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 مفهوم الدولة 

 المطلب األول : اإلطار السوسيو تاريخي لنشأة الدولة :

مععتطورععلمطتمماوماععساطتة تععس  اطورععلماطتمممتتععساطتواومسع ععاطلورععلماطماظععسطا مععسرطتماعع  طل ظععماطتم ساععاط معع ط

تة تس  ا,طل اوبمطتمزلتجطاللطممتتاطتاومسع اطماأط م ظسطتة تسنطمو   مط  سوهطذمكطانطتمرب اعاطتمو   مطدتخلطتمامسعساط

طتمبشم اطمموبراطبسمغم زةطتما ت اطلقدط سللطتة تسنطو   مطتمغم زةطتم مةطلوظد ظسطعنطرم قطا  ماطتمزلتج.

نطتمشالمطبسو ومسءطألفمتدطامسعاطما  عا,طلقعدطلب شلءطممتتاطتمزلتجط شأاطتألتمةطثمطتمقب لاطفسماش مةطل مسطمدىطتة تس

تععس مطتشوشععسزطتمزمتعععاطفععاطواز ععزطتتععوقمتمط ععذسطتمامسعععساطتة تععس  اطلولر ععدطتمشععالمطبسو ومععسءطمعع  طفقععرطملامسعععاط

تة تس  اطبلطملقرمطالطتمبالدطتمواطوقر ظسط عذسطتمامسععسا,ط  عنطت وقلعاط عذسطتمامسععساطمعنطتم  عسةطتمبدت  عاطتموعاطوقو عاط

طقلطرلبسطملا  ط م طتم  سةطتوتوقمتمطبادطتشوشسزطتمزمتعا.تمو 

لواوبعمطتم زتععساطلطتمخالفععساطتممث عمةطمل ععمللطبع نطتمامسعععساطتة تعس  اطتممخوللععاطمعنطبعع نطتمالتمعلطتموععاطتعس ماطفععاط

اصعب اطولر دطالتصمطتو ومسءطملامسعاطل ملمةطتمدفسعطع ظسطلعنطممولشسوظسطل ذتطمسط رلقطعل عهطتبعنطخلعدلنطملظعلمطتم

ايطلالدطشالمطو ومسءطبامسعاطبشم اط مديطبأص سبظسط م طتةو سدطملدفسعطعنطولكطتمامسعاطلطتمقوسلطمعنطاالظعسطل مشعدط

تبنطخلدلنطانطتمدلماطو شسطب شلءطتماصب اطلودلمطبعدلتمظسطلب ظعلمطتمشعاللطتممخوللعاطلطتملغعساطلطتألمتع اطلطتماعسدتاطلط

طتمثقسفساط

 ة :المطلب الثاني : مفهوم الدول

تمدلماطبسمما  طتوصرال اطمشوقاطمنطودتللط ودتللطايطواسقلطلووسماطعل طتمشاءطلقدطلمدطمل طدلماطفعاطتمقعمتنط  عنط

طفَِللُعِهط قللطتملهطواسم طفاطتممسلطتمذيط دفاهطتألغ  سءطملمتللطزشسةطتألمعلتل ط ط عِلطتملقَعَمىس طاَ ل طَمَتعلِمِهطِمعنل َمعسطاَفَعسَءطتملُعهَطَعلَع س

َغل ِ َععسِءطِمعع لشَطَلِملُمَتععل طَوط ََشععلَنطَدلمَععاَطبَعع لَنطتألل ععِنطتمُتععبِ ِلطَشععال َمَتععسِش ِنطَلتبل طَلتمل طَلتمل َوَععسَم س بَعع س مععنطتععلمةطط7 ط آ ععاططملطِلطَلِمععِذيطتملقَمل

تم شم .طامسطبسمما  طتمقس ل اطفسمدلماط اط طشالط ا  طبصلمةطدت معاطفعلإط قلع مطاغمتفعاطم عددطل خ عتطفعاطو   معهط

تع اطما  عا طل تعوخلنطمعنط عذتطتموام عزطانطتمدلمعاطووشعلنطمعنطثالثعاطع سصعم,طتمشعالطلطتةقلع مطلطتمتععلراطمتعلراطت س

طتمت ست ا

طتملقمةطتأللم ط طتمشالط ط

 مثلطتمشالطع صمتط سمسطمنطع سصمطتمدلماطبلط لطاتس طلالد سطفسمامسعاطتة تس  اطتمشث مةطتماعددطوشعشلطقعلةطلغلبعاط

 ملم اطم شأةطتمدلما.طمشنطلالدطتمامسعاطتة تس  اطوط شلاطل عدسطملاعلدطتمدلمعاطذمعكطانط عذسطتمامسععاطوبعدطانطووعلفمط

وقمتمطتمدلمعا,طفالبعدطمظعذسطتمامسععاطانط شعلنطبع نطافمتد عسطشعالمطعل طقدمطمعنطتو تعاسمطلطتموعسمزطتم عملميطمعدلتمطتتع

 بسو ومسءطم ل طتممص م,طل ذتطمسطادىطب ظلمطملظلمطتألماطشأتس طم شأةطتمدلماط

طلقدطورلمط ذتطتمملظلمطفاطالملبسطلادىط م ط ظلمطعدةط  م ساطو ددطملظلمطتألماطلمم زتوظسطفاطمسط لاط 

لطتمعد نطلتماع  ططاسطتم  م اطعل طوام زطتألماطب سءطعل طع سصمطمل لع اطشسملغ_طتم  م اطتممل لع اطوموشزط ذط1

لتمامإ,طفسألماطبظذتطتمملظلمط اطماملعاطمنطتألفمتدطتمم ومع نطمع ل طتماعمإطلوعمبرظمط لع طتمعملتبرطتمد   عاطلطتملغل عاط

مم سف اطعل طصلسءطتماعمإطترميطلتموسم خ ا,طلقدطعمزط ذتطتمملظلمطمألماطالاهطمتطتمو سمطتم سزيطتمذيط سديطب  م اطت

 فاطاممس  سطلادىطبسموسماط م ط ظلمط س مةطتمورظ مطتمامقاطلتمم زطتما صمي.

_طتم  م اطتمشخص اط طورلماط ذسطتم  م اطفاطفم تسطل اطوطومشزطعل طع صمطتماعمإطبعلطوشولعاطبسوعومعسدطعلع طط2

 سد اطتممتبراطب نطافمتدطتمامسعاط  نطووم زطتألماع سصمطاخمىطمثلطتمثقسفاطتممشومشاطلتم ملزطتموسم خ اطلطتوقوص
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بسمشالمطتممشومكطمذتطتألفمتدطبسمومتبرطلطتمو سمنطلطتممغباطفاطتما  طتممشومكطو اط  سمطمل د,ط قللطاعلمجطبعلمدلط

ط تألماط اط لمطبمتوقبلطمشومك 

طتملقمةطتمثس  اط طتةقل مط ط

 ظسط للذ سطلو مطتمماسلطتألم اطلتماليطشمسط مشنطانطو عمطا  عسطتةقل مط لطتممتس اطتماغمتف اطتمواطوبترطتمدلماطعل

تمماسلطتمب عمي,ط ذتطشعسنطتةقلع مط قعتطاغمتف عسطعلع طتعس لطب عمطالطاشثعمط,طمعذمكط قتعمطتةقلع مط مع طثالثعاطاقتعسمط طتةقلع مط

طتمومتباطلطتةقل مطتمب ميطلطتةقل مطتمالي

الوطتةقل مطتمومتباط ط عاطتممتعس اطتمومتب عاطتم سبتعاطتموعاطوبتعرطتمدلمعاطعل ظعسطتعلروظس,طلوط ولقعزطتةقلع مطتمومتبعاطع عدطط

ترحطتألمضطتم سبتاطبلط مودط م طاعمقط قراطفاطممشزطتمشمةطتألم  اطبمسطفاطذمكطمسطوخوز هطتألمضطمنطماسدنطشمعسط

طاط دلدطتمدلماطمنط  سلطلابسل. مودط م طاعل ط قراطمنطتمممولاساطتملتقااطف

ثس  سطتةقل مطتمب ميطل قصدطبهطتممتس اطتمتس ل اطتممولتاعدةطعلع طارعمتزطتةقلع مطتمومتبعاطملدلمعاطمعنطشعلترتطلب  عمتاط

شلعمطتبوعدتءطمعنطتعس لطتمدلمعاط مع طغس عاطاععسماطط251م علطب عميطايطمعسط اعسدلطط11لومودطمتسفاطتةقل مطتممس اطعل طباعدط

مطماسوطملمال اطتم مةطتمملول اطمام تطتمدلل,طل دخلطا  سط منطتةقل مطتممس اطشعلطتممتعس ساطتممس  عاطتمب سمطتمواطواوب

طتملتقااطدتخلط دلدطتةقل مطتمومتباطمنطا ظسمطلب م ساطوقتطدتخلط دلدطتمدلما.

تموق  عدطبالعلطماع ن,ططثسمثسطتةقل مطتماليطل شوملطتمماسلطتماليطتمعذيط غرعاطتمماعسلطتمومتبعاطلطتممعس اطملدلمعاطلذمعكطدلن

لومسم طتمدلماطتلروظسطعل طتمماعسواطتمثالثعاط  عنطوع  مطتممال عاطتمب م عاطلتمال عاطتملتقاعاطدتخعلطدت موظعسطتمومتب عاطلط

طتممس  اطلودتفتطعنط قل مظسطبأاظزوظسطتألم  اطتمخسصا.

طتملقمةطتمثسمثاط طتمتلراطتمت ست ا 

سطتمدلمعاطةخ عسعطتألفعمتدطل معزتمظمطبعس ومتمطتمقعلت  نطل عاطا  عسطتمقعلةطتمتلراطتمت ست اط اطتمقعلةطتمقعس مةطتموعاطومولشظع

تمقس مةطتمواطوتمحطمظسطب مس اط قل مظسطتمومتباطلتممعس اطلتماعليطفعأ نطومعسم طتمدلمعاطتعلروظسطتمت ستع ايطلمعسط عاط عدلدط

ط ذسطتمممسمتايطلتلزط ا لطعل ط ذ نطتمتمتم نطمنطخاللطتم قرو نطتموسم و نط ط

دةطل اطتمتلراطلتمقلةطتمقس مةطتمواطومولشظسطتمدلماطدتخلط دلد سطتمقرم اطلطتمواط   مظسطتمقعس لنطتمدتعولميطالوط_طتمت س

 عل طتممتولىطتمدتخلاطملدلماطل  شمظسطتمقس لنطتمدلماطتماسمطعل طتممتولىطتمدلماطتمذيط   مطعالقاطتمدللطف مسطب  ظس,ط

ا ظسطوتوممطبستوممتمطتمدلماطلم  طبستعوممتمط شمظعسطفوغ  عمطتم شلمعساطلووم زطتمت سدةطبسمتملطلتوتوممتمطتمدت م نطذمكط

طوط مثمطعل طتتوممتمطت سدةطتمدلماطلتتوممتم سطلذمكطشم راطتعومتزطتمماومتطتمدلماطبشمع اط ذسطتمتلراطتمت ست ا.

 نطبععسموالكطتمتععلراطثس  ععسط_طتمشععمع اطل ععاطولتفععقطتمععدتخلاطألفععمتدطتمامسعععاطتة تععس  اطالطألغلب ععوظمطعلعع طا ق ععاطتم ععسشم

تمت ستعع اطملدلمععاطل  بغععاطوم  ز ععسطعععنطتممشععملع اطتموععاط قصععدطبظععسطتموععزتمطتمممتتععساطتمت ستعع اطبسممقو عع ساطتمقس ل  ععاط

 لتمدتولم اطتمواطت ظسطتممشمعطدتخلطتمدلما,

ب لطتموعاط مولعكطفسممشملع اط قصدطبظسطت سدةطتمقس لنطلتمشمع اط قصدطبظسطألت طتموعاطوقعلمطعل ظعسطتع سدةطتم عسشمطالطتمتعط

طبظسطتلروه.

 


