
 

 :مقدمة

  .البالد يف واالجتماعية واالقتصادية السياسية احلياة تنظيم يف والشرعية الوضعية القوانني تساهم

  القانونية؟ والقاعدة بالقانون نعين فماذا 

  ومصادرها؟ خصائصها وما هي 

  حياتنا؟ يف تلعبه الذي الدور وما 

  حياتنا؟ يف القانون احترام تعكس وسلوكات مواقف وأية 

 :القانونية القاعدة وخصائص القانون مفهوم

 :القانون مفهوم

 للعقوبة يتعرض القانون خمالف أن أي باجلزاء، ملزم وهو اتمع، داخل األفراد سلوك وتوجه تنظم اليت القواعد جمموع هو القانون

 .القانون بتطبيق املكلفة السلطة أي الدولة، طرف من

  :القانونية القاعدة خصائص

 ،)اتمع ضمري تعكس( ، واجتماعية)اتمع سلوك تنظيم إىل دف( ، وغائية)للجميع موجهة(عامة  بكوا القانونية القاعدة تتميز

  ).جبزاء مقرونة( ملزمة وبكوا

 : تطبيقها وجماالت القانونية القاعدة مصادر تتعدد

 :القانونية القاعدة مصادر

 القوانني( العرف ويف ،)والقوانني الدساتري( الوضعي التشريع ويف ،)والسنة القرآن( اإلسالمية الشريعة يف املصادر هذه تتمثل

 قواعد فهناك االجتماعية، احلياة يف نطاق أوسع حيكم الذي هو الوضعي القانون كان وإذا والقضائي، الفقهي االجتهاد إىل باإلضافة ،)القبلية

 .واامالت واألخالق والعادات الدين كقواعد الوظيفة هذه يف تساهم أخرى

 :القانون تطبيق جماالت

 أو التجاري، التعامل يف أو ،)...إرث  طالق، زواج،( الشخصية األحول يف سواء العملية، احلياة يف القانون تطبيق جماالت تتعدد

 الرتاعات وحدوث الفوضى انتشار القانون تطبيق مينع كما والسياسية، املدنية وحريام الناس حقوق القانون يضمن الدول، بني العالقات

  .املواطنني بني

 :مصادره بتنوع القانون ميتاز

 .الناس بني العالقات لتنظيم وقوانني أحكام عدة واليهودية كاإلسالم السماوية الديانات تتضمن: اإلهلي التشريع �

 .اتمع داخل العالقات لضبط) الدساتري مثل( قوانني عدة بوضع اإلنسان اهتم: الوضعي القانون �

 .االجتماعية العالقات تنظيم يف تساهم قوانني مبثابة اتمعات أعراف تعترب: العرف �

 القوانني ضمن من جديدة وقوانني قواعد الستخالص جيتهدوا أن القانون ورجال للفقهاء ميكن: والقضائي الفقهي االجتهاد �

 .جديدة مشاكل أو نوازل ملعاجلة الوضعية أو الشرعية

 :خصائص عدة القانونية القاعدة تتضمن

 .خاصة ألحكام طبقا يعاقب خالفها من وكل التطبيق، إجبارية القوانني: ملزمة �

 .استطاعته قدر على العمومية الدولة تكاليف مواطن كل يتحمل إذ موضوعية، القوانني أحكام: موضوعية �

 القانونية القاعدة

https://moutamadris.ma/


 اليت الكوارث عن النامجة التكاليف حتمل يف واملسامهة البالد عن الدفاع يف املواطنني سائر تضامن على القوانني تنص: مجاعية �

 .اتمع تصيب

  .اتمع داخل املواطنني سائر بني املساواة على القانونية القواعد تنص: عامة �

 :حوله نقاش وتنظيم القانون مرجعيات

 :تطبيقه وجماالت القانون مرجعيات

 ويف ،الرتاعات حلل والسنة نالقرآ إىل الرجوع على تؤكد اليت النساء سورة من 59 باآلية ورد فيما للقانون احلقوقية املبادئ تتمثل

 األطراف حقوق حلفظ الدولية العدل حمكمة عليه ترتكز الذي الدويل اإلنساين القانون مث، واحلقوق واحلريات املساواة يضمن الذي الدستور

 العقود قانون من يتكون الذي اخلاص والقانون العام، القانون جند وبذلك احلياة، جماالت لتنوع متعددة فروع القانون ويتضمن، املتنازعة

 ... الشخصية األحوال ومدونة وااللتزامات

  :القانون حول نقاش تنظيم خطوات

 وتفتتح) مقرر مسري،( املنظمة اموعة وتعيني ،)للمؤسسة الداخلي القانون من مقتطف( النقاش موضوع بتحديد ذلك ويتم

 احلاالت بعض على االشتغال األمر يتطلب كما ،اموعات تقارير إىل باالستماع وختتتم والربهنة، الرأي بإبداء مث ،املوضوع بتالوة الورشة

 .القانون هذا من فصل عليها يطبق اليت

 :خامتة

 جمتمع وسلوك فكر تعكس مرآة فهو وبذلك، ... والدين والتقاليد العادات من تنبثق وهي ،اتمع حياة تنظم قواعد القانون يعترب

  .اتمعات من

https://moutamadris.ma/

