن لیل�و ماض��ي  /د: وأی�ضا . 

   .م ١٩٩٩ ط ٢، العدد ٣وحریاتھم، بحث منشور بمجلة القادسیة، العراق، المجلد رقم 
نظام األمبودسمان، بحث منشور في مجلة العدالة، أبو :حمدي  عبدالمنعم/د:  راجع في ذلك-٢

بة االنجلو ، مكت١٩٩١، ط١األمبودسمان، ص : لیلي تكال/ د: ، وأیضا٦١، ص ٢٣ظبي، العدد 
 . ناشر المصریة، بدون

نظام األمبودسمان السویدي مقارنا بناظر المظالم والمحتسب في : محمد أنس قاسم جعفر/   د-٣
، ٧٧، ص ١٩٧٥ لسنة ١اإلسالم، بحث منشور في مجلة العلوم اإلداریة،  القاھرة ،العدد 

الحق في مخاطبة السلطات العامة في ظل دستور :عبدالباسط عبدالرحمن عباس  /  د:وأیضا
 .، مرجع سابق ٤٩٤،،ص ٢٠٠٥ق العرا
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 ف��ي ombudsman  ""  األمبودس��مان"وق��د دف��ع النج��اح ال��ذي حقق��ھ نظ��ام   
، وال�دانمارك ف�ي    ١٩١٩السوید عدة دول إل�ي أن تأخ�ذ ب�ھ، فأخ�ذت ب�ھ  فنلن�دا ع�ام                    

   .١٩٦٧، والمملكة المتحدة عام ١٩٦٢،ونیوزلندا والنرویج عام ١٩٣٥دستور 
وال�ذي ت�م اإلس�تیعاض عن�ھ     " الوسیط "  تحت مسمي ١٩٧٣وأخذت بھ فرنسا عام     

، و الذي یعتبر الجھ�ة األساس�یة غی�ر الق�ضائیة الت�ي تخ�تص              )حامي الحقوق (بنظام  
سیط باستقالل تام، ف�ال   ، لشمولیة اختصاصاتھ، و یتمتع الو     اإلداریةبنظر المنازعات   

یتلقى تعلیمات من أحد وال یمكن مالحقتھ أو توقیفھ بسبب أعم�ال وظیفت�ھ أو اآلراء      
التي یدلي بھا، ویقدم الوسیط تقریرا س�نویا مف�صال ع�ن ن�شاطھ ف�ي ال�سنة ال�سابقة             

  .إلي رئیس الجمھوریة والبرلمان 
دارة، سواء ك�ان الن�زاع   وقد نجح الوسیط في حل كثیر من الخالفات بین األفراد واإل          

ناتج��ا ع��ن ع��دم أداء اإلدارة العام��ة للخدم��ة المن��وط بھ��ا أداؤھ��ا، أو ناتج��ة ع��ن ظل��م  
  .بسبب الخطأ في تطبیق القانون  

وأوجب القانون الفرنسي علي المواطنین اإلجابة علي أیة أسئلة أو استفسارات ل�ھ،   
ض�وعا یج�ري بحث�ھ      ولھ أن یطلب من الوزراء المستندات والملف�ات الت�ي تخ�ص مو            

م��ن قبل��ھ، وال یج��وز االمتن��اع ع��ن ذل��ك إال اذا تعل��ق األم��ر بم��صلحة سیاس��یة علی��ا     
   (١) .للدولة 

  ""  األمبودس���مان "وم���ن ال���دول العربی���ة الت���ي أخ���ذت بنظ���ام م���شابھ لنظ���ام  
ombudsman والذي یرأس مؤسسة "الوسیط "  المملكة المغربیة تحت مسمي

 ١٧ت��ي حل��ت مح��ل مؤس��سة دی��وان المظ��الم ف��ي   وال. (٢)ت��سمى بمؤس��سة الوس��یط،
  (٣) . .، وأیضا الموفق اإلداري في تونس ٢٠١١مارس 

                                                           

الوسیط في النظام القانوني لحمایة األفراد، بحث مقدم لمجلة العلوم : علي محمد بدیر/   د-١
   .٨٦، ص ١١، المجلد ١٩٩٦القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد،  العدد الثاني 

یط الجمھوریة في وس:محمد جمال عثمان جبریل /د:وفي تفصیالت نظام الوسیط في فرنسا، راجع 
في مصر ،بحث ٢٠٠٠ لسنة ٧فرنسا ،دراسة مقارنة مع لجان التوفیق المنشأة بالقانون رقم 

،مجلد ٢٢منشور بمجلة البحوث القانونیة واالقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة ،العدد 
  .٢٠٠٢، أكتوبر ١١

منازعات اإلداریة، بحث دور مؤسسة الوسیط في ال:أحمد أجعون/د: راجع في تفصیل ذلك -٢
  .، الناشر زكریا العماري ٢٠١٥،السنة ٧، العدد ٤منشور في مجلة القضاء اإلداري، المجلد 

   Record /com .mandumah . search://Http/٨٠٦٦٦٧رابط 
" لبرلماني المفوض الرئاسي أو ا" دراسة مقارنة لنظام : عالء قطب/ م:  راجع في ذلك- ٣

معتز باهللا عبدالفتاح،  مقال نشره / مراجعة د: ووالي المظالم مع التطبیق علي الحالة المصریة
 ت الحكمة للدراسات االستراتیجیة موقع بی

 https://www.how-foundation.org/wp-
content/uploads/٢٠١٧/٠٨/More.pdf 
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ومكت��ب المظ��الم ف��ي لیبی��ا، والرقی��ب الع��ام ف��ي ال��سودان، ولجن��ة الع��رائض التابع��ة      
  . (١) .، في المملكة العربیة السعودیة الشورىلمجلس 

ب اطا  

  .(٢)ر دة ا ق ط اطت ا ظر ن ظ

 فرن�سا إل�ي أواخ�ر الع�صور الوس�طي دفاع�ا       إل�ي یرجع مبدأ سیادة األمة ف�ي ج�ذوره     
 والبابا، اإلمبراطورعن سلطة الملوك، وتمییزا لھا عن السلطات األخرى مثل سلطة  

 اإلن��سان حق��وق إع��النوق��د تبن��ت  الث��ورة الفرن��سیة ھ��ذا المب��دأ الدس��توري، ون��ص   
ون��ص " األم��ة ھ��ي م��صدر ك��ل س��یادة   "  عل��ي أن ١٧٨٩ والم��واطن ال��صادر س��نة 

 عل�ي وح�دة ال�سیادة وع�دم قابلیتھ�ا      ١٧٩٥دستور الجمھوریة الثالث�ة ال�صادر س�نة         
  .(٣)  .لألمةألنھا ملك ‘ للتجزئة أو التنازل عنھا 

ومضمون ھذه النظریة أن السیادة في الدولة لیست للح�اكم أو ألف�راد معین�ین بحی�ث          
منھ��ا، إنم��ا ھ��ي لألم��ة بأكملھ��ا ك��شخص معن��وي باعتبارھ��ا یخ��تص ك��ل م��نھم بج��زء 

  .(٤) .وحدة مجردة متمیزة عن األفراد المكونین لھا 
 ل��دي أن��صار ھ��ذه النظری��ة ت��شمل األحی��اء المعاص��رین، واألم��وات ال��سابقین    واألم��ة

واألجیال التي لم تولد بعد، والسیادة غیر قابلة للتجزئة أو التنازل عنھا أو التصرف            
  (٥) . وثیقة الصلة بكیان األمة إرادةال تسقط بالتقادم، ألنھا فیھا، و

 ترك�ت أم�ر مباش�رة ال�سیادة ل�شخص مع�ین فإنھ�ا ت�ستطیع أن         إذاومن ثم فإن األم�ة     
  (٦) .تسترد ما تملكھ في أي وقت 

                                                           

 المجلس من عرائض المواطنین، وتقوم  تتولي لجنة العرائض استقبال ما یحیلھ إلیھا رئیس -١
  اللجنة بفحص العرائض، وتقترح 

الحقوق والحریات العامة في المملكة العربیة السعودیة، : عبدالرحمن عبدالعزیز الشلھوب/ راجع د
 .، مرجع سابق ١٢١ص

 فیھ لن نناقش ھنا مبدأ سیادة الشعب حیث یتبني ھذا المبدأ الدیمقراطیة المباشرة، التي تتوزع -٢
السیادة بین جمیع أفراد الجماعة، فیكون لكل فرد من أفراد الجماعة جزء من السیادة، والمكان 

  .في ظل ھذا المبدأ لحق تقدیم العرائض 
  راجع في ذلك؛ 

Debbasch ,Bourdon ,pontier ,Ricc :Droitcons titutionnel  et  
institutions politiques. Paris, ١٩٨٦ ,p.٤٣.  

، الدار الجامعیة ببیروت، بدون ناشر ٥٤النظم السیاسیة، ص :الغني بسیوني عبداهللا  بدع / د -٣
 .وسنة طبع 

، بحث ١١١٩ والنظم الوضعیة، ص اإلسالمیةبناء الدولة في الشریعة : داوود الباز /د  -٤
 .م ٢٠٠٠منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بدمنھور، العدد الخامس عشر، الجزء الثاني، 

 .، دار الجامعة الجدیدة باإلسكندریة  ٢٠٠٧، ط ٩٧النظم السیاسیة، ص : ماجد الحلو /د  -٥
 .بدون ناشر ،١٩٩١/١٩٩٢،ط ٣٦ظم السیاسیة، ص الوجیز في الن: محمد میرغني خیري /د -٦
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 سیادة األمة استبعاد فك�رة الدیمقراطی�ة المباش�رة، حی�ث یق�وم األف�راد                مبدأویقتضي  
 م�ن أح�د بممارس�ة ش�ئون ال�سلطة ال�سیاسیة، ألن األف�راد ال                 بأنفسھم ودون وساطة  

  .یملكون أي جزء من السیادة، فھي لألمة وال تقبل التجزئة علي األفراد 
كما یقتضي أیضا استبعاد فكرة الدیمقراطیة غی�ر المباش�رة الت�ي تعط�ي لألف�راد ح�ق            

ج�زأ وال یمل�ك   ممارسة بعض السلطة مثل االستفتاء الشعبي، وذلك ألن ال�سیادة ال تت    
  .حق التعبیر عنھا إال من یمثلون األمة

 س��یادة األم��ة یتناس��ب م��ع الدیمقراطی��ة النیابی��ة، حی��ث أن األم��ة ال      مب��دأل��ذلك ف��إن  
 إال بواس��طة نوابھ��ا ال��ذین یقت��صر دور األم��ة عل��ي     إرادتھ��ات��ستطیع أن تعب��ر ع��ن   

 التي تظھر تھاإراداختیارھم، وینوب البرلمان عن األمة صاحبة السیادة، ویعبر عن  
  .في صورة قوانین تصدر عن البرلمان لتنظیم شأن من شئون المجتمع 

، األمة إرادةوكل عمل تقوم بھ الھیئات الحاكمة عند ممارسة السلطة یعد تعبیرا عن 
 األم�ة  إرادةویعد ھذا العم�ل م�شروعا ینبغ�ي عل�ي األف�راد الخ�ضوع ل�ھ طالم�ا كان�ت                    

  . (١) .مشروعة
موجھ��ة إل��ي مب��دأ س��یادة األم��ة خطورت��ھ عل��ي حق��وق األف��راد       وم��ن أوج��ھ النق��د ال  

وحریاتھم ،ألنھ ال یكفل الحری�ة وال یح�ول دون االس�تبداد حی�ث ی�صدر ع�ن الھیئ�ات                    
 إھ�دار الحاكمة أحیانا أعماال تؤثر علي حقوق وحریات األفراد ،وقد یصل األم�ر إل�ي         

  .(٢) .ھذه الحقوق والحریات، ورغم ذلك تعد مشروعة 
 الت��ي تھ��دد  األعم��الن المب��دأ أی��ة وس��یلة قانونی��ة أم��ام األف��راد لمواجھ��ة    وال یت��ضم

  .حقوقھم وحریاتھم ، وتحول دون استبداد الھیئات الحاكمة 
لذلك تبنت الثورة الفرنسیة ف�ي أول دس�تور لھ�ا مب�دأ س�یادة األم�ة والنظ�ام النی�ابي،              

ق�رر لك�ل ف�رد    وتبنت في الب�اب األول م�ن ذل�ك الدس�تور ح�ق تق�دیم الع�رائض ال�ذي ت             
  .مة حرمھ من مباشرة السلطة بنفسھ سیادة األمبدأألن ‘للدفاع عن حقوقھ وحریاتھ 

 م تق�دمت اللجن�ة الدس�توریة ف�ي الجمعی�ة الوطنی�ة الفرن�سیة        ١٧٩١وفي شھر آیار   
بم��شروع ق��انون یق��صر ح��ق تق��دیم الع��رائض للم��واطن ال��ذي ی��دفع بع��ض ال��ضرائب   

   .المباشرة، لكن ھذا المشروع تم رفضھ
(  الجمعیة الوطنیة أمامفي خطاب لھ " رونسبیر " أیار من نفس العام قال       ١١وفي  

وكلما ك�ان  ....أن حق تقدیم العرائض حق لكل مواطن في المجتمع ال یسقط بالتقادم       
  (٣) ) ضعیفا وبائسا كان بحاجة إلي حق تقدیم العرائض اإلنسان

                                                           

، مرجع ٣٠٠، ص ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردني : أمین سالمھ العضایلة/  د -١
  .سابق 

 .،مرجع سابق ٥٧النظم السیاسیة، ص : عبدالغني بسیوني عبداهللا / د  -٢
، ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردني : أمین سالمھ العضایلة/د :  راجع في ذلك -٣

 .، مرجع سابق ٣٠٠ص 



 

 

 - ٣٣٣٢ - 

 تقدیم العرائض، وحقادة األمة ویتضح مما سبق أن ھناك اتصاال وثیقا بین مبدأ سی
 الضروري لحق تقدیم الع�رائض كرم�ز للحری�ة     األساسحیث یعتبر مبدأ سیادة األمة      

  .الفردیة 
  .كما یقتضى ھذا الحق ضرورة وجود مجلس نیابي مستقل عن السلطة التنفیذیة 

 الت�ي  ٨٥م علي ھ�ذا الح�ق ف�ي الم�ادة           ٢٠١٤وقد ورد النص في دستور مصر لعام        
 تك���ونلك���ل ف���رد ح���ق مخاطب���ة ال���سلطات العام���ة كتاب���ة وبتوقیع���ھ، وال   "تق���رر أن 

  "مخاطبتھا باسم الجماعات إال لألشخاص االعتباریة 

  اطب اث

ت اطا ط ق طوا  

  اإلن�سان لما كان حق مخاطبة السلطات العامة من الحقوق المقررة في مواثیق حق�وق           
 أنھ من الحقوق التي نصت علیھ�ا معظ�م دس�اتیر الع�الم              إلي إضافةالدولیة واإلقلیمیة،   
 مراعاتھا لممارسة ھذا یجب ، إال أن ھناك شروطا  معینة      اإلنسانالتي نادت بحقوق    

  .الحق ، وإال فقد الحق سنده القانوني وعد تصرفا غیر مشروع ال یؤتي ثمرتھ 
  :ومن ھذه الشروط ما یلي

یلة لممارس�ة الح�ق ف�ي مخاطب�ة ال�سلطات           أن  توجھ العری�ضة أو ال�شكوى كوس�         :أوال  
إلي السلطة المختصة، وذلك حتي یك�ون عل�ي ال�سلطة المخت�صة واج�ب ال�رد عل�ي م�ا                

  .ورد فیھا 
، س��واء ف��ي العام��ة للم��صریین ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات ٢٠١٤لق��د كف��ل دس��تور م��صر 

 بأي أمورھم الشخصیة، أو تلك التي لھا صلة بالشئون العامة، ولم یقید الدستور الفرد
شروط تتعلق بموضوع العریضة، إال أن التطبیق العملي أظھ�ر أن�ھ الب�د م�ن  مخاطب�ة             

 الف�صل ب�ین ال�سلطات،    مب�دأ الفرد للسلطة العامة المختصة، ومن ثم فإنھ یجب احت�رام    
  ٠وتوزیع االختصاصات بین السلطات العامة في الدولة 

 ل��سنة ١رق��م  بالق��انونرة وإذا كان��ت الالئح��ة الداخلی��ة  لق��انون مجل��س الن��واب ال��صاد  
قد نصت علي إنشاء لجان نوعیة منھا لجنة االقتراحات وال�شكاوي، وم�ن أھ�م               ٢٠١٦

مھامھا دراسة االقتراحات التي تقدم من المواطنین، ودراسة الشكاوي الت�ي تق�دم م�ن               
  .المواطنین والعمل علي حلھا

ال��صادرة ع��ن  إال أن��ھ ل��یس معن��ي ذل��ك أن مجل��س الن��واب یت��دخل ف��ي أعم��ال اإلدارة       
 إل�ي لجن�ة االقتراح�ات وال�شكاوي،          األف�راد  ، ولكنھ یحیل  شكاوي       .(١)السلطة التنفیذیة 

                                                           

 یخضع نشاط السلطة التنفیذیة لرقابة البرلمان إذا صدرت األعمال عن اإلدارة بوصفھا سلطة -١
 وھي طائفة من التصرفات تباشرھا السلطة التنفیذیة ي ما تسمي بأعمال السیادة   حكم، وھ

 التعویض، وال أوبصفتھا سلطة سیاسیة ال إداریة، وال تخضع ألي رقابة قضائیة سواء باإللغاء 
یجوز وقف تنفیذھا وال التعرض لھا بالتأویل أو التفسیر، وال یجوز فحص مشروعیتھا حتي 

  . العادیین فراداألولو كانت تخص 
 وتطبیقاتھا في المملكة العربیة اإلداریةالقرارات : فؤاد محمد موسي عبدالكریم/د: راجع في ذلك

 .امة، المملكة العربیة السعودیة ھـ، معھد اإلدارة الع١٤٢٣، طبعة ١٤١السعودیة، ص 
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التي تتولي دراستھا وبدورھا تحیلھا إلي الوزیر المختص الذي یطلع المجلس ع�ن م�ا      
تم بشان تلك  العریضة أو الشكوى إذا طلب منھ ذل�ك، وھ�و ال�ذي یت�ولى إص�دار ق�رار              

  . رد ویرفع عنھ الظلم جدید ینصف بھ الف
 اخت��صاصات ال��سلطات احت��رامأم��ا فیم��ا یتعل��ق بال��سلطة التنفیذی��ة  فیج��ب علیھ��ا أی��ضا 

ب�شأن إن�شاء    . (١)٢٠١٧ ل�سنة      ٣١٤األخرى، وقد صدر قرار رئیس الجمھوریة رقم        
  .منظومة الشكاوي الحكومیة الموحدة 

ون�ص  .(٢)،٢٠١٧ ل�سنة    ١٨٥٥وتطبیقا لذلك صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رق�م           
 الم�واطنین ط�البي   باس�تقبال المادة الرابعة علي اختصاص مكتب خدم�ة الم�واطنین        في  

الخدمة، وتسجیل شكاواھم واستفساراتھم علي النظ�ام االلكترون�ي لمنظوم�ة ال�شكاوي       
و متابع��ة فح��ص ال��شكاوي بمعرف��ة   .الحكومی��ة الموح��دة بمنتھ��ي ال��شفافیة والنزاھ��ة   

  .ھا،وإخطار المواطن بالرد النھائي علي شكواه الجھة المختصة حتي البت فی
ویالحظ أن  قرار رئ�یس مجل�س ال�وزراء س�الف ال�ذكر ل�م یت�دخل ف�ي ن�شاط ال�سلطات                 

 .األخرى، واقتصر علي نشاط موظفي السلطة التنفیذیة 
وقد قضت المحكمة اإلداریة العلی�ا الم�صریة ف�ي أح�د أحكامھ�ا تأیی�دا ل�ضرورة توجی�ھ                    

 ھ���ذه ق��ضاء وم��ن حی���ث أن  " إل���ي ال��سلطة المخت���صة بقولھ��ا    العری��ضة  أوال��شكوى  
المحكمة قد استقر علي أن الشكوى حق یكفلھ الدستور، ویشترط لممارستھ أن  توجھ 

  (٣)"الخ ...إلي السلطة المختصة 
 أو ش��كوى إلیھ��ا م��ا رفع��ت إذاوال یوج��د ن��ص ف��ي م��صر یل��زم ال��سلطة غی��ر المخت��صة 

  .شكوى إلي الجھة المختصةعریضة من قبل أحد األفراد بإحالة ال
 الذي أرسى قاعدة ١٩٨٣) نوفمبر( تشرین ثاني ٢٨أما في فرنسا فقد  صدر مرسوم 

  .عامة بالتزام الجھة اإلداریة بالتحویل بالنسبة إلى كافة الطلبات المقدمة إلى اإلدارة
ط والشك أن ھذا االلتزام  لصالح األف�راد المتع�املین م�ع اإلدارة، ألن�ھ ی�سھم ف�ي تب�سی                     

  (٤) . ، ویضمن   الحفاظ على حقوقھماإلدارةوتیسیر تعامالتھم مع 
 تحم��ل توقی��ع ش��كوىأن تك��ون مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ش��كل عری��ضة أو  :ثانی��ا 

  صاحبھا كتابة، مادامت تنطوي علي تحقیق مصلحة شخصیة ذات صلة بحریة فردیة 

                                                           

 مكرر، ٢٧د  بالجریدة الرسمیة، بالعد٢٠١٧ لسنة ٣١٤  تم نشر قرار رئیس الجمھوریة رقم -١
   . ٢٠١٧ یولیھ سنة ١٢في 

 ٣٣ بالجریدة الرسمیة، بالعدد ٢٠١٧ لسنة ١٨٥٥  تم نشر قرار رئیس مجلس الوزراء  رقم -٢
  . ٢٠١٧ أغسطس  ١٧، في )تابع ( 

علیا، جلسة . ق ٤٤ لسنة ٤٤٨٤حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم :   راجع في ذلك-٣
، مجموعة أحكام ومبادئ المحكمة االداریة العلیا، ١٥٠ص )  ١٨( ، مبدأ رقم١٩/١١/٢٠٠٠

  .٢٠١٠شركة خدمات المعلومات التشریعیة ومعلومات التنمیة، ال دس 
القرار اإلداري الضمني في الفقھ والقضاء اإلداري، دراسة : خالد الزبیدي/ د:   راجع في ذلك-٤

حث منشور في مجلة دراسات، ، ب١٨٥، ١٨٤مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العلیا، ص 
 .   ١،٢٠٠٨،العدد ٣٥علوم الشریعة والقانون، المجّلد 
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انا للجدیة، إذا كانت یجب أن تكون العریضة أو الشكوى موقعة من صاحبھا كتابة ضم         
 ومح�ل إقامت�ھ، وال   مق�دمھا بخصوص حق فردي، وأن تذكر فیھا المعلومات عن مھنة   

  . یوجد أیة شروط أخري 
أما إذا كان استعمال حق مخاطبة السلطات ذا طابع سیاسي فإن شروط قب�ول ال�شكوى        

  .یاسي  لھ طابع سالحالةأو العریضة یقید ببعض القیود، الن استعمال الحق في ھذه 
ح��ق ال��شكوى "  العلی��ا ف��ي أح��د أحكامھ��ا  بقولھ��ا   اإلداری��ةوف��ي ھ��ذا ق��ضت المحكم��ة 

والتظلم كحق التقاضي یكفلھ الق�انون للكاف�ة ویحمی�ھ الدس�تور عل�ي أن�ھ م�ن الحری�ات                
كم���ا أن للم���صریین مخاطب���ة ال���سلطات العام���ة كتاب���ة     ...المت���صلة بم���صالح األف���راد   

ات العامة باس�م الجماع�ات إال للھیئ�ات النظامی�ة،            السلط مخاطبةوبتوقیعھم، وال تكون    
وم��رد ھ�ذا األص��ل إل��ي ح��ق تق�دیم الع��رائض ف��ي مختل��ف   ......واألش�خاص االعتباری��ة  

 ب�شكوى الدساتیر التي نادت بحقوق اإلنسان، فلكل فرد أن یتقدم إل�ي ال�سلطات العام�ة               
 ھ�ذا الج�ور    یتظلم فیھا من أمر یھمھ كدفع حیف وق�ع علی�ھ م�ن عم�ل ج�ائر ابتغ�اء رد                   

والتعویض عن آثاره ، ولممارس�ة ھ�ذا الح�ق ش�روط وأوض�اع ف�ي مق�دمتھا أن یك�ون                
، ولیس بالطبع من�شورا، وأن تحم�ل   شكوىاالستصراخ للسلطات في شكل عریضة أو       

الورقة توقیع صاحبھا  وذاتیتھ مادامت الشكوى تھ�دف إل�ي تحقی�ق م�صلحة شخ�صیة         
وى أو العری�ضة باس�م الجماع�ات ف�ال یك�ون      متصلة بالحری�ة الفردی�ة، ف�إذا كان�ت ال�شك         

الح��ق ف��ي مخاطب��ة ال��سلطات ب��شأنھا إال للھیئ��ة النظامی��ة الت��ي تمث��ل الجماع��ة ص��احبة  
  (١) ....."الحق في الشكوى 

أن ترس��ل العری��ضة أو ال��شكوى بطری��ق م��شروع، مادام��ت تنط��وي عل��ي ح��ق  :   ثالث��ا
  .یكفلھ الدستور 

رھ��ا، وت��ستنھض ھم��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي  الب��د حت��ي تن��تج العری��ضة أو ال��شكوى آثا 
بحثھا والرد علیھا، أن یت�صل عل�م ال�سلطات العام�ة بھ�ا بطری�ق م�شروع، طالم�ا أنھ�ا                 

  . مرسلھا كتابة توقیعتحمل 
     وغالبا ما تحدد السلطات العامة وسیلة معین�ة لمخاطبتھ�ا، إم�ا ع�ن طری�ق خط�اب             

  .أو الفاكس مسجل موصي علیھ، أو عن طریق البرید اإللكتروني، 
فإذا ما سلك الفرد طریقا غیر الطریق التي حددتھ السلطة العامة، فإن شكواه تعد غیر        

  .مقبولة،   ولن تخضع للفحص أو الرد علیھا من قبل السلطة المختصة 
یقتضى حق تقدیم ".... بقولھا أحكامھا العلیا في أحد اإلداریةوفي ذلك قضت المحكمة 

وال م���ستور مادام���ت – م���شروع ال موارب���ة فی���ھ  الإرس���ال���شكوى أن یك���ون بطری���ق  
  (٢) ،.....العریضة تحمل المطالبة بحق یحمیھ، ویكفلھ الدستور 

                                                           

علیا، جلسة . ق ٨ لسنة ١٤٥٦حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطعن رقم :   راجع في ذلك-١
 .، مرجع سابق ٤٦٧ص )  ٤٩(،مبدأ رقم ٢٣/١/١٩٦٥

علیا، جلسة . ق ٨ لسنة ١٤٥٦ن رقم حكم المحكمة اإلداریة العلیا في الطع:   راجع في ذلك-٢
 . ، مرجع سابق ٤٦٧،٤٦٨ص  )  ٤٩(،مبدأ رقم ٢٣/١/١٩٦٥
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أن ال تتضمن عبارات الشكوى  عبارات نابیة، أو اتھامات ال یوجد دلیل علیھا،      :رابعا  
  .مما یعد خروجا علي إطار ممارسة الحق 

سلطات العام��ة ع��ن طری��ق ال��شكوى أو م��ن القی��ود الھام��ة ف��ي اس��تعمال ح��ق مخاطب��ة ال��
العریضة، عدم استعمال عبارات ال مبرر لھا تمثل تشھیرا بأحد ممثلي ال�سلطة العام�ة               
أو أعوانھا، فإذا تضمنت ذلك  فإن ھذا یعد تجاوزا لحق الشكوى ، كما أن فیھ خروج�ا    

ة إل�ي  علي الحدود المرسومة  لحریة الرأي، الذي یع�د أداة  إلرش�اد  ال�سلطات الحاكم�        
مواطن الخلل والقصور، وھو ما یستلزم المناق�شة ف�ي ال�شئون العام�ة بأس�لوب مالئ�م            

  .حتي ال یعتبر ذلك خروجا علي أطر ممارسة حق مخاطبة السلطات 
إذا ك��ان الدس��تور " وف�ي ذل��ك ق��ررت المحكم�ة الدس��توریة العلی��ا ف�ي أح��د أحكامھ��ا أن�ھ      

ری�ة ال�رأي مكفول�ة ، وإن لك�ل إن�سان            من�ھ عل�ى أن ح     ) ٤٧(القـائم قـد نص في المادة      
حق التعبیر عـن رأیـھ بالقول أو الكتاب�ة أو الت�صویر أو غی�ر ذل�ك م�ن وس�ائل التعبی�ر               
في ح�دود الق�انون، وك�ان الدس�تور ق�د كف�ل بھ�ذا ال�نص حری�ة التعبی�ر ع�ن ال�رأي ف�ي                      

دیة مدلول جاء عاما لیشمل حریة التعبیر عن اآلراء في مجاالتھ�ا ال�سیاسیة واالقت�صا               
واالجتماعی��ة، إال إن الدس��تور عن��ى ب��إبراز الح��ق ف��ـي النق��ـد البن��اء باعتب��اره ض��مانة    
لسالمة البناء الوطني مستھدفًا بذلك توكید أن النقد وإن كان فرعًا م�ـن حری�ة التعبی�ر                  

  (١) " وھي الحریة األصل التي یرتد إلیھا ویندرج تحتھا 
للح�ق ف�ي مخاطب�ة    "....ي أحد أحكامھا أن كما قضت المحكمة اإلداریة العلیا المصریة ف     

السلطات العامة كتابة وبالتوقیع الصریح أسلوبا معینا ومسلكا خاصا وم�ستوي یرتف�ع         
وال جدال عن األلفاظ النابیة وعبارات التحدي واإلثارة والتھدید، واالستفزاز واإلنكار،           

ق���صدھا والعری��ضة الم��شروعة وھ��ي رس��الة لرف���ع الظل��م ورد الح��ق، مت��ي ح��سن م        
واستقام فإنھا توجھ عل�ي ق�در اإلمك�ان إل�ي ال�سلطة  المباش�رة المخت�صة بموض�وعھا               
والبت في أمرھا، فإذا ھي اندفعت إلي متناثرة إلي غیر جھاتھا األصیلة وإلي سلطاتھا      
المختصة، فإنھا تكون قد ضلت سبیلھا وأخط�أت ھ�دفھا، وفق�دت س�ندھا الم�شروع ب�ل               

ي فعل ش�ائن وت�صرف معی�ب  غی�ر م�شروع یعاق�ب علی�ھ                إنھا بذلك تكون قد انقلبت إل     
ومھم�ا یك�ن م�ن    .القانون أیا كانت المبررات التي أوحت بھ والنزعات التي دفعت إلی�ھ       

أمر، ف�إن ھ�ذا  الح�ق الدس�توري الق�دیم، ح�ق تق�دیم أف�راد ال�شعب الع�رائض لمخاطب�ة                        
وعم�ال بع�د أن   السلطات العامة ال یعدو الی�وم أن یك�ون ض�مانا ت�ضاءلت قیمت�ھ حقیق�ة                

تعددت لدي الف�رد ط�رق م�شروعة فعال�ة منھ�ا الق�ضائیة ومنھ�ا اإلداری�ة ومنھ�ا ط�رق                      
  (٢) ."القضاء اإلداري بما یملكھ من والیة اإللغاء 

                                                           

مجموعة ( ، ١٩٩٢/ فبرایر /٦( ، جلسة )ق ١١(لسنة  (٣٧(لطعن رقم  ا:  راجع في ذلك -١
  .١٣٨ ،المكتب الفني، ص ٥أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، السنة 

علیا، جلسة . ق ٨ لسنة ١٤٥٦داریة العلیا في الطعن رقم حكم المحكمة اإل:   راجع في ذلك-٢
 .، مرجع سابق ٤٦٨ص  )  ٤٩(،مبدأ رقم ٢٣/١/١٩٦٥
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ویستفاد من كل ما سبق من أحكام أنھ البد من اتباع الشروط السالف ذكرھا حتي یكون         
م تتفاعل السلطات العامة م�ع م�ا   الحق في مخاطبة السلطات العامة  مشروعا ، ومن ث         

 ی�ؤدي إل�ي تفعی�ل     ال�ذي ورد في العرائض المقدمة إلیھا من أمور أو مقترح�ات، األم�ر             
ھ��ذا الح��ق واالھتم��ام ب��ھ، خاص��ة إذا وض��ع ف��ي االعتب��ار أن��ھ ح��ق مھم��ل كم��ا ورد ف��ي  

  .بعض عبارات المحكمة اإلداریة العلیا 
 إل��ي الق��ضاء، وال��تظلم اللج��وءنھ��ا  الف��رد المظل��وم متنوع��ة ومإن��صاف كان��ت ط��رق وإذا

اإلداري للسلطة المختصة، فإن الحق في مخاطبة السلطات العام�ة س�یظل حق�ا متمی�زا                
باعتب��اره وس��یلة سیاس��یة أكث��ر منھ��ا قانونی��ة لرف��ع الظل��م وانتھ��اك حق��وق وحری��ات        

 ع�ام تتخ�ذه ال�سلطة العام�ة المخت�صة تحقیق�ا لل�صالح             إج�راء األفراد، أو اقت�راح اتخ�اذ       
  .ام  الع
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  املبحث الثاني

  حق خماطبة السلطات العامة

  قوق اإلنسان والدساتري املقارنة يف ضوء مواثيق ح

 اس�تقراء  إال عن حق ما أو حریة ما ھو اإلنسانإن البحث في مواثیق حقوق   : تمھید
 اإلنسان التي تحتوي علي مالھ صلة بحقوق واإلقلیمیةلإلعالنات واالتفاقات العالمیة 

   من الحق أو الحریة اإلقلیميلعامة للوقوف علي الموقف الدولي أو وحریاتھ ا
 ال�شئون العام�ة   إدارة حق الم�شاركة ف�ي   إلي واإلقلیمیةوقد أشارت المواثیق الدولیة  

  .بصورة عامة،ولم یرد فیھا نص خاص بحق مخاطبة السلطات العامة 
 ال�صیاغة تبع�ا    ھ�ذا الح�ق م�ع اخ�تالف ف�ي          إل�ي كما أش�ارت معظ�م الدس�اتیر المقارن�ة          

  .لفلسفة واضعي الدساتیر ونظرتھم إلي ھذا الحق 
لذا یقتضي األمر تقسیم ھذا المبحث إلي  مطلب�ین، ن�سلط ال�ضوء  ف�ي المطل�ب األول           
علي حق مخاطبة السلطات العام�ة ف�ي مواثی�ق حق�وق اإلن�سان، ون�سلط ال�ضوء ف�ي                    

وذل�ك  .تیر المقارن�ة  المطلب الثاني علي حق مخاطبة السلطات العامة في ضوء الدسا       
  :علي النحو اآلتي 

  المطلب األول
  (١) .حق مخاطبة السلطات العامة في ضوء مواثیق حقوق اإلنسان 

 من حق مخاطبة السلطات العامة، یقت�ضي األم�ر   اإلنسانلبیان موقف مواثیق حقوق  
، وذل�ك ف�ي   واإلقلیمیة العالمیة اإلنسانأن نحلل النصوص الواردة في مواثیق حقوق       

  :رعین علي النحو اآلتي ف
ء مواثیق حقوق اإلنسان حق مخاطبة السلطات العامة في ضو: الفرع األول

  .العالمیة
قامت الجمعیة العامة لألمم المتحدة باإلشارة إلي حق مخاطبة ال�سلطات العام�ة حی�ث          

،كم�ا  ١٩٩٨ إع�الن  من خ�الل  (٢)  الشئون العامة للبالد إدارةأدرجتھ ضمن الحق في 
 الع�المي  اإلع�الن  الشئون العامة لل�بالد ف�ي      إدارة ضمنا من خالل الحق في       ھإدراجتم  

                                                           

مجموعة الحقوق والحریات العامة التي یتمتع بھا الفرد  :اإلنسان یقصد بمصطلح حقوق -١
ق  العالمي لحقواإلعالن، مثل مجموع الحقوق المنصوص علیھا في إنساناكإنسان أي بوصفھ 

  ١٩٤٨ دیسمبر ١٠ الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة الصادر في اإلنسان
،الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ١٤مجمع اللغة العربیة، ص : معجم القانون: انظر 

 . م، القاھرة ١٩٩٩
اطن في صورتین، األولى تتعلق بحق المو الشئون العامة للبالد في إدارة یتم ممارسة الحق في -٢

 التشریعیة عند استیفائھ الشروط القانونیة، أواالنتخاب والترشیح لعضویة المجالس النیابیة 
والثانیة بحقھ في اإلدالء برأیھ في االستفتاءات العامة السیاسیة وغیر السیاسیة المتعلقة بشتى 

 . مجاالت الخدمة العامة
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عل�ي  )١-٢١( ن�صت الم�ادة   إذ، (١) م ١٩٤٨دی�سمبر  ١٠ الصادر في اإلنسانلحقوق 
 ال�شئون العام�ة ل�بالده إم�ا مباش�رة وإم�ا           إدارةلكل فرد الحق في االش�تراك ف�ي         " أن  

  (٢) "بواسطة ممثلین یختارون اختیارا حرا 
 ال�ضمنیة ال ق�رار الح�ق ف�ي مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة ف�ي العھ�د                    اإلشارةا تكررت   كم

 ف�ي  ١٩٦٦ دی�سمبر    ١٦ال�صادر ف�ي     (٣)الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وال�سیاسیة       
یك��ون لك��ل م��واطن دون أي وج��ھ م��ن وج��وه التمیی��ز      " الت��ي تق��رر أن��ھ   ٢٥الم��ادة 

  :تع بھا دون قیود غیر معقولة الحقوق التالیة، التي یجب أن تتاح لھ فرصة التم...
 الشئون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في   إدارةأن یشارك في    -أ

  (٤) ."حریة 
 الح�ق ف�ي مخاطب�ة ال�سلطات     إل�ي ومن خالل النصین السابقین یتضح لن�ا أن اإلش�ارة          

 إذا خاص�ة   الشئون العام�ة لل�بالد  إدارةوجھ من وجوه المشاركة في   العامة ما ھو إال   
 عام لتحقی�ق  إجراءاتخذ ھذا الحق مظھر التعبیر عن الرأي وحث السلطة علي اتخاذ      

  .مزید من الحریة 
 ل��ھ، غای��ة إنك��ارھ��م أن ع��دم ال��نص ال��صریح عل��ي ھ��ذا الح��ق بمثاب��ة فی وینبغ��ي أن ال

األمر أن فلسفة المجتمع الدولي تجاه ھذا الحق قد شابھا بع�ض الق�صور الن�اتج ع�ن                   
 الحق خاصة ف�ي ال�دول غی�ر الدیمقراطی�ة، وھ�ذا ل�یس ش�أن ح�ق مخاطب�ة              ھذا إھمال

  . السلطات العامة فحسب، بل شأن حقوق وحریات أخري
 وبرن�امج عم�ل فیین�ا ، ال�ذي اعتم�ده الم�ؤتمر الع�المي لحق�وق            إع�الن وقد تنب�ھ ل�ذلك      

حی��ث ح��ث  المجتم��ع ال��دولي عل��ي حمای��ة    ١٩٩٣یونی��ھ / حزی��ران ٢٥ ف��ي اإلن��سان
وق�د أك�د الم�ؤتمر ف�ي دیباجت�ھ      . عل�ي نح�و من�صف ومت�وازن        اإلن�سان ق  وتعزیز حقو 

 اإلن��سان ی��ري أن تعزی��ز وحمای��ة حق��وق اإلن��سانالم��ؤتمر العلم��ي لحق��وق "عل��ي أن 
 بالن�سبة إل��ي المجتم��ع ال�دولي، وأن الم��ؤتمر یت�یح فرص��ة فری��دة    أولوی��ةم�سألة ذات  

، بغی�ة  اإلنسانیة حقوق  الدولي وآللیة حما  اإلنسانإلجراء تحلیل شامل لنظام حقوق      

                                                           

الحمایة الدولیة : محمد مدحت غسان/د: راجع في تفصیل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -١
 .، دار الرایة للنشر والتوزیع، األردن ٢٠١٢،ط ٦١:٦٨لحقوق اإلنسان، ص 

– ألف ٢١٧ الذي اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة اإلنسان العالمي لحقوق اإلعالن: راجع -٢
.                                  ١٩٤٨دیسمبر / كانون ١٠المؤرخ في )٣-د(

pdf.TXT_AR_UNH/pdf/udhrbook/ar/org.un.www://https 
 .، مرجع سابق ٦٩:٧٤الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، ص : محمد مدحت غسان/د: راجع -٣
م��د للتوقی��ع  والت��صدیق  العھ��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق المدنی��ة وال��سیاسیة ال��ذي اعت   : راج��ع -٤

/  ك��انون١٦ف��ي  ) ٢١-د( اف ٢٢٠٠واالن��ضمام بموج��ب ق��رار الجمعی��ة العام��ة لألم��م المتح��دة   
                                                        ٤٩، وفق�����ا ألحك�����ام الم�����ادة  ١٩٧٦م�����ارس / آذار ٢٣، وب�����دأ نف�����اذه ف�����ي  ١٩٦٦دی�����سمبر 

.html.٠٠٣b/arab/edu.umn.hrlibrary://http 
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زی��ادة مراع��اة تل��ك الحق��وق عل��ي وج��ھ أكم��ل، وبالت��الي تعزیزھ��ا عل��ي نح��و من��صف   
  (١)"ومتوازن 

ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ض��وء مواثی��ق حق��وق اإلن��سان        : الف��رع الث��اني 
  اإلقلیمیة 

  م��ن ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة عل��ي  اإلن��سانال یختل��ف موق��ف مواثی��ق حق��وق 
 كثیرا عن الوضع علي الصعید ال�دولي ، فف�ي نط�اق منظم�ة مجل�س                 قلیمياإلالصعید  

وذلك بھدف  ١٩٥٠ نوفمبر   ٤ االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان  في        إقرارأوربا، تم   
 وحری�اتھم عل�ي الم�ستوي األورب�ي، إال أن           األف�راد ضمان حمایة أوسع مدي لحق�وق       
نیة لح��ق مخاطب��ة ال��سلطات   ص��ریحة أو ض��مإش��ارةھ��ذه االتفاقی��ة ال یوج��د بھ��ا أی��ة   

  (٢) .العامة 
 الحق صلة ضعیفة ببعض نصوص االتفاقیة في رأینا، وم�ن           الكن یمكن أن یكون لھذ    

ھ�ذا  .  لك�ل إن�سان الح�ق ف�ي حری�ة التعبی�ر        "التي تقرر أن    ) ١- ١٠(ذلك نص المادة    
الحق یشمل حریة اعتن�اق اآلراء وتلق�ى وتق�دیم المعلوم�ات واألفك�ار دون ت�دخل م�ن               

  ...."لطة العامةالس
وذل��ك باعتب��ار أن ممارس��ة ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة، م��ا ھ��و إال تطبی��ق لحری��ة 

  .التعبیر عن الرأي 
 حقوق��ھ وحریات��ھ انتھك��تك��ل إن��سان " م��ن االتفاقی��ة عل��ي أن  ١٣كم��ا ن��صت الم��ادة  

 فعالة أمام سلطة وطنیة، ولو كان إنصافالمحددة في ھذه المعاھدة الحق في وسیلة 
  "نتھاك قد وقع من أشخاص یعملون بصفة رسمیة ھذا اال

 لمن تم انتھاك حقوقھ وحریات�ھ  ومنھ�ا حق�ھ         إنصافوتكفل ھذه المادة وجود وسائل      
 العام�ة  ال�سلطات في التعبیر عن رأیھ  بحریة،  والذي یعد من تطبیقاتھ حق مخاطب�ة           

  .، وذلك لضمان قدر أكبر من حمایة الحقوق والحریات المقررة لألفراد 
 األمریك�ي لحق�وق وواجب�ات    اإلع�الن  منظم�ة ال�دول األمریكی�ة، فنج�د أن         إطارأما في   
 الحق في شخصلكل " منھ علي أن ٢٤، نص في المادة ١٩٤٨،الصادر في اإلنسان

تق��دیم االلتماس��ات ذات العالق��ة إل��ى أي جھ��ة مخت��صة ألس��باب تتعل��ق إم��ا بالم��صلحة   
  ." عاجل بشأنھاالعامة أو الخاصة، والحق في الحصول على قرار

                                                           

 ٢٥ في اإلنسانإعالن وبرنامج عمل فیینا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق :  انظر-١
   ١٩٩٣یونیھ/حزیران 

asp.ViennaWC/Pages/AboutUs/RA/org.ohchr.www://https 
      ١٩٥٠ نوفمبر ٤روما في   اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا: انظر-٢

                                                   
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html 
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 فیم�ا یتعل�ق بالم�صلحة      س�واء وھذا نص صریح یكف�ل ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة              
 الجھ�ات المخاطب�ة ب�ذلك بالب�ت ف�ي االلتماس�ات   المقدم�ة          وإل�زام الخاصة أو العام�ة،     

   (١) . . بشكل عاجل إلیھا

وم��ن الج��دیر بال��ذكر أن نق��رر أن ھ��ذه ال��ضمانة ال��صریحة لح��ق مخاطب��ة ال��سلطات       
 شئون البالد، إدارة ضمني بحق المواطن بالمشاركة في  إقرارمة، قد تحولت إلي     العا

، والت�ي  ١٩٦٩ لع�ام  اإلن�سان من االتفاقیة األمریكیة لحق�وق  ) ٢٣( لنص المادة    طبقا
  : یتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص اآلتیة -١"تقرر أنھ 

ین یخت���ارون  أو بواس���طة ممثل���مباش���رةأن ی���شارك ف���ي إدارة ال���شئون العام���ة إم���ا  
  (٢)"بحریة

 الع�المي  اإلع�الن وھذا النص یعد نصا عاما، ویماثل في صیاغتھ ما ورد ف�ي           
  (٣) .١٩٤٨ اإلنسانلحقوق 

 وال�شعوب، ال�صادر ع�ام    اإلن�سان  لحق�وق   اإلفریق�ي أما بالنسبة للموق�ف ف�ي المیث�اق         
 ، حی�ث أش�ار  ١٩٦٩ لع�ام  اإلن�سان  فلم یتغیر عن االتفاقی�ة األمریكی�ة لحق�وق           ١٩٨١
 إدارة ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة، بالح��دیث ع��ن ح��ق الم��شاركة ف��ي      إل��يض��منا 

  .الشئون العامة  للبالد 
لكل المواطنین الحق في المشاركة بحری�ة ف�ي    "  علي أنھ   ) ١-١٣(فقد نصت المادة    

إدارة الشئون العامة لبلدھم سواء مباشرة أو عن طریق ممثلین یتم اختیارھم بحریة         
  (٤) ."م القانونوذلك طبقا ألحكا

أما في إطار جامعة الدول العربیة، فإن المیثاق العرب�ي لحق�وق اإلن�سان، ل�م یت�ضمن            
 العامة، وإنما نص عل�ي الح�ق ف�ي    السلطاتنصا صریحا یدل علي الحق في مخاطبة       

 أنمن المیثاق عل�ي      ) ٢٤(فنصت المادة   .  الشئون العامة للبالد     إدارةالمشاركة في   
   ...........-١:يلكل مواطن الحق ف"

                                                           

ال��صادر ع��ن منظم��ة ال��دول األمریكی��ة    / اإلع��الن األمریك��ي لحق��وق وواجب��ات اإلن��سان    :  انظ��ر-١
)                                ١٩٤٨( ال�����ذي اتخ�����ذه الم�����ؤتمر ال�����دولي التاس�����ع لل�����دول األمریكی�����ة       ٣٠ب�����القرار رق�����م  

html.١٥am/arab/edu.umn.hrlibrary/:/http 
ف��ي إط��ار منظم��ة  (١١/١٩٦٩/ ٢٢ االتفاقی��ة األمریكی��ة لحق��وق اإلن��سان، ال��صادرة ف��ي   :انظ��ر -٢

       ٢am/arab/edu.umn.hrlibrary://http.html )الدول األمریكیة
/ د) اإلعالن��ات األمریكی��ة (  ف��ي الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة إلن��سانا راج��ع ف��ي وث��ائق حق��وق  -٣

  .، مرجع سابق ٤٢: ٣٩الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، ص: محمد مدحت غسان
 المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب والذي تمت إجارتھ من قبل مجل�س الرؤس�اء              :انظر -٤

                                  ١٩٨١یونی����������و ) كینی����������ا(ي  ف����������ي نیروب����������١٨األفارق����������ة بدورت����������ھ العادی����������ة رق����������م 
html.٠٠٥a/arab/edu.umn.hrlibrary://http   
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المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثل�ین یخت�ارون              -٢

  (١)"بحریة
 اإلن��سان لحق��وق واإلقلیمی��ةوی��ستفاد م��ن ك��ل م��ا س��بق أن أغل��ب المواثی��ق الدولی��ة    

 إدارةتناولت حق مخاطبة ال�سلطات العام�ة عل�ي اعتب�ار أن�ھ داخ�ل ض�من الح�ق ف�ي                 
  .د الشئون العامة للبال

ب اطا  

    وء ادر ارق ط اطت ا

قي ھذا المطلب سوف نلقي ال�ضوء عل�ي  موق�ف بع�ض الدس�اتیر األجنبی�ة م�ن ح�ق                      
مخاطبة السلطات، ونتناول نصوصھا بالتحلیل والمقارنة مع بعضا ال�بعض، ث�م نلق�ي         

   .الضوء علي موقف بعض الدساتیر العربیة من ھذا الحق
  :وذلك في فرعین علي الوجھ اآلتي 

  .حق مخاطبة السلطات العامة في بعض الدساتیر األجنبیة :. الفرع األول 
أش��ارت معظ��م دس��اتیر ال��دول األجنبی��ة إل��ي الح��ق ف��ي مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة، م��ع 
اختالف بینھا في الصیاغة طبقا لفلسفة واضعي ھذه الدساتیر من حیث األفراد الذین             

 ممارسة ھذا الحق،أو الجھة التي یخاطبھا األفراد الم�سموح لھ�م بممارس�ة      یحق لھم 
  .ھذا الحق، أو الشكل المطلوب لقبول ممارسة ھذا الحق، أو الغایة من تقدیمھ 

فتربط بعض الدساتیر بین ھذا الحق والجنسیة، وتجیز للمواطنین ممارسة ھذا الحق     
 ت��م ق��صر ھ��ذا الح��ق عل��ي  ١٩٤٧فف��ي دس��تور ایطالی��ا ال��صادر س��نة  .دون األجان��ب 

 جمی��ع الم��واطنین "من��ھ عل��ي أن ) ٥٠(الم��واطنین دون غی��رھم، ف��نص ف��ي الم��ادة   
یمك���نھم رف���ع ع���رائض إل���ى البرلم���ان لطل���ب اتخ���اذ إج���راءات ت���شریعیة أو لع���رض   

 )٢( ".احتیاجات عامة
 عل�ي ق�صر ممارس�ة ھ�ذا الح�ق عل�ي             ١٩٩٣كما نص دستور االتح�اد الروس�ي لع�ام          

یتمتع "منھ علي أنھ       ) ٣٣(د الروسي دون غیرھم، فنص في المادة        مواطني االتحا 
مواطنو االتحاد الروسي بحّق الطعن شخصیًا وتقدیم الطعون الفردیة والجماعیة أمام 

   (٣) ".ھیئات الدولة وھیئات الحكومة الذاتیة المحلیة
وبموج��ب الق��انون االتح��ادي المتعل��ق بمرك��ز مف��وض حق��وق اإلن��سان ف��ي االتح��اد          

 .القضائیة مباشرة مخاطبة السلطات لروسي، یمكن للمفوضا

                                                           

 المیثاق العربي لحقوق اإلنسان والذي اعتمد من قبل القمة العربیة السادسة عشرة :انظر  -١
                                                 ٢٠٠٤أیار / مایو٢٣في التي استضافتھا تونس 

html.٠٠٣-٢a/arab/edu.umn.hrlibrary://http  
  ) ٢٠١٢المعدل  (١٩٤٧إیطالیا دستور : انظر  -٢
    ٢٠١٤شامال تعدیالتھ لغایة عام ١٩٩٣دستور االتحاد الروسي الصادر عام : انظر -٣
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En vertu de la loi fédérale sur le statut du Commissaire 
aux droits de l'homme de la Fédération de Russie, 
celui-ci peut s'adresser directement  

البلدی���ة والزعم���اء ال���سیاسیین وق���ادة  مخاطب���ة ال���سلطات وس���یتولى ھ���ذا المف���وض 
ثل��ي المجتم��ع  المجتمع��ات المحلی��ة وش��یوخ الق��رى والمنظم��ات غی��ر الحكومی��ة ومم    

  .المدني
Il entretiendrait des contacts avec les 
autorités municipales, les dirigeants politiques et 
communautaires, les anciens dans les villages, les 
organisations non gouvernementales et les 
représentants de la société civile. 

 تلق�ي أف�راد األقلی�ات    وبالتالي، ینبغي اعتماد ترتیبات تشریعیة جدیدة على األقل تكفل   
 .بلغتھم وتحسین مشاركة األقلیات في عملیات اتخاذ القرار ومخاطبة السلطات تعلیمًا

Il faudrait à tout le moins adopter de nouvelles 
dispositions législatives pour garantir que les membres 
des minorités puissent suivre un enseignement et 
communiquer avec les autorités dans leur langue et 
améliorer la participation des minorités aux processus 
décisionnels. 

وینبغي أن یكون األطفال بدورھم قادرین على الضغط بغیة الح�صول عل�ى تعوی�ضات     
 .الحكومیة مباشرة مخاطبة السلطات وأن یكونوا قادرین على

Les enfants devraient aussi pouvoir obtenir réparation 
et s'adresser directement aux autorités compétentes. (١) 

 فقصر علي ھذا الحق علي م�واطني  أس�بانیا   ١٩٧٨أما دستور أسبانیا الصادر سنة  
یحق لجمی�ع اإلس�بان أن یتق�دموا بعری�ضة        "منھ علي أنھ    ) ١-٢٩(بالنص في المادة    

كتابیة، فردیة أو جماعیة، على أن یطابق شكل العریضة واآلثار الناجمة عنھا أحكام        
  (٢)   .".القانون

  ھذه الدساتیر سدت الطریق علي غیر المواطنین في ممارس�ة        ومما سبق یستفاد أن   
حق مخاطبة السلطات العامة من أج�ل رف�ع ظل�م أص�ابھم أو ع�صف بحق�وقھم، األم�ر                

  .الذي یتنافى مع  أبسط مبادئ حقوق االنسان 

                                                           

١- Jean pierre   Publication articles juridiques gratuits  ١٣ 
novembre,   Paris ,le ١٠ mars ١٩٨٩   
https://www.facebook.com/Publication-articles-juridiques-
gratuits-١٠٤٤٥٨٧٩٧٦٨٣٠١٦/?modal=admin_todo_tour 

  . ٢٠١١   وتعدیالتھ لغایة عام١٩٧٨دستور إسبانیا الصادر عام : انظر  -٢

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/contacts+avec+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/contacts+avec+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/et+communiquer+avec+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/et+communiquer+avec+les+autorit%C3%A9s
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/s%27adresser
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/aux+autorit%C3%A9s+comp%C3%A9tentes
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وعلي العكس م�ن ذل�ك نج�د دس�اتیر دول أخ�ري، أعط�ت ھ�ذا الح�ق لم�واطني الدول�ة                       
 ن�ص  ١٩٩٩مین بھا، فالدستور السویسري ال�صادر س�نة   وغیرھم من األجانب المقی 

لكل شخص الح�ق ف�ي أن   ."منھ تحت عنوان حق االلتماس علي أن      ) ٣٣(في المادة   
م�ن واج�ب   . ٢ .یتقدم بالتماس إلى السلطات دون أن یتعرض ألیة أضرار بسبب ذل�ك 

    (١) ".السلطات أن ُتحاط علما بااللتماسات  المقدمة
) ١٧( ، ال�ذي ن�ص ف�ي الم�ادة         ١٩٤٩ سنة   الصادرور األلماني   كذلك األمر في الدست   

كل فرد، سواء أكان بمفرده أو باالشتراك مع مجموعة من األفراد، لھ            "منھ علي أن    
الحق في التقدم كتابیا بالتماس�ات أو ب�شكاوى إل�ى الجھ�ات المخت�صة، وإل�ى ال�سلطة                    

      (٢) ". ".التشریعیة
تحت .   ٣٣في المادة  ، الذي نص  ١٩٩٩لعام كذلك األمر في الدستور السویسري   

  :عنوان حق االلتماس  أن 
لك��ل ش��خص الح��ق ف��ي أن یتق��دم بالتم��اس إل��ى ال��سلطات دون أن یتع��رض ألی��ة    .-١ 

  .أضرار بسبب ذلك
 .من واجب السلطات أن ُتحاط علما بااللتماسات المقدمة -٢

Art. ٣٣ Droit de pétition  
١- Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse  

de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités 
٢- Les autorités doivent prendre connaissance des 
pétitions. 

من�ھ، والت�ي    ) ١٦( الیاباني، ف�ي ن�ص الم�ادة      الدستوروفي نفس االتجاه كان موقف      
ال��سلمي لتع��ویض ال��ضرر، یمتل��ك ك��ل ش��خص الح��ق ف��ي االلتم��اس "ت��نص عل��ي أن��ھ 

 الحك����ومي، ولتفعی����ل أو تع����دیل، أو إلغ����اء الق����وانین، واألوام����ر، الم����سئولولع����زل 
والتنظیمات، ولل�شؤون األخ�رى، وال ی�تم التمیی�ز ض�د أي ش�خص ب�أي طریق�ة كان�ت                

  (٣) ".لتقدیمھ مثل ھذا االلتماس
ي  عل��ي من��ع الك��ونجرس م��ن إص��دار أ   األمریك��يوق��د ن��ص التع��دیل األول للدس��تور   

  (٤) .تشریع یحد من حق الناس في مطالبة الحكومة بإنصافھم من اإلجحاف 
 والم�واطن  اإلن�سان  حق�وق  إع�الن  فرن�سا، فل�م یت�ضمن     إل�ي كذلك أیضا األمر بالنسبة     

لك�ن تناولت�ھ بع�ض الدس�اتیر بع�د ذل�ك، فف�ي  دس�تور فرن�سا          .  إلي ھ�ذا الح�ق     اإلشارة
 ح��ق م��ستقل ع��ن   لع��رائضا، ال��ذي ن��ص عل��ي أن ح��ق تق��دیم    ١٧٩١ال��صادر س��نة  

                                                           

  .٢٠١٤ایة عام تھ لغ شامال تعدیال١٩٩٩دستور سویسرا الصادر عام : انظر -١
   .٢٠١٢ شامال تعدیالتھ لغایة عام ١٩٤٩ دستور ألمانیا الصادر عام :انظر  -٢
   .١٩٤٦دستور الیابان الصادر عام :انظر   -٣
  ١٧٨٩  تم  التعدیل األول  لنص الدستور األصلي للوالیات المتحدة األمریكیة الصادر سنة -٤

وتم . حكومة للحصول على االنتصاف من المظالمبمنع صیاغة أي قوانین، تمنع تقدیم التماس لل
 دیسمبر ١٥اعتماد التعدیل األول للدستور كواحد من عشر تعدیالت تشكل وثیقة الحقوق في 

   https://ar.wikipedia.org/wiki:انظر.١٧٩١
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الحقوق السیاسیة للمواطنین، وأنھ حق ممنوح لألجانب أیضا، واستمر الوضع كذلك           
، ودس�تور  ١٨٣٠في دساتیر ال�سنة الثالث�ة والرابع�ة للث�ورة الفرن�سیة، وف�ي میث�اق            

  .١٨٥٢، ودستور ١٨٤٨
، ١٩٤٦،ودستور ١٨٧٥إال أن الوضع اختلف بعد ذلك التاریخ، وخال دستور فرنسا 

 ھذا الحق  وحتي اآلن، لكن أشارت إلی�ھ          إلي إشارة الحالي، من أیة     ١٩٥٨دستور  و
  (١)  .١٩٥٩الالئحة الداخلیة للجمعیة الوطنیة الصادرة في عام 

 وحتي اآلن للنص علي ھذا الحق  ١٨٧٥ وال یعني إھمال دساتیر فرنسا اعتبارا من       
دی�دة للتعبی�ر ع�ن ال�رأي      لظھ�ور أنم�اط ج  وإنما، جدوىأنھ صار حقا مھمال غیر ذات     

  .الخ ...اعتنقھا النظام النیابي،  مثل األسئلة واالستجوابات 
 نص علي تشكیل ھیئ�ة تعم�ل عل�ي حمای�ة الحق�وق             الفرنسي أن الدستور    إلي إضافة 

الذي ) وسیط الجمھوریة ( لتكون بدیال عن نظام ) حامي الحقوق ( والحریات تدعي 
، ومھمة ھذه الھیئة ال�دفاع ع�ن حق�وق      ١٩٧٣ني   كانون الثا  ٣تم تشكیلھ مسبقا في     

    اإلنسان
وفي رأینا أنھ لتفعیل ھذا الحق وإعطائھ قیمة عملیة  ینبغ�ي أن یك�ون ھن�اك  ج�زاء                 
لحمایتھ ، یوقع علي الشخص المسئول عن تعطیلھ في السلطة المخاطبة بھذا الحق             

  .سواء كانت تنفیذیة أو تشریعیة 
  العامة في بعض الدساتیر العربیة لطات حق مخاطبة الس: الفرع الثاني

من المالحظ علي الدساتیر العربیة أن معظمھا أق�ر ھ�ذا الح�ق م�ع اخ�تالف أی�ضا ف�ي                 
 التمییز بین المواطن وغی�ره م�ن األف�راد ف�ي بع�ض الدس�اتیر،              إليالصیاغة ، إضافة    

  .والشكل المطلوب مراعاتھ عند ممارسة ھذا الحق والجھة المنوطة بھذا الخطاب 
 ) ١٧( ، نص ف�ي الم�ادة   ١٩٢٥فنجد علي سبیل المثال دستور األردن الصادر سنة       

حق ف�ي مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة فیم�ا ین�وبھم م�ن أم�ور         لألردنیین  ال"منھ علي أن  
 ."بالشؤون العامة بالكیفیة وال�شروط الت�ي یعینھ�ا الق�انون    شخصیة أو فیما لھ صلة 

(٢)  
 ھذا الحق أیضا علي المواطنین ١٩٩٦سنة وقد قصر دستور سلطنة عمان  الصادر 

للم��واطنین الح��ق ف��ي مخاطب��ة  "من��ھ عل��ي أن ) ٣٤(دون غی��رھم، ف��نص ف��ي الم��ادة 
السلطات العامة فیما ینوبھم من أمـور شخصیة أو فیم�ا ل�ـھ ص�لة بـال�شؤون الع�ـامة                  

  (٣) ."بالكیفیة والشروط التي یعینھا القانون
" من���ھ ) ١٥(، ف���ي الم���ادة  ٢٠١١ وب���نفس التوج���ھ ذھ���ب أی���ضا دس���تور المغ���رب    

ویح��دد .للمواطن��ات والم��واطنین الح��ق ف��ي تق��دیم ع��رائض إل��ى ال��سلطات العمومی��ة     
  (٤).قانون تنظیمي شروط وكیفیات ممارسة ھذا الحق

                                                           

  . ، مرجع سابق٩١الحریات العامة، دراسة مقارنة، ص :اللطیف محمد عبد/د:  انظر -١
   . ١٩٥٢ور األردني الصادر سنة الدست:    راجع-٢
   .١٩٩٦دستور سلطنة عمان الصادر سنة :    راجع-٣
   .٢٠١١دستور المغرب :   راجع-٤



 

 

 - ٣٣٤٥ - 

أنھا قصرت ھذا الحق علي الم�واطنین دون غی�رھم،           ویالحظ علي النصوص السابقة   
حال�ت فیھ�ا إل�ي الق�انون الم�نظم          وأنھا اشترطت شروطا شكلیة لممارس�ة ھ�ذا الح�ق أ          

  .لذلك 
وھناك بعض الدساتیر قصرت ھذا الحق علي المواطنین دون اشتراط شروط معین�ة،          

لك�ل  ."منھ علي أنھ   ) ١٠( ، نصت المادة    ٢٠١٢ففي دستور الصومال الصادر سنة      
م���واطن ح���ق تق���دیم ش���كاوى مكتوب���ة إل���ي رئ���یس الجمھوری���ة والمجل���س ال���وطني    

  (١) ."والحكومة 
نما نجد دساتیر دول أخري أقرت ھذا الحق لجمیع األف�راد م�واطنین وأجان�ب، فف�ي              بی

لك��ل ف��رد أن  "عل��ي أن  ) ٤٥(، ن��صت الم��ادة  ١٩٦٢دس��تور الكوی��ت ال��صادر س��نة  
، وال تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات       عھیخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقی    

  (٢) إال للھیئات النظامیة واألشخاص المعنویة 

م�ن النظ�ام األساس�ي للحك��م     ) ٤٣(و ف�ي المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،  ن��صت الم�ادة      
مجلس الملك ومجلس ول�ي العھ�د، مفتوح�ان لك�ل          "  ھـ علي أن     ١٤١٢الصادر سنة   

مواطن، ولكل من لھ شكوى أو مظلمة، ومن ح�ق ك�ل ف�رد مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة              
  (٣) ."فیما یعرض لھ من الشئون

 علي ٢٠٠٢من الدستور الصادر سنة    )  ٢٩(رین،  نصت المادة     و في  مملكة البح    
لك���ل ف���رد أن یخاط���ب ال���سلطات العام���ة كتاب���ة وبتوقیع���ھ، وال تك���ون مخاطب���ة   " أن 

  (٤) ."السلطات باسم الجماعات إال للھیئات النظامیة واألشخاص المعنویة
ة  دون ، لكل فرد مخاطبة السلطات العام� ٢٠٠٤وقد  أجاز دستور قطر الصادر سنة      

لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي مخاطب�ة      " عل�ي أن    ) ٤٦(اشتراط شكلیة معین�ة، فن�صت الم�ادة         
  "السلطات العامة 

ول�م یتح�دث ع�ن    .ویالحظ أن النص مختصر للغای�ة ول�م یقی�د ھ�ذا الح�ق بأی�ة ش�روط         
  .السلطات بالنسبة الي األشخاص االعتباریة  مخاطبة

ال   "من�ھ عل�ي أن�ھ    ) ٤٧(ادة  ، فق�د ن�صت الم�      ١٩٢٦أما دس�تور لبن�ان ال�صادر س�نة          
 ب��صورة الع��رائضیج��وز تق��دیم  الع��رائض إل��ى المجل��س إال خط��ًا  وال یج��وز تق��دیم     

  (٥). " شفویة أو دفاعیة
ویتضح أن دستور لبنان نص علي حق مخاطبة السلطات عن طریق تقدیم الع�رائض           

ف�راد ف�ي   المكتوبة ولیست الشفویة، كما أتاح تقدیمھا عن طریق  النواب الممثلین لأل   
  .مجلس النواب لمعالجة أمور حیاتھم

                                                           

  .  ٢٠١٢دستور الصومال الصادر سنة :    راجع-١
   . ١٩٦٢دستور الكویت الصادر سنة :    راجع-٢
  .ھـ١٤١٢در سنة النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة الصا:   راجع-٣
   .. ٢٠٠٢دستور البحرین الصادر سنة :   راجع-٤
  .٢٠٠٤ وتعدیالتھ الي سنة ١٩٢٦دستور لبنان الصادر سنة :    راجع-٥
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أی�ضا عل�ي الح�ق       ١٩٧١ العربیة المتح�دة  ال�صادر س�نة          اإلماراتدستور   وقد نص   
ف��ي مخاطب��ة األف��راد بالن��سبة لك��ل األف��راد ول��م یق��صره عل��ي الم��واطنین ، فق��د ن��صت   

ي لكل إنسان أن یتقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما ف� " علي أن  ) ٤١(المادة  
 ذلك الجھات القضائیة من امتھان الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الب�اب  

(١)  
 األفراد بحق مخاطبة السلطات العامة لجمیعویالحظ علي ھذا النص أنھ وإن اعترف       

إال أنھ ربط بینھ وبین حق التقاضي في بعض األحی�ان  ح�ین اش�ترط ض�رورة التق�دم                    
  (٢) .في ذلك الجھات القضائیة بالشكوى إلي الجھات المختصة بما 

إذ  ) ٨٥(، ورد ال�نص عل�ي ھ�ذا الح�ق ف�ي الم�ادة       ٢٠١٤وفي دستور مصر الح�الي   
 تك�ون  وال وبتوقیع�ھ،  كتاب�ة  العام�ة  ال�سلطات  مخاطب�ة  ح�ق  ف�رد  لك�ل "ق�ررت أن  
  (٣) ".االعتباریة لألشخاص إال الجماعات باسم مخاطبتھا

دس�اتیر م�صر المختلف�ة  مبحث�ا         وسوف نخصص  لحق مخاطبة السلطات العام�ة ف�ي           
  مستقال  

وھن��اك دس��اتیر ل��م ی��رد فیع��ا ن��ص ص��ریح عل��ي ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة، مث��ل  
  .الخ ....دستور الجزائر، وتونس وسوریا، وفلسطین، وموریتانیا، والعراق 

وال��سؤال ال��ذي یث��ور اآلن ھ��و ھ��ل ع��دم ال��نص عل��ي ھ��ذا الح��ق ف��ي ص��لب الوثیق��ة       
راد م�ن ممارس�ة ھ�ذا الح�ق اس�تنادا إل�ي ع�دم ال�نص علی�ھ ف�ي                    الدستوریة یح�رم االف�    

  الدستور ؟ 
  :ھناك رأیان في ھذه المسالة

 وی��ري أن الحق��وق والحری��ات المق��ررة لألف��راد ال یمك��ن ح��صرھا ف��ي      :ال��رأي األول
ن�صوص مح�ددة،  وم��ا ورد ف�ي الدس��اتیر م�ن حق�وق وحری��ات إنم�ا ھ��ي عل�ي س��بیل        

حقوق والحری�ات ف�ي ن�صوص مح�ددة یتن�افى م�ع        المثال ال الحصر، ألن حصر ھذه ال      
المنطق حیث تتطور ھذه الحقوق والحریات تلقائیا مع تطور الحی�اة واعتن�اق الدول�ة               
ألفكار جدیدة تمشیا مع تطور النظرة العالمیة بالنسبة لھذه الحقوق والحری�ات ، كم�ا            

 دور   العالمی��ة ،وم��ا اإلن��سان، وردت ف��ي مواثی��ق حق��وق   (٤) أنھ��ا  حق��وق طبیعی��ة   

                                                           

   .١٩٧١ العربیة المتحدة الصادر سنة اإلماراتدستور :    راجع-١
 في ظل دستور الحق في مخاطبة السلطات العامة :الرحمن عباس الباسط عبد عبد/  د:    انظر-٢

  . ، مرجع سابق ٤٥٨، ص ٢٠٠٥جمھوریة العراق 
  .٢٠١٤دستور مصر الحالي الصادر سنة :    راجع-٣
،دون حاجة إنسانا بوصفھ اإلنسانمجموعة الحقوق التي یتمتع بھا :  یقصد بالحقوق الطبیعیة -٤

ظریة القانون للنص علیھا أو تقریرھا في مواثیق أو دساتیر أو قوانین وضعیة، وذلك وفقا لن
  .الطبیعي 

  . ،  مرجع سابق ١٤معجم الفانون، ص  : انظر 
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الدساتیر إال الكشف عنھا وتقریرھا  ومن ثم قد تمتد الحمایة الدس�توریة ال�ي حق�وق             
  (١) .وحریات لم ینص علیھا الدستور بطرق مباشر 

فیري أن عدم النص علي حق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة ف�ي ص�لب           :أما الرأي الثاني    
ھم ومقترح�اتھم   الوثیقة الدستوریة ال یعني مصادرة ح�ق الم�واطنین ف�ي رف�ع ش�كاوی              

إل��ي ال��سلطات العام��ة، ألن م��ن واجب��ات ال��سلطات العام��ة ال��سھر  عل��ي ح��ل م��شاكل     
 تحقیق��ا لل��صالح الع��ام، إل��یھمالم��واطنین وتلبی��ة رغب��اتھم بالن��سبة للخ��دمات المقدم��ة  

  (٢) .باعتبار أنھا ممثلة للشعب 
 النص عل�ي ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات ص�راحة أو ض�منا،               أن خلو الدساتیر من   : وأري  

 المقررة لألفراد والتي تنص علیھ�ا  األساسیةیبعد ھذا الحق  شكال من دائرة الحقوق    
معظم الدساتیر ،و یجع�ل بھ�ذه الدس�اتیر  ق�صورا  لع�دم تعرض�ھا  ل�ضمانات الحمای�ة              

ف��راد أو لحق��وق األف��راد وحری��اتھم م��ن االنتھ��اك أو الع��صف بھ��ا س��واء م��ن قب��ل األ     
  .السلطة الحاكمة

 الدس�اتیر لھ�ا وحرم�ان    إنك�ار إال أن عدم النص علیھا في صلب الدساتیر ل�یس معن�اه          
 (٣) ألنھا حقوق طبیعیة ‘ األفراد من ممارستھا تحت ذریعة عدم نص الدستور علیھا 

 العالمی�ة ،وم�ا دور  الدس�اتیر إال الك�شف         اإلن�سان أصلیة، وردت ف�ي مواثی�ق حق�وق         
   .یرھا  عنھا وتقر

  
  
  
  

                                                           

   یقسم المجلس الدستوري في فرنسا المبادئ الدستوریة الخاصة بالحقوق والحریات إلي -١
األول ویرد في الدستور مباشرة مثل حق الملكیة، والحق في اإلضراب، والحریة :نوعین 

أما النوع الثاني من المبادئ فھي = = ستوریة مؤكدة، الشخصیة، وھذه المبادئ لھا قیمة د
وإن كانت غیر محمیة مباشرة في الدستور، إال أن المجلس الدستوري وجدھا بمثابة المتحدث 

لمبادئ أخري نص علیھا الدستور (Porte parole constitutionals)  الرسمي  
  مباشرة 

، الطبعة الثانیة ٦٦ق والحریات، ص الحمایة الدستوریة للحقو:أحمد فتحي سرور /د: انظر
  ، دار الشروق، القاھرة  ٢٠٠٠

القیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن في مجال : لمي عبدالباقي العزاوي/د:    بتصرف من-٢
  .لبنان . ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت٢٠٠٩، ط ٣٠حمایة حقوق اإلنسان، ص 

قوق التي یتمتع بھا االنسان بوصفھ انسانا،دون حاجة مجموعة الح:  یقصد بالحقوق الطبیعیة -٣
للنص علیھا أو تقریرھا في مواثیق أو دساتیر أو قوانین وضعیة، وذلك وفقا لنظریة القانون 

  .الطبیعي 
 .،  مرجع سابق ١٤معجم الفانون :انظر 
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  املبحث الثالث

  تطبيقات حق خماطبة السلطات العامة يف ظل دساتري مصر املتعاقبة

  :تمھید 
وق�د   م�صر،  حك�م  عل�ى  محم�د  ت�ولى  ح�ین  م، ١٨٠٥ بع�ام  الح�دیث  م�صر  ت�اریخ  یبدأ 

 م ١٩٥٣ ع�ام  إل�ى  الحك�م  ف�ي  أسرتھ ،واستمرت في وراثیًا مصر حكم یجعل تمكن أن
  جمھوري نظام وإقامة الملكي الحكم إلغاء ،١٩٥٢ یولیو ثورة قررت حین

 وقد برز االتجاه نحو النظام الدستوري، في أواخر عھد الخدیوي اس�ماعیل وھ�و م�ا         
 ف�ي فت�رة أزم�ة    إلق�راره  ھ�ذا الدس�تور   إعداد، وقد تم  ١٨٧٩تجلى في مشروع دستور     

خل��ع الخ��دیوي م��ن حك��م م��صر،  وم��ن ث��م ع��رض ھ��ذا الدس��تور عل��ى مجل��س الن��واب،  
قتضى ھذا الدس�تور أص�بح الت�شریع م�ن ح�ق مجل�س الن�واب ف�ال ی�صدر ق�انون إال            وبم

  بموافقتھ
 وكاف�ة ال�دول العربی�ة ، وق�د         م�صر أول دستور  دیمقراطي  في       ١٨٨٢ویعتبر دستور 

،و یع�د   ١٨٧٩صدر ھذا الدس�تور ف�ي عھ�د الخ�دیوي توفی�ق لیح�ل مح�ل دس�تور س�نة                     
الی�ة عثمانی�ة یمثلھ�ا أس�رة محم�د      محاولة متواضعة لتطبیق نظام دیمقراطي ف�ي ظ�ل و       

  .وقد تم إصداره كمحاولة لتأكید عدم تبعیة مصر للدولة العثمانیة . علي
وقد أراد الخدیوي توفی�ق أن یجع�ل الحك�م ف�ي م�صر قائم�ا عل�ى أس�س أھمھ�ا رقاب�ة                         

 النم��وذجمجل��س الن��واب لعم��ل الحكوم��ة، األم��ر ال��ذي یجع��ل ھ��ذا الدس��تور قریب��ا م��ن      
 وإن ك��ان ال یرق��ى إل��ى الم��ستوى المطل��وب للدول��ة  -ن��سبیا-ونی��ة الدس��توري لدول��ة قان

  .  القانونیة
 مجل��س للن��واب وبی��ان  ایج��اد ھ��و ١٨٨٢ولع��ل أھ��م م��ا ت��ضمنھ دس��تور م��صر س��نة   

اال أن��ھ ك��ان  دس��تورا قاص��را  فل��م یتع��رض للحق��وق       .العالق��ة بین��ھ وب��ین الحكوم��ة     
  .والحریات األساسیة للمواطن في مصر 

تیر لم یكن لھا تنظیم شامل كام�ل للحق�وق والحری�ات، إل�ي أن ص�در                 إال أن ھذه الدسا   
 فتضمن باب�ا م�ستقال للحق�وق والحری�ات، واعتب�ر أول دس�تور م�صري              ١٩٢٣دستور  

  .یولي موضوع  الحقوق والحریات  اھتمامھ
ل�ذا فإنن��ا س��وف نب�دأ الح��دیث ع��ن ح�ق مخاطب��ة ال��سلطات العام�ة ف��ي  دس��اتیر م��صر     

  .٢٠١٤تي ما قبل دستور  ح١٩٢٣ابتداء من دستور 
 ،  ف�ي مطلب�ین عل�ي    ٢٠١٤ثم نتناول حق مخاطبة السلطات العامة ف�ي ظ�ل دس�تور            

  :النحو اآلتي 
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  اطب اول

  ٢٠١٤ق ط اطت  ظل در ر ل دور 

 ح�ق مخاطب��ة ال�سلطات العام��ة ف�ي الم��ادة    ١٩٢٣تن�اول دس�تور م��صر ال�صادر س��نة    
 یعرض فیماألفراد المصریین أن یخاطبوا السلطات العامة " ن التي تنص علي أ) ٢٢(

أم��ا مخاطب��ة ال��سلطات باس��م . لھ��م م��ن ال��شئون وذل��ك بكتاب��ات موق��ع علیھ��ا بأس��مائھم 
  ."المجامیع فال تكون إال للھیئات النظامیة واألشخاص المعنویة

ھ ومن المالحظ أن ھذا الحق قصره الدس�تور عل�ي الم�واطنین الم�صریین، ول�م یمنح�                 
  .لألجانب، واشترط أن یكون ذلك كتابة لقبول ممارسة ھذا الحق 

، (١) إب�ان الوح�دة ب�ین م�صر وس�وریا        ١٩٥٨أما دستور مصر المؤقت الصادر س�نة        
 حق مخاطبة السلطات العام�ة  مم�ا یع�د       إلي إشارة، فلم یرد فیھما أي      ١٩٦٤ودستور  

 وزوال النظام   ١٩٥٢لیو  ،رغم أنھما صدرا بعد ثورة یو     اإلنسانمخالفة لمبادئ حقوق    
الملكي، و كان من المفترض أن تتضمن  ھذه الدساتیر التي تعتن�ق النظ�ام الجمھ�وري          

  .النص صراحة علي ھذا الحق تكریسا  لمزید من الحقوق والحریات العامة 
 ق��د كف��ل حری��ة التعبی��ر ع��ن أن��ھ، یمك��ن الق��ول ١٩٦٤وباس��تعراض ن��صوص دس��تور 

 إخط�ار اع�ة والن�شر ، وحری�ة االجتم�اع ب�ضوابط ودون       الرأي، وحریة ال�صحافة والطب    
حری�ة ال�رأي والبح�ث العلم�ي     " التي تنص علي أن ) ٣٥(سابق، وذلك في المواد رقم      

 حری�ة التعبی�ر ع�ن رأی�ھ ون�شره ب�القول أو الكتاب�ة أو الت�صویر،                 إن�سان مكفولة، ولكل   
  "وغیر ذلك في حدود القانون 

 والن��شر مكفول��ة ف��ي  والطباع��ةال��صحافة حری��ة " عل��ي أن ) ٣٦(كم��ا ن��صت الم��ادة  
للم�صریین ح�ق االجتم�اع ف�ي ھ�دوء،          "عل�ي أن     ) ٣٧(ونصت الم�ادة    "حدود القانون   

غیر حاملین سالحا، ودون حاجة  إل�ي إخط�ار س�ابق، واالجتماع�ات العام�ة والمواك�ب                  
  "والتجمعات مباحة في حدود القانون 

اطب��ة ال��سلطات العام��ة ألنھ��ا ویمك��ن أن ت��شكل ھ��ذه الم��واد أساس��ا دس��توریا لح��ق مخ 
كفل�ت حری��ة التعبی�ر ع��ن ال�رأي، ومخاطب��ة ال��سلطات العام�ة كتاب��ة وس�یلة م��ن وس��ائل      

كما أنھا كفلت حریة الصحافة والطباع�ة والن�شر، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن         .التعبیر عن الرأي    
 ع�ام یحق�ق م�صالح الم�واطنین         إج�راء  العام�ة وتوجیھھ�ا إل�ي اتخ�اذ          ال�سلطات نقد أداء   

  .لي الحق في االجتماعات بضوابط ینظمھا القانون  إإضافة.
 صراحة إلي حق مخاطب�ة     اإلشارة، فقد تضمن    ١٩٧١أما دستور مصر الصادر سنة      

لك�ل ف�رد ح�ق مخاطب�ة        "منھ، والتي تنص عل�ي أن�ھ         ) ٦٣(السلطات العامة في المادة     
                                                           

/ فبرایر  ٢٢   أعلنت الوحدة  بین مصر وسوریا تحت اسم الجمھوریة العربیة المتحدة في -١
 تم توحید برلماني البلدین في مجلس األمة بالقاھرة وألغیت ١٩٦٠، وفي عام ١٩٥٨شباط 

الوزارات اإلقلیمیة لصالح وزارة موحدة في القاھرة أیًضا، وقد أنھیت الوحدة بانقالب عسكري 
، وأعلنت سوریا عن قیام الجمھوریة العربیة ١٩٦١أیلول /  سبتمبر ٢٨في دمشق یوم 

 .  ١٩٧١، بینما احتفظت مصر باسم الجمھوریة العربیة المتحدة حتى عام السوریة
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جماعات إال وال تكون مخاطبة السلطات العامة باسم ال، السلطات العامة كتابة وبتوقیعھ
  (١) ."للھیئات النظامیة واألشخاص االعتباریة

ویالحظ أن النص السابق لم یقصر حق مخاطبة السلطات العامة علي المواطنین، بل             
  .أجازه أیضا لغیر المواطنین 

، فق��د ت��ضمن أی��ضا ٢٠١١ بع��د ث��ورة ین��ایر ٢٠١٢أم��ا دس��تور م��صر ال��صادر س��نة  
 لك�ل " من�ھ والت�ي ت�نص عل�ي أن�ھ       ) ٥٤(ال�نص ص�راحة عل�ي ھ�ذا الح�ق ف�ي الم�ادة        

 باس�م  مخاطبتھ�ا  تك�ون   وال.وبتوقیع�ھ  كتاب�ة  العام�ة  ال�سلطات  مخاطب�ة  ح�ق  ش�خص 
  ".االعتباریة لألشخاص إال الجماعات

 ال�سلطات العام�ة عل�ي       مخاطب�ة السابق لم یق�صر ح�ق        ) ٥٤(ویالحظ أن نص المادة     
 ٦٣( ورد بنفس صیاغة المادة المواطنین، بل أجازه أیضا لغیر المواطنین ، بدلیل أنھ 

  . تقریبا ١٩٧١من  دستور ) 
وال��سؤال ال��ذي یث��ور اآلن، ھ��و ع��ن الطبیع��ة القانونی��ة للح��ق ف��ي مخاطب��ة ال��سلطات   

 لألفراد والحریاتالعامة ؟  خاصة إذا علمنا أن الدستور ھو الذي یكفل حمایة الحقوق        
حری�ات العام�ة ھ�ي األداة     الحمایة الدس�توریة للحق�وق وال     وإضفاءفي مواجھة الدولة،    

  .الفعالة لحمایة الحقوق والحریات في مواجھة جمیع السلطات 
كما أن النص علیھا في صلب الوثیقة الدستوریة یعطیھا قیمة قانونیة أعلي من قیمة 
التشریع العادي ویرفعھا إلي قمة النظام القانوني وتسمو ب�ھ القاع�دة الدس�توریة عل�ي            

   طبقا لقاعدة تدرج القواعد القانونیة جمیع القواعد القانونیة 
 تتمت��ع بالحمای��ة   الت��ي  أن الحق��وق األساس��یة ھ��ي    إل��ي وف��ي فرن��سا ی��سود االتج��اه     

الدس�توریة بت��شبیھ م��ا ھ��و أساس��ي بم��ا ھ��و دس��توري، وذل��ك  اس��تنادا لت��درج القواع��د  
القانونیة وأن ما یعتبر أساسیا في ھذه القواع�د ھ�و م�ا یت�ضمنھ الدس�تور ال الت�شریع،          

  (٢) .ومن ثم فإن الحقوق األساسیة ھي الحقوق الدستوریة 
 الدس�اتیر المكتوب�ة یجعلھ�ا    ف�ي وما من ش�ك أن ال�نص عل�ي ھ�ذه الحق�وق والحری�ات         

  .تتسم بالدقة والوضوح، األمر الذي یعد ضمانة أكیدة لحقوق األفراد وحریاتھم 
 أم�ا ال�سمو       وش�كلیا،   موض�وعیا  ف�ي الدس�تور یك�سبھا س�موا          إدراجھ�ا  إلي أن    إضافة

الموضوعي فمقتضاه اعتبار الدستور القانون األعلى في الدولة الذي یسمو علي كاف�ة    
 .القواعد القانونیة من ناحیة الموضوع حتي وان لم ینص الدستور علي ذلك صراحة 

(٣)  
 التشریعیة  أو التنفیذی�ة مخالف�ة م�ا    السلطةومن ثم ال یجوز للتشریعات الصادرة من    

  .، األمر الذي یشكل حمایة للحقوق والحریات العامة ورد في الدستور

                                                           

   .١٩٧١دستور مصر الصادر سنة :   راجع-١
  . ،مرجع سابق ٤٩الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، ص :أحمد فتحي سرور /د:    انظر-٢
مجلة الحقوق، ، بحث منشور في ٦٠٢سمو القواعد الدستوریة ، ص :غسان خالد / د:    انظر-٣

  . ٢٠١٣،سنة ٤جامعة الكویت ، العدد 
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 عل�ي غیرھ�ا وبالت�الي یتطل�ب       ةأما السمو الشكلي فیق�صد ب�ھ عل�و القاع�دة الدس�توری            
لتع��دیلھا إج��راءات خاص��ة أش��د تعقی��دا م��ن اإلج��راءات الت��ي تتب��ع عن��د تع��دیل الق��وانین  

  .اه المشرع العادي  مما یكفل ضمانة حقیقیة لحقوق وحریات األفراد تج(١). العادیة 
 م��صر الح��الي ال��صادر س��نة  دس��تورم��ن  ) ٢٢٦(وھ��و م��ا ن��ص علی��ھ عج��ز الم��ادة   

 رئ�یس  انتخ�اب  بإع�ادة  المتعلق�ة  الن�صوص  تع�دیل  یج�وز  ال ،".... بقولھ�ا  ٢٠١٤
 م�ن  بالمزی�د  متعلق�اً  التع�دیل  یك�ن  ل�م  م�ا  الحریة، أو الم�ساواة،  أو بمبادئ الجمھوریة،

  ".الضمانات
  . من مثل ھذا النص ٢٠١٢ ، وكذلك دستور ١٩٧١وقد خال دستور 

 تحقی�ق احت�رام ال�سلطات العام�ة لحق�وق          إل�ي وتؤدي الرقابة علي دستوریة الق�وانین       
  (٢) .وحریات األفراد

 بقولھ�ا  ١٩٧١م�ن دس�تور م�صر ال�صادر س�نة        ) ١٧٥(وھو ما نصت علی�ھ الم�ادة        
یة عل���ى دس���توریة تت���ولى المحكم���ة الدس���توریة العلی���ا دون غیرھ���ا الرقاب���ة الق���ضائ "

القوانین واللوائح، وتتولى تفسیر النصوص التشریعیة، وذلك كلھ عل�ى الوج�ھ المب�ین              
ویعین القانون االختصاصات األخرى للمحكمة وینظم اإلجراءات التي تتب�ع    .في القانون 

  ".أمامھا
 عل��ي ذل��ك أی��ضا ٢٠١٢م��ن دس��تور م��صر ال��صادر س��نة  ) ١٧٥(كم��ا ن��صت الم��ادة 

 الدس��توریة العلی��ا جھ��ة ق��ضائیة م��ستقلة، مقرھ��ا مدین��ة الق��اھرة،       المحكم��ة"بقولھ��ا 
تخ���تص دون غیرھ���ا بالف���صل ف���ي دس���توریة الق���وانین والل���وائح، ویح���دد الق���انون         

  ".، وینظم اإلجراءات التي تتبع أمامھااألخرىاختصاصاتھا 
 تت�ولى " علي ذل�ك أی�ضا بقولھ�ا    ٢٠١٤من دستور مصر  ) ١٩٢(كما نصت المادة 

 الق�وانین،  دس�توریة  عل�ى  الق�ضائیة  الرقاب�ة  غیرھ�ا  دون العلی�ا  س�توریة الد المحكم�ة 
  "الخ .... .واللوائح 

                                                           

، ٥٣٨الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ص : نعمان احمد الخطیب/ د:    انظر-١
  .عمان، األردن .، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٢٠١٤، ١٠الطبعة 

العزبز محمد سالمان  بدع/ د: لمزید من التفصیل حول الرقابة لي دستوریة القوانین، راجع -  ٢
دراسة مقارنة بین مختلف النظم القانونیة والقانون :القوانین دستوریة على نظم الرقابة:

دور المحكمة الدستوریة العلیا في النظام : المؤتمر العلمي األول إليالمصري، بحث مقدم 
  .١٩٩٨، كلیة الحقوق ،جامعة حلوان،القانوني المصري

 إليمصر، بحث مقدم  في القضائیة الدستوریة ابةالرق على إطاللة: حسن البدراوي/د:  وأیضا
 وحدة الھدف وتعدد -دور القاضي في الخصومة : المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق

 ٢٠١٠ -، كلیة الحقوق ، جامعة بیروت العربیة ٢ج  , األدوار
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ب اطا  

  ٢٠١٤طت ق ط اطت  ظل در ر  دور 

 علي حق مخاطبة السلطات العامة بنفس عب�ارة      ٢٠١٤ورد النص في دستور مصر      
 عل�ي أن�ھ    ٢٠١٤من دستور    ) ٨٥(المادة  ، إذ تقرر    ١٩٧١، ودستور   ٢٠١٢دستور  

 باس�م  مخاطبتھ�ا  تك�ون  وال وبتوقیع�ھ،  كتاب�ة  العام�ة  ال�سلطات  مخاطب�ة  ح�ق  ف�رد  لكل"
 لألشخاص إال الجماعات

   ".االعتباریة
 ومن ثم فإن حق مخاطبة السلطات العامة من الحقوق المنصوص علیھا صراحة في 

، باس�تثناء   ٢٠١٤صر الح�الي     وحتي دستور م�    ١٩٢٣دساتیر مصر بدایة من دستور      
   .١٩٦٤، ودستور ١٩٥٨دستور مصر المؤقت 

والذي رأینا أنھما لم یتعرضا لھ�ذا الح�ق ص�راحة أو ض�منا تح�ت ح�ق الم�شاركة ف�ي               
   الشئون العامة إدارة

كفالة  حریة  ھذا الحق إشارة عامة في     إلي أشار   ١٩٦٤لكن یمكن القول أن دستور      
 ب��ضوابط االجتم��اعفة والطباع��ة والن��شر، وحری��ة  التعبی��ر ع��ن ال��رأي، وحری��ة ال��صحا 

  . سابق إخطارودون 
 دستوریا لحق مخاطبة السلطات أساساویمكن أن تشكل المواد التي نصت علي ذلك،      

  .العامة 
وال��سؤال ال��ذي یث��ور اآلن ھ��و ع��ن تطبیق��ات ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ف��ي ظ��ل   

  .٢٠١٤دستور مصر 
 ی�نظم أوج�ھ ممارس�ة     (١)وجود ت�شریع ف�ي م�صر   یمكن القول أن علي الرغم من عدم    

ھذا الحق، مثل حامي الحقوق في فرنسا، كب�دیل ع�ن نظ�ام وس�یط الجمھوری�ة، ونظ�ام          
 مالم���حاألمبودس���مان ف���ي ال���سوید ، والوس���یط ف���ي المغ���رب وغیرھ���ا، إال أن ھن���اك      

  :لممارستھ من عدة وجوه 

                                                           

، وك�ان م�ن   ١٩٨٠ ل�سنة  ٩٥الش�تراكي طبق�ا للق�انون رق�م          أخذت مصر بنظام الم�دعي الع�ام ا        -  ١
ض�من اخت��صاصاتھ التحقی��ق ف��ي الموض��وعات الت��ي تم��س م��صلحة عام��ة للم��واطنین بن��اء عل��ي  

 ٩٥تكلیف من رئیس الجمھوریة أو مجلس الشعب أو بطل�ب م�ن رئ�یس ال�وزراء وفق�ا للق�انون                  
صاصات متنوعة، منھ�ا مال�ھ   ، والئحة مجلس الشعب ،وكان ھذا الجھاز یتمتع باخت    ١٩٨٠لسنة  

، ومنھ�ا مل��ھ طبیع�ة ق��ضائیة، ومنھ�ا مال��ھ طبیع�ة سیاس��یة، ویتب�ع الجھ��از مجل��س      إداری��ةطبیع�ة  
ال یمك��ن الق��ول باس��تقاللھ ای��ضا ع��ن ال��سلطة   = ال��شعب، وال یمك��ن اعتب��اره م��ستقال عن��ھ، كم��ا   

 ھ�ذا الجھ�از   وق�د ورد ال�نص عل�ي إن�شاء    .التنفیذیة، ویقترب من نظام األمبودسمان السوی�سري       
 ق�د خلی�ا م�ن    ٢٠١٤، ودس�تور  ٢٠١٢،إال أن دس�تور ١٩٧١ م�ن دس�تور م�صر     ١٧٩في المادة   

، ساریًا حتى ص�دور  ١٩٨٠ لسنة ٩٥ رقم  - وقد ظل قانون المدعي االشتراكي      مثل ھذا النص،    
 ال��ذي ن��ص عل��ى إلغ��اء نظ��ام الم��دعي الع��ام االش��تراكي ونق��ل ك��ل       ٢٠٠٨ ل��سنة ١٩٤الق��انون 

   .النائب العاماختصاصاتھ إلى 
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  .الالئحة الداخلیة لمجلس النواب المصري :أوال 
  (١)،٢٠١٦ لسنة ١ئحة الداخلیة لمجلس النواب المصري بالقانون رقم صدرت الال

 اآلتی�ة  النوعی�ة تن�شأ ب�المجلس اللج�ان     "م�ن الالئح�ة عل�ي       )  ٣٧( وقد نصت الم�ادة     
  (٢)..." لجنة االقتراحات والشكاوي– ٨:....

 ك�ل لجن�ة م�ن اللج�ان النوعی�ة      تت�ولي :....من الالئحة علي أن�ھ      ) ٤٤(وتنص المادة   
س��ة وإب��داء ال��رأي ف��ي م��شروعات الق��وانین، واالقتراح��ات بق��وانین، والق��رارات      الدرا

بقوانین، وغیر ذلك من موضوعات المتعلقة باالختصاصات المبینة قرین كل منھا فیما 
  :.......یأتي 

  :لجنة االقتراحات والشكاوي 
 .االقتراحات بقوانین التي تقدم من أقل من عشر أعضاء المجلس  -١
 .غبات التي تقدم من أعضاء المجلس االقتراحات بر -٢
 .دراسة االقتراحات التي تقدم من المواطنین  -٣
 ."دراسة الشكاوي التي تقدم من المواطنین والعمل علي حلھا  -٤

  :لجنة حقوق اإلنسان 
ال��شكاوي الت��ي   -٦.......- ٥    -٤ ......-٣......  -٢الحق��وق والحری��ات     -١

 . بحقوق اإلنسان تقدم من المواطنین والھیئات فیما یتعلق
وغیر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص ال�وزارات واألجھ�زة المخت�صة ب�شئون               

  .٣) .حقوق اإلنسان 
لك��ل لجن��ة أن تطل��ب م��ن رئ��یس   " م��ن الالئح��ة عل��ي أن   ) ٥٠( كم��ا ن��صت الم��ادة  

المجل��س االجتم��اع ب��الوزیر المخ��تص ب��أي م��ن الم��سائل الداخل��ة ف��ي نط��اق  عملھ��ا،       
ما یدلي بھ من إیضاحات أو غیر ذلك من المعلومات والبیان�ات المتعلق�ة              لالستماع إلي   

 بم���ا یج���ري ف���ي ھ���ذه   علم���ابالم���سائل الم���ذكورة، وتح���یط اللجن���ة رئ���یس المجل���س     
االجتماعات، ویجوز لرئیس المجلس تكلی�ف اللجن�ة بإع�داد تقری�ر عنھ�ا لعرض�ھ عل�ي                  

  .(٤)"المجلس 
حق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة، وح�دد        ومن ثم یمكن القول أن مجلس النواب لم یغفل          

 ٣٧( من قبل المواطنین، ف�نص ف�ي الم�ادة    واالقتراحاتطریقا واضحا لتقدیم الشكاوي  

                                                           

، المنشور بالجریدة ٢٠١٦ لسنة ١   صدرت الالئحة الداخلیة لمجلس النواب بالقانون رقم -١
   . ٢٠١٦ ابریل ١٣في ) ب ( مكرر  ) ١٤(الرسمیة بالعدد 

 ١من الالئحة الداخلیة لمجلس النواب المصري الصادرة  بالقانون رقم  ) ٣٧(   راجع المادة -٢
   . ٢٠١٦لسنة 

 ١درة  بالقانون رقم من الالئحة الداخلیة لمجلس النواب المصري الصا) ٤٤(جع المادة   را-٣
   .٢٠١٦لسنة 

 ١من الالئحة الداخلیة لمجلس النواب المصري الصادرة  بالقانون رقم ) ٥٠(  راجع المادة -٤
   .٢٠١٦لسنة 
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من الالئحة علي تشكیل  خمس وع�شرون لجن�ة نوعی�ة دائم�ة ف�ي مج�االت مختلف�ة،         ) 
  .ومنھا لجنة االقتراحات والشكاوي، ولجنة حقوق اإلنسان 

ئح��ة عل��ي اخت��صاص لجن��ة االقتراح��ات     م��ن الال ) ٤٤( ون��ص ف��ي الم��ادة    -١
والشكاوي والتي من أھم مھامھا دراسة االقتراحات التي تقدم من المواطنین، ودراسة 

 .الشكاوي التي تقدم من المواطنین والعمل علي حلھا 
والشك أن ھذا یعد تفعیال لحق مخاطبة السلطات العامة عن طریق ال�شكاوي الفردی�ة        

  .ض حمایة حق مھضوم أو حریة فردیة منتھكة المقدمة من المواطنین لغر
وأی���ضا ع���ن طری���ق االقتراح���ات المقدم���ة م���ن الم���واطنین الت���ي تت���ضمن نق���دا ألداء  
السلطات العامة بغرض أداء المھمة المنوطة بھا علي أفضل وجھ، أو اقتراح  بإصدار   

  .قانون أو قرار الئحي عام، یحقق مصلحة عامة لجمیع المواطنین 
ئحة بخصوص عم�ل لجن�ة االقتراح�ات وال�شكاوي   ق�د ح�ددت  نط�اق               ویالحظ أن الال  

 الم���صریین فق��ط، إال أنھ���ا ل���م  الم���واطنینح��ق مخاطب���ة ال��سلطات ب���أن ق���صرتھ عل��ي    
تستوجب أیة شروط أخري في مقدم الشكوى، كاشتراط سن معینة أو أن یكون مقدمھا 

 . متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة 
ضوعا معینا لھذه الشكاوي، مما یجع�ل موض�وعھا ش�امال        كما أن الالئحة لم تحدد مو     

، أو انتھ�اك لحقوق�ھ وحریات�ھ، أو    ال�شخص الشكاوي التي تتعل�ق برف�ع ظل�م وق�ع عل�ي             
  .مقترحات للقوانین 

كم�ا تعرض�ت الالئح��ة  بخ�صوص لجن��ة حق�وق اإلن��سان إل�ي   ح��ق مخاطب�ة اإلن��سان       
لھیئ�ات فیم�ا یتعل�ق بحق�وق      واالمواطنینبوجھ عام عن طریق الشكاوي التي تقدم من   

 لحق�وقھم األص�لیة أو لحری�اتھم الفردی�ة م�ن            إھ�دار اإلنسان، إذا ما تعرض األفراد إل�ي        
  .قبل السلطات

مما یمكن القول معھ أن ھناك تداخال ب�ین اخت�صاصات لجن�ة ال�شكاوي واالقتراح�ات،           
ھ��اك  المقدم��ة م��ن الف��رد متعلق��ة بانتال��شكوىولجن��ة حق��وق اإلن��سان إذا ك��ان موض��وع 

  .لحقوقھ أو حریاتھ العامة 
 آلیة عمل اللجنة من  اجتماع رئیس المجلس الالئحةمن  ) ٥٠(كذلك وضحت المادة 

بالوزیر المختص بموضوع الشكوى المقدمة، لالستماع إلي ما یدلي بھ م�ن إی�ضاحات      
أو غیر ذلك من المعلومات،  وتحیط اللجنة رئ�یس المجل�س علم�ا بم�ا یج�ري ف�ي ھ�ذه                 

  "الخ ....ات االجتماع
م�ن الالئح�ة لك�ل لجن�ة عن�د بح�ث موض�وع أن تحیل�ھ إل��ي          ) ٥٤(كم�ا أج�ازت الم�ادة    

  .عضو أو أكثر أو تشكل لجنة فرعیة لدراستھ وتقدیم تقریر للجنة عنھ
إال أنھ كان یجب أن تتضمن المواد الخاص�ة بآلی�ة عم�ل لجن�ة االقتراح�ات وال�شكاوي             

ة ال���شكاوي واالقتراح���ات م���ع اللج���ان  أو لجن���ة حق���وق اإلن���سان، ال���نص عل���ي متابع���  
  .المختصة وإبالغ المواطنین بما تم اتخاذه في شأن ما قدم من شكاوي واقتراحات
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  إنشاء منظومة الشكاوي الحكومیة الموحدة -٢
ب��شأن إن��شاء منظوم��ة . (١)٢٠١٧ ل��سنة  ٣١٤ ص��در ق��رار رئ��یس الجمھوری��ة رق��م 

تن�شأ منظوم�ة    : لم�ادة األول�ي عل�ي أن       ونص القرار ف�ي ا     الشكاوي الحكومیة الموحدة،  
 لتلق�ي وفح�ص وتوجی�ھ جمی�ع      العربی�ة شكاوي موحدة عل�ي م�ستوي جمھوری�ة م�صر           

  .والرد علیھا الكترونیا الشكاوي الحكومیة 
 بع��د –ی�صدر رئ�یس مجل�س ال�وزراء     "م�ن الق�رار عل�ي أن�ھ      ) ٣(كم�ا ن�صت الم�ادة    

م���ة ال���شكاوي الحكومی���ة الق���رارات الالزم���ة لتفعی���ل منظو–موافق���ة مجل���س ال���وزراء 
   التنظیميالموحدة، وتحدید العناصر المكونة لبنیانھا 

ون�ص  .(٢)،٢٠١٧ ل�سنة  ١٨٥٥وتطبیقا لذلك صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم         
 ت�رتبط إدارات ومكات�ب خدم�ة الم�واطنین وجمی�ع الوح�دات              "في المادة األولي علي أن    

می�ع ال�وزارات والم�صالح واألجھ�زة     اإلداریة التي تتعامل مع شكاوى الم�واطنین ف�ى ج   
الحكومی��ة ووح��دات اإلدارة المحلی��ة والھیئ��ات العام��ة وغیرھ��ا م��ن الجھ��ات الحكومی��ة   
واألشخاص االعتباریة العامة إلكترونی�ا ببواب�ة ال�شكاوى الحكومی�ة بمجل�س ال�وزراء،        
ویتم تطبیق النظام إلكترونیا وبشكل موحد عل�ى م�ستوى جمی�ع ھ�ذه الجھ�ات، لت�صبح                  

  .."ومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمھوریة منظ
 یتب��ع مكت��ب خدم��ة   "فیم��ا ن��صت الم��ادة الثالث��ة م��ن الق��رار س��الف ال��ذكر عل��ي أن        

  ....". التي ینشأ فیھا ویشكل بقرار منھالجھةالمواطنین الوزیر أو المحافظ أو رئیس 
دم��ة یخ��تص مكت��ب خ" الق��رار س��الف ال��ذكر عل��ي أن  م��نكم��ا ن��صت الم��ادة الرابع��ة 

  :المواطنین بما یلي
استقبال المواطنین طالبي الخدمة، وتسجیل ش�كاواھم واستف�ساراتھم عل�ي النظ�ام             -١

  .االلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومیة الموحدة بمنتھي الشفافیة والنزاھة 
متابع��ة فح��ص ال��شكاوي بمعرف��ة الجھ���ة المخت��صة حت��ي الب��ت فیھ��ا،  وإخط���ار         -٢

  .ي شكواه المواطن بالرد النھائي عل
تلق��ي وتحلی��ل استف��سارات وش��كاوي ومطال��ب  الم��واطنین ، وتجمی��ع م��ا  -٤، .....-٣

  .یحتاج منھا إلي بحث، وإحالتھا إلي المسئولین ومتابعة الرد علیھا 
 متابعة المؤشرات التي تدخل علي مستوي األداء ف�ي     -٨،  .....-٧،  .....-٦،  .....-٥

اج�راءات  ‘سین وتطویر ھ�ذه الخ�دمات وتب�سیط         الخدمات العامة وتقدیم االقتراحات لتح    
  .أدائھا 

                                                           

 مكرر، ٢٧بالعدد  بالجریدة الرسمیة، ٢٠١٧ لسنة ٣١٤  تم نشر قرار رئیس الجمھوریة رقم -١
   . ٢٠١٧ یولیھ سنة ١٢في 

 ٣٣ بالجریدة الرسمیة، بالعدد ٢٠١٧ لسنة ١٨٥٥  تم نشر قرار رئیس مجلس الوزراء  رقم -٢
   .٢٠١٧ أغسطس  ١٧، في )تابع ( 
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 رف�ع تق��اریر مؤش��رات األداء وتفاع��ل اإلدارات المخت�صة م��ع ال��شكاوي الموجھ��ة   -٩
إلیھا إلي رئیس الجھة، التخاذ الالزم نحو زیادة فعالیة التعامل مع ش�كاوي الم�واطنین             

  ."والرد علیھا 
یر عل�ي الم�واطنین ب�أن تبن�ت تطبی�ق            ق�د تبن�ت التی�س      ال�ذكر ویالحظ أن المواد س�الفة      

منظومة الشكاوي الحكومیة الموحدة الكترونیا بحیث یتم تسجیل الشكوى ببطاقة الرقم 
القومي، كما أنھا تضمنت  متابعة فحص الشكاوي بمعرفة الجھة المختصة حت�ي الب�ت      

  .فیھا ، وإخطار المواطن بالرد النھائي علي شكواه 
 زی��ادة فعالی�ة التعام�ل م�ع ش�كاوي الم�واطنین وال��رد      ونح� وأش�ارت إل�ي اتخ�اذ ال�الزم     

علیھا إال أنھا لم تتضمن ال�شروط الالزم�ة ف�ي ال�شكاوي أو ف�ي مق�دمھا حی�ث ل�م ت�شر           
  إلي سن معینة لھ، أو ضرورة تمتعھ بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

 تعد وس�یلة ھام�ة لتفعی�ل ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة،             ذلكویمكن القول أنھا رغم     
لتواص��ل ب��ین ال��سلطة التنفیذی��ة والم��واطنین، مم��ا یك��ون ل��ھ م��ردودا إیجابی��ا عل��ي         وا

  . أدائھاإجراءات، تحسین وتطویر ھذه الخدمات وتبسیط 
  .المجلس القومي لحقوق اإلنسان -٣

 ل�سنة  ٩٤تم إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان ف�ي م�صر بالق�انون ق�انون رق�م            
(١) ٢٠٠٣  

المجل�س الق�ومي لحق�وق      " ین�شأ مجل�س ی�سمى       " لي أن�ھ    ونص في المادة األولي ع    
یتبع مجل�س ال�شورى، ویھ�دف إل�ى تعزی�ز وتنمی�ة حمای�ة حق�وق اإلن�سان،                " اإلنسان  

  ... " بھـا، واإلسھام في ضمان ممارستھاالوعيوترسیخ قیمھا، ونشر 
یختص المجلس في س�بیل تحقی�ق أھداف�ھ بم�ا          " كما  نص في المادة الثالثة علي أنھ         

  : یأتي
٣، .....-٢، ....-١-......   
تلق��ى ال��شكاوى ف��ي مج��ال حمای��ة حق��وق اإلن��سان، ودراس��تھا وإحال��ة م��ا ی��رى         -٤

المجلس إحالتھ إلى جھات االختصاص مع متابعتھا، أو تبصیر ذوى الشأن باإلجراءات 
القانونی��ة الواجب��ة اإلتب��اع وم��ساعدتھم ف��ي اتخاذھ��ا، أو ت��سویتھا وحلھ��ا م��ع الجھ��ات    

   .المعنیة
یضع المجلس تقری�را س�نویا  ع�ن جھ�وده      "كما نصت المادة الثالثة عشرة علي أنھ 

ون��شاطھ، ی��ضمنھ م��ا ی��راه م��ن اقتراح��ات ف��ي نط��اق  اخت��صاصاتھ، ویرف��ع المجل��س       
  " .(٢) .تقریره إلى رئیس الجمھوریة، وإلى كل من رئیسي مجلسي الشعب والشورى

  (١)٢٠١٧ لسنة ١٩٧انون رقم ویالحظ أن المواد سالفة الذكر تم تعدیلھا بالق

                                                           

  .. ١٩/٦/٢٠٠٣ بالجریدة الرسمیة في٢٠٠٣ لسنة ٩٤  تم نشر القانون رقم -١
، ثم أعید العمل بھ مرة أخري طبقا للتعدیالت ٢٠١٤  تم إلغاء مجلس الشوري في دستور -٢

 تحت مسمي  مجلس الشیوخ، في الباب السابع من الدستور ٢٠١٩الواردة علي الدستور في 
  .٢٥٤ إلي ٢٤٨طبقا للمواد المنظمة الختصاصاتھ من المواد 
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 وتفعی��ل الحمای��ة الالزم��ة للحق��وق    اإلن��سانوذل��ك بم��ا ی��ضمن تعزی��ز ثقاف��ة حق��وق     
  والحریات 

المجلس الق�ومي   " علي أن    ٢٠١٧ لسنة   ١٩٧فنصت المادة األولي من القانون رقم       
لحق��وق اإلن��سان مجل��س م��ستقل، یھ��دف إل��ى تعزی��ز وتنمی��ة وحمای��ة حق��وق اإلن��سان     

مة بمقتضى أحكام الدستور، وف�ى ض�وء االتفاقی�ات والعھ�ود والمواثی�ق              والحریات العا 
الدولیة التي ت�صدق علیھ�ا م�صر، كم�ا یھ�دف إل�ى ترس�یخ قیمھ�ا، ون�شر ال�وعى بھ�ا،                    

  "المجلس " واإلسھام في ضمان ممارستھا، ویشار إلیھ في ھذا  القانون بـ
 ف��ي واإلداريلم��الي  ویتمت��ع المجل��س بالشخ��صیة االعتباری��ة، واالس��تقالل  الفن��ي وا 

  ."ممارسة مھامھ وأنشطتھ واختصاصاتھ
  " كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر علي 

  : یختص المجلس في سبیل تحقیق أھدافھ بمایلي
٥، .......-٤، .......-٣،  ......-٢، .....-١-........  
ی��رى المجل��س ودراس��تھا وإحال��ة م��ا ، تلق��ى ال��شكاوى ف��ي مج��ال حق��وق اإلن��سان  -٦

إحالت��ھ منھ���ا إل���ى الجھ���ات المخت��صة ومتابعتھ���ا أو تب���صیر ذوى ال���شأن ب���اإلجراءات   
القانونی��ة الواجب��ة اإلتب��اع وم��ساعدتھم ف��ي اتخاذھ��ا، أو ت��سویتھا وحلھ��ا م��ع الجھ��ات    

  ........-١٢، ......-١١، ......-١٠، ........-٩،  ......-٨، .....-٧. المعنیة
مة ل�دعم الق�درات المؤس�سیة والفنی�ة ف�ي مج�االت حق�وق              تقدیم المقترحات الالز  -١٣

اإلنسان بما في ذلك اإلعداد الفني والتدریب لرفع كفاءة العاملین في مؤس�سات الدول�ة         
-١٤. ذات ال��صلة بالحری��ات العام��ة وب��الحقوق االقت��صادیة واالجتماعی��ة والثقافی��ة      

.....،١٦، .......-١٥-........  
 أي انتھاك للحریات الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة          إبالغ النیابة العامة عن    -١٧

للم��واطنین وغیرھ��ا م��ن الحق��وق والحری��ات العام��ة الت��ي یكفلھ��ا الدس��تور والق��انون        
، واالتفاقی��ات والعھ��ود والمواثی��ق الدولی��ة لحق��وق اإلن��سان الت��ي ت��صدق علیھ��ا م��صر  

نتھ�اك أو  وذلك بن�اء عل�ى م�ا یت�وفر ل�دى المجل�س م�ن معلوم�ات جدی�ة عل�ى وق�وع اال                  
ش��خص مرتكب��ھ، م��ع إخط��ار الجھ��ات المخت��صة ، وللمجل��س أن یت��دخل ف��ي ال��دعوى      

  ". المدنیة  منضما  إلى المضرور بناء على طلبھ وفق أحكام القوانین المنظمة لذلك
ی��ضع المجل��س تقری��را س��نویا ع��ن حال��ة " كم��ا ن��صت الم��ادة الثالث��ة ع��شر عل��ي أن��ھ 

وم��ا ی��راه م��ن اقتراح��ات ف��ي نط��اق    ، ھحق��وق اإلن��سان، كم��ا یت��ضمن جھ��وده ون��شاط   
ومجل��س  , اخت�صاصھ، ویق��دم المجل�س ھ��ذا التقری�ر إل��ى ك�ل م��ن رئ�یس الجمھوری��ة     

  ". النواب ومجلس الوزراء

                                                                                                                                                     

) ب  ( مكرر ) ٣٠( العدد رقم  بالجریدة الرسمیة في ٢٠١٧ لسنة ١٩٧  تم نشر القانون رقم -١
  .٢٠١٧في أول أغسطس 
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 لسنة ١٩٧ویالحظ علي كل ما سبق من نصوص أن  المادة األولي من القانون رقم            
ا لمجل�س    تضمنت استقالل المجلس القومي لحق�وق اإلن�سان ، وأن�ھ ل�یس تابع�               ٢٠١٧

  .٢٠٠٣ لسنة ٩٤ كما كان الوضع في القانون رقم الشورى
كما أن المادة الثالثة بعد تع�دیلھا وإن كان�ت ت�ضمنت ال�نص عل�ي تلق�ى ال�شكاوى ف�ي           

  .ودراستھا وإحالتھا إلى الجھات المختصة ومتابعتھا ، مجال حقوق اإلنسان 
اك للحریات الشخصیة أو إال أنھا تتضمن النص علي إبالغ النیابة العامة عن أي انتھ  

حرمة الحیاة الخاص�ة للم�واطنین وغیرھ�ا م�ن الحق�وق والحری�ات العام�ة الت�ي یكفلھ�ا                    
الدستور والقانون،وأن للمجلس أن یتدخل في الدعوى المدنیة  منضما  إلى الم�ضرور   

  .بناء على طلبھ
 وھ��ذا یع��د حمای��ة أكی��دة وجدی��ة  ألي انتھ��اك  لحرم��ة الحی��اة الخاص��ة للم��واطنین،         

وللحقوق والحریات العامة، ولیس األمر قاصرا علي  رفع المجلس تقریرا سنویا  عن 
جھ���وده ون���شاطھ إل���ى رئ���یس الجمھوری���ة، وإل���ى ك���ل م���ن رئی���سي مجل���سي ال���شعب   

   . ٢٠٠٣ لسنة ٩٤كما كان األمر في ظل القانون . والشورى
 ( ویمك��ن الق��ول أن عم��ل المجل��س الق��ومي لحق��وق اإلن��سان یقت��رب ن��سبیا م��ن عم��ل  

ویق��وم بدراس��تھا  ، حی��ث یتلق��ى ال��شكاوى ف��ي مج��ال حق��وق اإلن��سان ) ح��امي الحق��وق 
  .وإحالتھا إلى الجھات المختصة ومتابعتھا 

كما أن ھناك ضرورة إل�ي إص�دار ق�انون خ�اص ی�نظم ح�ق مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة                       
، وذل�ك بإن�شاء ھیئ�ة       ٢٠١٤باعتباره من الحقوق األساسیة الت�ي ن�ص علیھ�ا دس�تور             

 اإلداریةقلة   تتولي فحص الشكاوي التي تقدم إلیھا من المواطنین في حق الجھة  مست
 تق��اریر إع��دادع��ن مخالف��ة الق��انون أو اإلھم��ال ف��ي أداء واجب��ات الوظیف��ة،  وك��ذلك        

باقتراح تعدیل القوانین بما یتفق مع الھدف المرجو منھا، وك�ذلك التحقی�ق ف�ي انتھ�اك            
 .مع المجلس القومي لحقوق اإلنسان حریات األفراد وحقوقھم بالتنسیق 

  والشك أن ھذا یساھم في تفعیل حق مخاطبة السلطات العامة
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  خاتمة وفیھا أھم النتائج
ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة ھ��و وس��یلة قانونی��ة بمقت��ضاھا ی��تم مخاطب��ة      -١

 "األفراد للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة من أجل تحقیق مصلحة شخصیة أو عامة 
 م��ن كون��ھ م��ن الحق��وق الت��ي مارس��ھا األف��راد ق��دیما، إال أن��ھ ل��م ین��ل    وعل��ي ال��رغم

االھتم��ام الك��افي ف��ي إط��ار المواثی��ق الدولی��ة واإلقلیمی��ة ذات ال��صلة بحمای��ة حق��وق      
اإلن��سان ، مقارن��ة بب��اقي الحق��وق والحری��ات، حی��ث ورد ال��نص علی��ھ عل��ي اعتب��ار      

  .بالد دخولھ ضمنا  في حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لل
تق��دیم ( طبق��ا لل��رأي الغال��ب ف��ي الفق��ھ یع��د ح��ق  مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة       -٢

أحد الحقوق السیاسیة ؛ لذا تقتصر ممارستھ علي المواطنین، العتبارات          ) العرائض  
 .تتعلق بالصالح العام للدولة

تعد بریطانیا أول األمم األوربیة التي أقرت حق مخاطبة السلطات العامة عن              -٣
) الماجن�ا كارت�ا   ( العرائض إلي الملك، وذلك في إع�الن المیث�اق األعظ�م      طریق تقدیم   

، وتعد فرنسا قبل الثورة الفرنسیة من أوائل ال�دول الت�ي اعترف�ت بح�ق            ١٢١٥لسنة  
مخاطبة السلطات العامة في شكل عریضة تنط�وي عل�ي تظل�م أو ش�كوي شخ�صیة ال                

 .تتطرق الي المصلحة العامة أو السیاسیة 
ول��ي لھ��ذا الح��ق ترج��ع  إل��ي اإلس��الم، ال��ذي ق��رر المب��ادئ الخاص��ة      األص��ول األ-٤

بحقوق اإلنسان ف�ي أكم�ل ص�ورة وأوس�ع نط�اق، مث�ل الح�ق ف�ي الحی�اة، والح�ق ف�ي             
المساواة، والحق ف�ي الملكی�ة، والح�ق ف�ي التعل�یم وغی�ر ذل�ك م�ن الحق�وق، كم�ا أق�ر              

  .ضامنا لممارستھحلف الفضول قبل اإلسالم، باعتباره وسیلة  إلقرار ھذا الحق و
تق�دیم  (ھناك اتصال وثیق بین مبدأ سیادة األمة وحق  مخاطب�ة ال�سلطات العام�ة       -٥

، حیث یعتبر مبدأ سیادة األمة األساس الضروري لحق مخاطب�ة ال�سلطات   )العرائض  
العامة كرمز للحریة الفردیة ، كم�ا یقت�ضى ھ�ذا الح�ق أی�ضا  ض�رورة وج�ود مجل�س              

  .نفیذیة نیابي مستقل عن السلطة الت
لممارس��ة ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات ض��وابط یج��ب االلت��زام بھ��ا ومنھ��ا أن  یوج��ھ      -٦

الخط��اب إل��ي ال��سلطة المخت��صة، أن تحم��ل العری��ضة أو ال��شكوى  توقی��ع ص��احبھا        
كتابة، وأن ترسل بطریق مشروع، مادامت تنطوي علي ح�ق یكفل�ھ الدس�تور،  أن ال            

 علیھ�ا، مم�ا یع�د خروج�ا عل�ي إط�ار       تتضمن عبارات نابیة، أو اتھامات ال یوجد دلی�ل   
 .ممارسة الحق

 تباین��ت مواق��ف الدس��اتیر المقارن��ة م��ن ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات، فن��صت بع��ض     -٧
الدس�اتیر عل�ي ھ��ذا الح�ق ص�راحة، وأش��ارت إلی�ھ ض�منا بع��ض الدس�اتیر ض�من ح��ق         
المشاركة في الشئون العامة للبالد، بینما خلت بعض الدس�اتیر م�ن اإلش�ارة إل�ي ھ�ذا            

 إال أن ع��دم ال��نص عل��ي ھ��ذا الح��ق ف��ي ص��لب الدس��اتیر   ل��یس معن��اه انك��ار    .الح��ق 
‘ الدساتیر لھ وحرمان األفراد م�ن ممارس�تھ تح�ت ذریع�ة ع�دم ن�ص الدس�تور علیھ�ا                

 ألنھ  من الحقوق الطبیعیة، التي وردت في مواثیق حقوق االنسان العالمیة  
ا صراحة في دساتیر  حق مخاطبة السلطات العامة من الحقوق المنصوص علیھ     -٨

، باستثناء دستور ٢٠١٤ وحتي دستور مصر الحالي ١٩٢٣مصر بدایة من دستور     
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،حیث لم یتعرضا لھذا الحق صراحة أو ضمنا ١٩٦٤، ودستور ١٩٥٨مصر المؤقت 
 . الشئون العامة إدارةتحت حق المشاركة في 

ب�ة  علي الرغم من عدم وجود تشریع في مصر ینظم أوجھ ممارس�ة   ح�ق مخاط   -٩
السلطات العام�ة، مث�ل ح�امي الحق�وق ف�ي فرن�سا ، ونظ�ام األمبودس�مان ف�ي ال�سوید                      

 .،وغیر ذلك 
  إال أن ھناك مالمح لممارستھ ممثلة في الالئحة الداخلی�ة لمجل�س الن�واب الم�صري               

، والت��ي أن��شأت لجنت��ین ن��وعیتین تخت��صان   ٢٠١٦ ل��سنة ١ال��صادرة بالق��انون رق��م 
 وھم��ا لجن�ة االقتراح�ات وال�شكاوي، ولجن�ة حق��وق     ،األف�راد بتلق�ي ودراس�ة ع�رائض    

. ٢٠٠٣ ل��سنة ٩٤رق��م . وأی��ضا ق��انون المجل�س الق��ومي لحق��وق اإلن�سان  . اإلن�سان  
 .٢٠١٧ لسنة ١٩٧والذي تم تعدیلھ بالقانون رقم 

تم إنشاء منظومة الشكاوي الحكومیة الموحدة، بقرار رئیس الجمھوریة رق�م            -١٠
 ١٨٥٥ صدر ق�رار رئ�یس مجل�س ال�وزراء رق�م             وتطبیقا لذلك   ،٢٠١٧ لسنة     ٣١٤
، بإنشاء مكتب خدمة المواطنین والذي یختص بمتابعة فحص الشكاوي        ٢٠١٧لسنة  

 .لمواطن بالرد النھائي علي شكواهبمعرفة الجھة المختصة حتي البت فیھا وإخطار ا
 

  :التوصیات 
 

ن ض��رورة إص��دار ق��انون خ��اص ی��نظم ح��ق مخاطب��ة ال��سلطات العام��ة باعتب��اره م��     
، وذل��ك بإن��شاء ھیئ��ة م��ستقلة     ٢٠١٤الحق��وق األساس��یة الت��ي ن��ص علیھ��ا دس��تور    

تتولي فحص الشكاوي التي تق�دم إلیھ�ا م�ن الم�واطنین ف�ي ح�ق الجھ�ة االداری�ة ع�ن                      
مخالفة القانون أو اإلھمال في أداء واجبات الوظیف�ة،  وك�ذلك اع�داد تق�اریر ب�اقتراح          

جو منھا، وكذلك التحقیق في انتھ�اك حری�ات   تعدیل القوانین بما یتفق مع الھدف المر 
 .األفراد وحقوقھم بالتنسیق مع المجلس القومي لحقوق اإلنسان 
  .والشك أن ھذا یساھم في تفعیل حق مخاطبة السلطات العامة 
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  المراجع
  :اللغة : أوال

یری��ة مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، الھیئ��ة العام��ة ل��شئون المط��ابع األم  : معج��م الق��انون-١
  .، القاھرة ١٩٩٩

 : والتاریخ السیرة: ثانیا
اإلمام أب�و محم�د عب�دالملك ب�ن ھ�شام ب�ن أی�وب               : السیرة النبویة البن ھشام     -١

عم�ر عبدال�سالم    /تحقی�ق د  .  ھ�ـ  ٢١٨ھ�ـ أو    ٢١٣المعافري، المتوفي سنة    الحمیري  
م،دار الكت�اب العرب�ي، بی�روت    ١٤١٠،١٩٩٠تدمري، الجزء األول، الطبع�ة الثالث�ة        

  .بنان ل.
  :السیاسة الشرعیة : ثالثا

ألبي الحسن علي بن محمد ب�ن حبی�ب الب�صري البغ�دادي             : األحكام السلطانیة  -١
م، دار الكت����اب العرب����ي، ١٩٩٠/ه١٤١٠ه،، الطبع����ة األول����ي ٤٥٠الم����اوردي، ت 

 .لبنان .بیروت 
 : الحدیثة المراجع:رابعا

إع��الن األم��م  حق��وق اإلن��سان ب��ین تع��الیم اإلس��الم و  : محم��د الغزال��ي/ال��شیخ  -١
 .م، دار الكتب اإلسالمیة، القاھرة ١٩٨٤/ه١٤٠٤المتحدة، الطبعة الثالثة 

أصول الحسبة في اإلسالم، دراس�ة تأص�یلیة مقارن�ة، ط           : محمد كمال إمام  / د -٢
  القاھرة .، دار الھدایة ١٩٨٦
  : المراجع القانونیة: خامسا

. دار المع�ارف  ، ١٩٨٩، ٤أصول المحاكمات المدنیة، ط     : أحمد أبو الوفا  / د -١
  .القاھرة

حری���ات ال���شریعة اإلس���المیة م���صدر للحق���وق وال  : أحم���د فاض���ل ح���سین / د -٢
  . لبنان .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ٢٠١٥العامة،، ط 

الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، الطبعة الثانیة      :أحمد فتحي سرور    /د- -٣
  ، دار الشروق، القاھرة  ٢٠٠٠

 أم�ام  المرافع�ات  قواع�د  ف�ي  اإلداري ال�تظلم : بوزی�د  م�د مح الجیاللي الدین/ د -٤
 عب�دالعزیز، االقت�صاد   المل�ك  نقدی�ة، ،مجل�ة جامع�ة    تحلیلی�ة  المظالم ،دراس�ة  دیوان

 .١،٢٠١٤ع  , ٢٨ واإلدارة، مج
اص���ول المحاكم���ات ف���ي الم���واد المدنی���ة والتجاری���ة، : رزق اهللا االنط���اكي/ د -٥
 ٠، دمشق، بدون ناشر ١٩٦٥ط
،  مطبعة    )١٩٧١دستور  ( النظام الدستوري المصري    : رسعد عصفو /  د   - -٦

 .جالل حزي وشركاه، بدون تاریخ طبع، منشأة المعارف باإلسكندریة 
الح�ق ف�ي مخاطب��ة ال�سلطات العام�ة ف��ي     :عبدالباس�ط عب�دالرحمن عب��اس    / د -٧

، من��شور ف��ي مجل��ة المحق��ق الحل��ي للعل��وم القانونی��ة     ٢٠٠٥ظ��ل دس��تور الع��راق  
 .٢٠١٨األول، السنة العاشرة والسیاسیة، العدد 
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الطبع��ة  الق��ضاء اإلداري ب��ین ال��شریعة والقانون،  : عبدالحمی��د الرف��اعي /   د -٨
لبن�ان، ودار الفك�ر، س�وریة    .م، دار الفكر المعاصر، بیروت   ١٩٨٩/ه١٤٠٩األولي  

.  
الحق�وق والحری�ات العام�ة ف�ي المملك�ة          : عبدالرحمن عبدالعزیز ال�شلھوب   /د   -٩

، الطبع��ة ١١٩ص علیھ��ا النظ��ام األساس��ي للحك��م، ص    العربی��ة ال��سعودیة، كم��ا ن��   
 . م، بدون ناشر ٢٠٠٥/ه ١٤٢٦األولي 

أحك���ام ال���تظلم اإلداري ف���ي الق���انونین   : عب���د ال���رؤوف ھاش���م ب���سیوني   / د -١٠
، دار النھ���ضة العربی���ة ١٩٩٧الم���صري والك���ویتي  دراس���ة فقھی���ة وق���ضائیة،،ط  

 .بالقاھرة 
سیة، ال��دار الجامعی��ة ببی��روت،  ال��نظم ال��سیا : عب��دالغني ب��سیوني عب��داهللا  / د -١١

 .بدون ناشر وسنة طبع 
الحری��ات العام��ة، دراس��ة مقارن��ة، الطبع��ة األول��ي : محم��د عب��د اللطی��ف/  د - -١٢

 .، بدون ناشر ١٩٩٥
ح��ق التقاض��ي، دراس��ة دس��توریة مقارن��ھ،     : عب��داهللا  رحم��ة اهللا البی��اتي  /د  -١٣

                        ١٩٩٨ رس����الة دكت����وراه مقدم����ة إل����ي كلی����ة الق����انون، جامع����ة بغ����داد، الع����راق     
 .Record/mandumah/٥٧١٩٩٧ search://https:ابط
نظری�ة الم�صلحة ف�ي ال�دعوى ، وم�ا بع�دھا             : عبد المنعم أحم�د ال�شرقاوي     / د -١٤

  .القاھرة .  مكتبة عبد اهللا وھبھ ١٩٩٤الطبعة األولى 
 بحث منشور ف�ي مجل�ة الحق�وق،         سمو القواعد الدستوریة ،   : غسان خالد / د -١٥

  .٢٠١٣،سنة ٤جامعة الكویت، العدد 
والی��ة اإللغ��اء أم��ام ( رقاب��ة الق��ضاء عل��ي ق��رارات اإلدارة  : فھ��د ال��دغیثر / د -١٦

 .م، بدون ناشر٢٠١٤/ه١٤٣٥دراسة مقارنة، ط ) دیوان المظالم
القیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن ف�ي مج�ال         : لمي عبدالباقي العزاوي  /د -١٧
 .لبنان . ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت٢٠٠٩یة حقوق اإلنسان، ط حما
، دار المطبوع���ات الجامعی���ة  ١٩٨٥الق���ضاء اإلداري، ط :ماج���د الحل���و   / د -١٨

 .باإلسكندریة
، دار الجامع�����ة الجدی�����دة  ٢٠٠٧ال�����نظم ال�����سیاسیة ، ط  : ماج�����د الحل�����و  /د -١٩

 .باإلسكندریة  
داري وف�ق نظ�ام المرافع�ات أم�ام         ال�تظلم اال  : محمد ابراھیم خیري الوكی�ل     / د -٢٠

ه، دراس��ة ١٤٣٦ھوالئحت��ھ التنفیذی��ة لع��ام   ١٤٣٥دی��وان المظ��الم ال��سعودي لع��ام    
م،مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزی�ع،  ٢٠١٥/ه١٤٣٦مقارنة، الطبعة األولي  

 .مصر 
ال��وجیز ف��ي التنظ��یم ال��ساسي والدس��توري للمملك��ة   :محم��د س��لیم غ��زوي  /د  -٢١

 .عمان .م، مكتبة دار الثقافة ١٩٩٦الطبعة الخامسة األردنیة الھاشمیة، 
، ط ٣٦ال����وجیز ف����ي ال����نظم ال����سیاسیة، ص   : محم����د میرغن����ي خی����ري  /د -٢٢

 .، بدون ناشر ١٩٩١/١٩٩٢

https://search/
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محاض��رات ف��ي المب��ادئ الدس��توریة العام��ة وال��نظم  : محم��ود محم��د ح��افظ/د  -٢٣
 .القاھرة .السیاسیة،  بدون تاریخ طبع، دار الفكر العربي 

الوس�یط ف�ي ال�نظم ال�سیاسیة والق�انون الدس�توري،            : د الخطیب نعمان احم / د -٢٤
 .عمان، األردن.، دار الثقافة للنشر والتوزیع ٢٠١٤، ١٠الطبعة 
  :مقاالت وأبحاث: سادسا

دور مؤسسة الوسیط في المنازعات اإلداریة، بح�ث من�شور          : أحمد أجعون /د -١
اش���ر زكری���ا  ، الن٢٠١٥،ال���سنة ٧، الع���دد ٤ف���ي مجل���ة الق���ضاء اإلداري، المجل���د   

 .العماري 
، ١٩٥٢حق تقدیم العرائض في الدستور األردن�ي   : أمین سالمھ العضایلة  /د   -٢

بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة مؤت��ة للبح��وث والدراس��ات، المجل��د الح��ادي ع��شر ، الع��دد  
  .١٩٩٦السادس 

التنظ�یم الدس�توري والق�انوني لح�ق مخاطب�ة ال�سلطات            :جمال ناصر جب�ار     ٠أ -٣
تكمیل��ي لمرحل��ة الماج��ستیر، مق��دم لكلی��ة الق��انون،    العام��ة، دراس��ة مقارن��ة، بح��ث   

  .جامعة بغداد، بدون تاریخ
نظ��ام المف��وض البرلم��اني ف��ي أورب��ا، بح��ث من��شور ف��ي  : ح��اتم عل��ي جب��ر/ د -٤

، الجمعی���ة ١٩٧١، اكت���وبر ٦٢ مجموع���ة ٣٤٦مجل���ة م���صر المعاص���رة، الع���دد    
 . والتشریع، القاھرةواإلحصاءالمصریة لالقتصاد السیاسي 

م�صر، بح�ث     في القضائیة الدستوریة  الرقابة على إطاللة: دراويحسن الب /د -٥
 -دور القاض��ي ف��ي الخ��صومة : مق��دم ال��ي الم��ؤتمر العلم��ي ال��سنوي لكلی��ة الحق��وق 

 .٢٠١٠ –، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة ٢وحدة الھدف وتعدد األدوار، ج 
عدال�ة،  نظ�ام األمبودس�مان، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة ال            : الم�نعم  حمدي  عبد  /د -٦

  .٢٣أبو ظبي، العدد 
القرار اإلداري الضمني في الفقھ والقضاء اإلداري، دراسة : خالد الزبیدي/ د -٧

مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العلیا، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم          
 .  ١،٢٠٠٨،العدد ٣٥الشریعة والقانون، المجّلد 

 وال�نظم الوض�عیة، بح�ث    المیةاإلس� بناء الدول�ة ف�ي ال�شریعة      : داوود الباز  /د -٨
من��شور بمجل��ة كلی��ة ال��شریعة والق��انون ب��دمنھور، الع��دد الخ��امس ع��شر، الج��زء       

 .م ٢٠٠٠الثاني، 
دراس�ة  : الق�وانین  دس�توریة  عل�ى  نظ�م الرقاب�ة   :عبد العزبز محمد سالمان     / د -٩

الم�ؤتمر   إل�ي مقارنة ب�ین مختل�ف ال�نظم القانونی�ة والق�انون الم�صري، بح�ث مق�دم                  
، كلی�ة   لدس�توریة العلی�ا ف�ي النظ�ام الق�انوني الم�صري           دور المحكمة ا  : العلمي األول 

  .١٩٩٨الحقوق، جامعة حلوان،
" المف��وض الرئاس��ي أو البرلم��اني " دراس��ة مقارن��ة لنظ��ام : ع��الء قط��ب/ م -١٠  

ووالي المظالم مع التطبیق علي الحالة الم�صریة ، مق�ال ن�شره موق�ع بی�ت الحكم�ة             
  .للدراسات االستراتیجیة 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%3A+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%3A+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%22&type=JournalTitle
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الوس�یط ف�ي النظ�ام الق�انوني لحمای�ة األف�راد، بح�ث مق�دم              : ب�دیر علي محمد   / د-١١
، المجل�د   ١٩٩٦لمجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامع�ة بغ�داد،  الع�دد الث�اني               

١١.  
  .، مكتبة االنجلو المصریة، بدون ناشر ١٩٩١األمبودسمان، ط: لیلي تكال/  د-١٢

ارات االداری��ة وتطبیقاتھ��ا ف��ي  الق��ر: ف��ؤاد محم��د موس��ي عب��دالكریم  /  د-١٣       
ھـ، معھد اإلدارة العامة، المملك�ة العربی�ة        ١٤٢٣المملكة العربیة السعودیة،  طبعة      

  .السعودیة 
نظام األمبودسمان أو المفوض البرلماني ضمانة لحقوق       : مازن لیلو ماضي  / د -١٤

 ط ٢دد ، الع٣األفراد وحریاتھم، بحث منشور بمجلة القادسیة، العراق، المجلد رقم 
  .م ١٩٩٩

نظ��ام األمبودس��مان ال��سویدي مقارن��ا بن��اظر    : محم��د أن��س قاس��م جعف��ر  /    د--١٥
المظالم والمحتسب في اإلسالم، بحث منشور في مجلة العل�وم اإلداری�ة،  الق�اھرة ،       

    ١٩٧٥ لسنة ١العدد 
وسیط الجمھوری�ة ف�ي فرن�سا ، دراس�ة مقارن�ة            :محمد جمال عثمان جبریل     / د -١٦

ف�ي م�صر، بح�ث من�شور     ٢٠٠٠ ل�سنة  ٧توفی�ق المن�شأة بالق�انون رق�م         مع لج�ان ال   
بمجل��ة البح��وث القانونی��ة واالقت��صادیة، كلی��ة الحق��وق، جامع��ة المنوفی��ة ، الع��دد         

   .٢٠٠٢، أكتوبر ١١،مجلد ٢٢
والیة المظالم، مقالة منشورة في المنتدي اإلسالمي، : محمد شاكر الشریف/  د-١٧

 search://httpscom . mandoumah. ، رابط٢٠١١، ینایر ٢٨٢العدد 
/Record /٩ ٤٥٢٠    

العرائض كآلیة لتنزیل ممارسة الدیمقراطیة الت�شاركیة  : مصعب التیجاني/   د --١٨
 بح�ث من�شور ف�ي       ،"التجربة المغربیة بین اإلقرار الدستوري واالعتماد القانوني        "

،،المرك��ز ٢٠١٩م اإلداری�ة، الع�دد الث�اني، فبرای�ر     مجل�ة الق�انون الدس�توري والعل�و    
  .الدیمقراطي العربي، ألمانیا 

  :االعالنات واالتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة : سابعا
 اتفاقی�������ة حمای�������ة حق�������وق اإلن�������سان ف�������ي نط�������اق مجل�������س أوروب�������ا   - ١

  . ١٩٥٠ نوفمبر ٤روما في 
ف�ي إط�ار   (١١/١٩٦٩/ ٢٢االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، الصادرة في       -٢

  )منظمة الدول األمریكیة
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am٢.html 

اعالن وبرنامج عمل فیینا الذي اعتمده المؤتمر العالمي لحقوق االنسان ف�ي             -٣
  ١٩٩٣یونیھ/ حزیران ٢٥

a.ViennaWC/Pages/AboutUs/AR/org.ohchr.www://https
sp  

االعالن العالمي لحق�وق االن�سان ال�ذي اعتم�د بموج�ب ق�رار الجمعی�ة العام�ة                 -٤
  .م١٩٤٨دیسمبر / كانون ١٠المؤرخ في )٣-د(– ألف ٢١٧

https://search/
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.asp
https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.asp
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pdf.TXT_AR_UNH/pdf/udhrbook/ar/org.un.www://https  
ال��صادر ع��ن منظم��ة ال��دول  / اإلع��الن األمریك��ي لحق��وق وواجب��ات اإلن��سان    -٥

 ال��ذي اتخ��ذه الم��ؤتمر ال��دولي التاس��ع لل��دول األمریكی��ة   ٣٠األمریكی��ة ب��القرار رق��م 
)١٩٤٨(  

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am١٥.html 
العھ��د ال��دولي الخ��اص ب��الحقوق المدنی��ة وال��سیاسیة ال��ذي اعتم��د للتوقی��ع           -٦

-د( اف ٢٢٠٠والتصدیق واالنضمام بموجب ق�رار الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة        
، ١٩٧٦م��ارس / آذار ٢٣، وب��دأ نف�اذه ف�ي   ١٩٦٦دی�سمبر  /  ك�انون ١٦ف�ي   ) ٢١

  .٤٩ وفقا ألحكام المادة
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b٠٠٣.html 

المیث��اق األفریق��ي لحق��وق اإلن��سان وال��شعوب ال��ذي تم��ت إجارت��ھ م��ن قب��ل         -٧
  ١٩٨١یونیو ) كینیا( في نیروبي ١٨مجلس الرؤساء األفارقة بدورتھ العادیة رقم 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a٠٠٥.html 
المیثاق العربي لحقوق اإلنسان،الذي اعتمد من قب�ل القم�ة العربی�ة ال�سادسة            -٨

  ٢٠٠٤أیار / مایو٢٣عشرة التي استضافتھا تونس في 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a٢-٠٠٣.html 

  :الدساتیر:ثامنا     
   .١٩٥٢الدستور األردني الصادر سنة 

  .٢٠١٤ وتعدیالتھ لغایة عام ١٩٩٣دستور االتحاد الروسي الصادر عام 
  .٢٠١١   وتعدیالتھ لغایة عام١٩٧٨دستور أسبانیا الصادر عام 

   .٢٠١٢ الصادر سنة الصومالدستور 
   .١٩٦٢لصادر سنة  االكویتدستور 
  .٢٠١١ المغربدستور 

  .ھـ١٤١٢النظام األساسي للحكم في المملكة العربیة السعودیة الصادر سنة 
  .١٩٤٦ عام الصادردستور الیابان 

   ..٢٠٠٢دستور البحرین الصادر سنة 
  .١٩٩٦دستور سلطنة عمان الصادر سنة 

 ٢٠١٤. شامال تعدیالتھ لغایة عام ١٩٩٩دستور سویسرا الصادر عام 
   .٢٠٠٤ وتعدیالتھ الي سنة ١٩٢٦ الصادر سنة دستور لبنان

  .٢٠١٢ شامال تعدیالتھ لغایة عام ١٩٤٩دستور ألمانیا الصادر عام 
 .١٩٧١ المتحدة الصادر سنة العربیةاالمارات 

   .١٩٧١ سنة الصادردستور مصر 
  .٢٠١٤ الصادر سنة الحاليدستور مصر 

   .)٢٠١٢المعدل  (١٩٤٧إیطالیا دستور 
  .القوانین والقرارات :تاسعا 

  ..١٩/٦/٢٠٠٣ بالجریدة الرسمیة في٢٠٠٣ لسنة ٩٤القانون رقم  -١

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html


 

 

 - ٣٣٦٦ - 

 ) ٣٠( الع��دد رق��م  بالجری��دة الرس��میة ف��ي ٢٠١٧ ل��سنة ١٩٧الق��انون رق��م  -٢
  .٢٠١٧في أول أغسطس ) ب  ( مكرر

 بالجری�دة الرس�میة، بالع�دد    ٢٠١٧ ل�سنة  ٣١٤قرار رئیس الجمھوری�ة رق�م     -٣
   ٢٠١٧ یولیھ سنة١٢ مكرر، في ٢٧

 بالجری�دة الرس�میة،     ٢٠١٧ ل�سنة    ١٨٥٥قرار رئیس مجلس الوزراء  رق�م         -٤
   .٢٠١٧ أغسطس  ١٧، في )تابع  ( ٣٣بالعدد 

، المن��شور ٢٠١٦ ل��سنة ١الالئح��ة الداخلی��ة لمجل��س الن��واب بالق��انون رق��م    -٥
  .٢٠١٦ ابریل ١٣في ) ب ( مكرر  ) ١٤(بالجریدة الرسمیة بالعدد 

  
   األجنبیةع المراج: عاشرا

  

١-AthesisAd Lihawwari: défier le paradigme de la 
patilité interne, audit adémocratique de Jordan ١٩٩٠-
٢٠١٠ "soumis en partie aux exigences de l’université 
de Westminster pour le diplôme de docteur en 
philosophie, ٢٠١٢,. 
٢- J. LECLERC, Le droit de pétition, étude de droit 
public comparé, Thèse, Université de droit de Paris, 
Chatillon-sur-Seine, imprimerie Ernest Leclerc, ١٩١٣ 
٣- ÉMILE CHARTIER, DIT ALAIN (Mortagne-au-
Perche ١٩٣٠-Le Vésinet ١٩٩٩. 
Le Prolétariat tient pour l'Humanité contre les 
Pouvoirs. Mars ou la Guerre jugée, Gallimard. 
٤-Debbasch ,Bourdon ,pointier ,Ricc :Droitcons 
titutionnel  et  institutions politiques. Paris, ١٩٨٦. 
٥ -AthesisAd Lihawwari: défier le paradigme de la 
patilité interne, audit a démocratique de Jordan ١٩٩٠-
٢٠١٠ "soumis en partie aux exigences de l’université 
de Westminster pour le diplôme de docteur en 
philosophie, ٢٠١٢ 

  :أحكام المحاكم :حادي عشر
 العلی�ا،  اإلداری�ة   حكم المحكم�ة اإلداری�ة العلی�ا، مجموع�ة أحك�ام ومب�ادئ المحكم�ة              

  .٢٠١٠یة، ال دس شركة خدمات المعلومات التشریعیة ومعلومات التنم




