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 :قال هللا سبحانو وتعاىل

﴿َوقَاُلوا َرب ََّنا ِإَّنَّ َأَطْعَنا َساَدتَ َنا  
 ﴾وَُكبَ َراَءََّن فََأَضلُّوََّن السَِّبيََل 

 

 21األحزاب 

 قبس قرآين



 
 

 

 شكر وتقدير

 نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى  َأْشُكرَ  َوقَاَل َربِّ َأْوزِْعِِن َأنْ ﴿قال تعاىل:     
 .[71النمل ]﴾َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّاِِلِنيَ 

 : )من مل يشكر هللا مل يشكر الناس(. -ملسو هيلع هللا ىلص–وقال رسول هللا 
يف البداية نتوجو ابلشكر هلل عز وجل الذي وفقنا إلمتام ىذا    

 العمل.. 
نتّوجو ابلشكر الوافر إىل األستاذ املشرف: د. موفق طيب  كما

شريف على ما بذلو من نصح وتوجيو للقيام ابلعمل وإمتامو 
 وإخراجو على ىذه الصورة ..

ومن خاللو نتوجو ابلشكر إىل جلنة املناقشة على تكّرم أعضائها   
 بقراءة ومناقشة ىذا املذكرة وتقدمي النصح خبصوصها ..

والشكر موصول إىل كافة مسؤويل وعمال اجلامعة عامة      
واملكتبة خاصة وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم 

 اإلسالمية بصفة أخص.
كما ال يفوتِن أن أتقدم ابلشكر إىل كل من ساعدانيف إمتام     

 ىذا العمل.
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 إىداء

هندي ىذا العمل إىل الوالدين الكرميني ، وكل اإلخوة  
واألخوات، والزمالء، وكافة األىل واألصحاب من رفقاء العلم 

 والعمل..
كما هنديو إىل كافة األساتذة الذين تلقينا على أيديهم العلم      

 واِلكمة، وهنلنا من خصاهلم القيم واِللم والرمحة ..
ىل كافة املسؤولني واإلطارات والعمال كما ال يفوتنا أن هنديو إ     

والعامالت جبامعة أدرار على جهدىم يف تطوير ىذا الصرح 
 العلمي ..

وخنص ابلذكر عمال املكتبة اجلامعية على ما يبذلونو من جهد    
 ملساعدة الباحثني والطالب ..
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  ًإشكالية البحث: أوال 
  املوضوعاثنياً حتديد 
  اثلثاً: أمهية املوضوع 
 رابعاً: أسباب اختيار املوضوع 
 خامساً: الدراسات السابقة 
 سادساً: اخلطة املتبعة 

 

 مقدم                ة
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 مقدمة:

ال شك أن أىم مبدأ تستند إليو دولة القانون، وأىم أساس ترتكز عليو الدولة الدستورية يف      
األنظمة القانونية احلديثة ىو مبدأ ادلشروعية، والذي يقضي بضرورة أن يكون لكل عمل قانوين سند 

 يرتكز عليو وادلتمثل يف القاعدة القانونية السابقة على وقوع ىذا العمل.
وازاة مع ذلك فإن وظيفة السلطة القضائية على سلتلف درجاهتا وٗتصصاهتا احلكم ابلعدل وابدل   

وفرض القانون على اجلميع دون استثناء، انطَلقا من ٚتلة من ادلبادئ ادلتعلقة ابلقضاء وأعلها: مبدأ 
ساواة أمام سيادة القانون الذي يستوجب كفالة احًتام القوانُت واألنظمة وٖتقيق العدالة، ومبدأ ادل

القضاء، والذي يقضي بضرورة أن يتساوى اجلميع أمام القاضي ويف ٚتيع القضااي، ومن غَت استثناء. 
شلا من شأنو أن يبعث على االرتياح وُيشعر ابلراحة والطمأنينة، شلا ُيشّكل ضامنا الحًتام ادلؤسسات 

 فيا حلفظ احلقوق.القضائية الذي يُعُد الركيزة األساسية لتحقيق العدالة وضماَّن كا
وأتسيسا على مبدأ سيادة القانون فاألصل أن ؼلتص القضاء ابلنظر يف ٚتيع القضااي، دون أن    

 ُيستثٌت أحد من الوقوف أمامو مهما كان مركزه.
إال أنو وخَلفا ذلذا األصل فقد إتهت بعض النظرايت القانونية احلديثة إىل استثناء ٚتلة من    

أعمال األعمال اليت تقوم هبا السلطة عن النظر فيها أمام القضاء، واليت ابتت تعرف ابسم "
عرف ب  "، إىل درجة أن تناول أحكامها كثَت من فقهاء القانون، وصاغوا ذلا نظرية صارت تُ السيادة

 ".نظرية أعمال السيادة"

  ًإشكالية املوضوع: أوال    : 
 انطَلقا شلا سبق فإن اإلشكال الرئيسي الذي يُطرح قصد معاجلتو يف ىذه ادلذكرة ىو:    

السيادة وما أساس االستثناء الذي ُتشّكلو على مبدأ ادلشروعية؟ والذي بدوره تتفرع  ما حكم أعمال
 عنو ٚتلة من اإلشكاالت اجلزئية تتمثل يف اآليت:

 ما ادلقصود أبعمال السيادة؟ -
 ومب تتحّدد ىذه األعمال، وكيف يتم ٘تييزىا عن غَتىا؟ -
 وما ىو األساس القانوين الذي يستند عليو األخذ هبا؟ -
 موقف الفقو اإلسَلمي منها؟  وما -
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  ًحتديد املوضوع: اثنيا    : 
من خَلل التمهيد السابق، واإلشكاالت ادلطروحة فإن زلّددات ادلوضوع تقتضي دراستو ضمن       

القانون العام، وبصفة خاصة القانون الدستوري، لتعلق ادلوضوع ٔتباحث مرتبطة بسلطات الدولة 
، والسلطة القضائية وادلبادئ الدستورية اليت تقوم عليها، واليت من والعَلقات اليت ٖتكمها من جهة

 أعلها مبدأ ادلشروعية.
 أما يف الفقو اإلسَلمي فإن رلال الدراسة يتحّدد بفقو السياسة الشرعية.    
والبد من التذكَت أن رلال الدراسة ال يتحّدد بقانون دولة بذاهتا، وال ٔتذىب فقهي زلّدد.     

والنماذج التطبيقية اليت ترد ضمن سلتلف جزئيات البحث ال تعدو أن تكون أمثلة ظلوذجية قصد 
 ٖتديد ادلدلول النظري، وإبراز االٕتاه العملي الذي أيخذه ىذا ادلدلول أو ادلفهوم.

 أمهية املوضوع: ثاً اثل    : 
دلوضوع أعمال السيادة أعلية كربى، تتجلى ابلدرجة األوىل يف ٖتديد العَلقة بُت السلطة         

وىذه األعلية تتوزع إىل أعلية دستورية . التنفيذية والسلطة القضائية ومنزلة ذلك من مبدأ ادلشروعية
 .وأخرى حقوقية فضَل عن األعلية الفقهية

من الناحية الدستورية، فألن ادلوضوع دستوري ابلدرجة األساس فهو يعمل على ٖتديد  أما   
األعمال اليت تستثٌت من نظر القضاء، وادلوصوفة أبعمال السيادة، وإبراز األساس القانوين الذي 

 .    تستند عليو يف القول بذلك
أعمال السيادة وتقييدىا دلا يًتتب أما من الناحية احلقوقية، فأعلية ادلوضوع تربز من خَلل ضبط    

 .عليها من خطورة ادلساس ابحلقوق، ذلك أهنا خارجة عن نظر القضاء
من الناحية الفقهية، فادلوضوع يشكل مادة فقهية دمسة، خاصة يف رلال الدراسات ادلقارنة مع  أما    

 يضفي حيث. الفقو اإلسَلمي الثري بتارؼلو، والزاخر أبحكامو ادلتناولة للموضوع أتصيَل وتفريعا
اإلسَلمية  موضوع كهذا على بساط الدراسات ادلقارنة بُت ما ىو مقرر يف القوانُت الوضعية والشريعة

 .أكثر من فائدة
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  ًاملوضوع اختيارأسباب : رابعا    : 
الشك أن ىذا البحث يقف خلف اختياره ٚتلة من األسباب بعضها موضوعي، واآلخر ذايت؛       

 يتم تلخيص أعلها ضمن اآليت: 
 : األسباب العامة  .1

إلشكاالت علمية تبدو للوىلة األوىل أهنا سلالفة لألصول والقواعد  إاثرة ادلوضوع .أ 
 . القانونية

البحث عن أصول ىذه النظرية وتطبيقاهتا ضمن اتريخ القضاء اإلسَلمي، ومن ٙتة  .ب 
 .معرفة حكمها يف الفقو اإلسَلمي

استقراء سلتلف النظرايت واألحكام ٓتصوص ىذه النظرية ومعرفة إتاىات أصحاهبا  .ج 
 .وف عليها من خَلل ٖتليلها وإبراز مضامينهاوالوق

الواقع القانوين والقضائي الذي يشهد تداخَل بُت أعمال سلتلف السلطات؛ شلا ابت  .د 
ػُلّتم ٕتديد الدراسة والبحث يف العَلقة اليت ٖتكم سلتلف سلطات الدولة، وبصفة 

أعمال السيادة خاصة العَلقة بُت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وال شك أن 
 .واحدة من ىذه ادلواضيع اليت تثَت اجلدل

 

 : األسباب الذاتية .2
الرغبة يف تناول البحوث ادلقارنة بُت الشريعة اإلسَلمي والقانون الوضعي بسبب  .أ 

 .طبيعة التخصص، واالىتمام العلمي
أبرزىا أساتذة القانون وفقهاء  الرغبة الشخصية يف العمل على استقراء احللول اليت .ب 

 .اإلسَلم ٓتصوص إشكاالت ادلوضوع
االستغراب ادلبدئي الذي تشّكل ٓتصوص نظرية أعمال السيادة، واالستفهام احلاصل  .ج 

 .ٓتصوص مربّرات استثناء ىذه النظرية ىن مبدأ ادلشروعية
التعرف على ما جاءت بو الشريعة اإلسَلمية الغراء من  غَت ادلتخصصُت٘تكُت  .د 

 .القضائية اليت قررهتا ٓتصوص ذلك، والتطبيقات أعمال السيادةٓتصوص 
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  ًمنهجية البحث: خامسا    : 
أحكام مت من خَلل ىذا البحث االعتماد بشكل أساسي على ادلنهج ادلقارن، من خَلل مقارنة      

من جهة، مث القيام بتأصيل مفاىيمها لدى فقهاء  أعمال السيادةوضوع ٔت القانون الوضعي ادلتعلقة
اإلسَلم ومقارنة آراء ادلذاىب اإلسَلمية فيما بينها من جهة أخرى، مث مقارنة االٕتاىُت القانوين 

 .والفقهي اإلسَلمي
 اآلراء الفقهيةتتبع ادلواد و بمت االعتماد أيضًا على ادلنهج االستقرائي  وزايدة على ذلك فقد      
 القانونية، وكذا النصوص واألحكام الشرعية.و 

 أما منهجية كتابة ىذا البحث فقد انضبطت يف رلملها ابآليت:       
واعتماد رواية حفص لتوفرىا  كتابة اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين، وعزوىا يف ادلنت، .1

 إلكًتونيا.
 العلمية إذا كانت مروية من غَت الصحيحُت. وتتبع درجتهاٗتريج األحاديث  .2
ألنو ال ؽلكن ٖتكيم الشريعة اإلسَلمية يف  ابلقانون الوضعي البدء يف تناول عناصر ادلوضوع  .3

ادلوضوع إال بعد ضبط ادلقصود أبعمال السيادة يف القانون، فاحلكم على الشيء فرع عن 
 جوانبو القانونية.تصوره، وتصور ادلوضوع ال يتم إال من خَلل تناولو يف 

 

  ًالدراسات السابقة: سادسا    : 
تناولت ٚتلة من الدراسات األكادؽلية موضوع أعمال السيادة، مع اختَلف بينها يف حدود      

 الدراسة، أو ادلنهج ادلّتبع. ومن أىم ىذه الدراسات ما يلي:
، وىي عبارة عن رسالة دكتوراه عن جامعة القاىرة، نظرية أعمال السيادةعبد الفتاح ساير داير:  -

 .7591سنة 
وقد تناول الباحث موضوعو من خَلل كتابُت، خّصص األول منهما للتعريف النظري      

أبعمال السيادة وبيان أسسها التارؼلية والقانونية ومعايَت إعماذلا، وخّصص الثاين لتطبيق نظرية 
 نسي وادلصري.أعمال السيادة يف القانونُت الفر 

–حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداري  :دمحم مفرح ٛتود العتييب -
والدراسة عبارة عن رسالة ماجستَت ّتامعة َّنيف العربية للعلوم األمنية، : -دراسة مقارنة تطبيقية

 . 2011ابلرايض، سنة 
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 ستةضمن  تناولت ىذه الدراسة موضوع التعويض عن األضرار الناٚتة عن أعمال السيادة وقد   
 .فصول تناول كل واحد منها جانبا مرتبطا ابدلوضوع

 ، عنوىي عبارة عن رسالة ماجستَت ،أعمال السيادة يف الفقو اإلسالميفهد دمحم اجلوعي:  -
 .ى  1412 ، سنةالرايض ،للقضاء جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسَلمية، ادلعهد العايل

 تناولت ىذه الدراسة أعمال السيادة مقارنة بُت القانون الوضعي والنظام السعودي. وقد      
الدراسات وإن كان ذلا الفضل الكبَت يف فهم جوانب ادلوضوع، والوقوف على دقائق  وىذه     

إشكاالتو، إال أهنا ٗتتلف ٓتصوص طابع ومنهج دراستنا ادلّتسم ٔتنهج ادلقارنة بُت الفقو اإلسَلمي 
 والقانون الوضعي.

  ًخطة البحث: سابعا    : 
ت ٓتا٘تة تناولت النتائج ادلتوصل إليها مت تقسيم ادلوضوع إىل مقدمة وثَلثة مباحث، اختتم   

 والتوصيات ادلستنتجة من خَلل الدراسة.
وقد ُخّصص ادلبحث األول لبيان مفهوم أعمال السيادة ومعايَت ٘تييزىا عن غَتىا من أعمال      

 السلطة التنفيذية ضمن مطلبُت ُخّصص كل واحد منهما لتفصيل مسألة من ادلسألتُت السابقتُت.
ادلبحث الثاين فقد مت ٗتصيصو لبحث عَلقة نظرية أعمال السيادة ٔتبدأ ادلشروعية، وتتبع  أما     

 مربرات تشّكلها استثناء عنو. وذلك من خَلل مطلبُت اثنُت تناول كل واحد منهما جزئية واحدة.
ضاء يف  أما ادلبحث الثالث واألخَت فقد كان مبحثا تطبيقيا؛ مت من خَللو تتبع مواقف الفقو والق    

–كل من القانون الوضعي والفقو اإلسَلمي ٓتصوص أعمال السيادة، وذلك من خَلل مطلبُت 
تناول األول منهما موقف الفقو من نظرية أعمال السيادة، والثاين ُخّصص لبيان موقف  -أيضا

 القضاء من ىذه األعمال.
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 املبحث األول
 
 

 

 أعمال السيادة ومعايري حتديدىا مفهوم
 

 
 

 أعمال السيادة وأصل نشأهتا فهوماملطلب األول: م 

 املطلب الثاين: معايري حتديد أعمال السيادة 
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 متهيد: 
الدستورية؛ أو دولة القانون وفق ادلفهوم احلديث، ىي كل دولة يلتزم داخلها أفرادىا  الدولة

ومؤسساهتا األطر القانونية ادلوضوعة ذلا. انطَلقا من مبدأ ادلشروعية، حيث ؼلضع اجلميع؛ وعلى 
 ، وىذا بدوره يقتضي خضوع اجلميعقدم ادلساواة لقواعد القانون حكاما وزلكومُت من غَت استثناء
 ألحكام القضاء عند التنازع أو سلالفة القانون أو ٕتاوز قواعده.

ن  بعض االستثناءات  ٘تنع من ٘تُ قد  التنفيذيةواستثناء من ىذا األصل فإن السلطة  إال أنو
ىذه السلطة للمتابعة القضائية، ُعرفت أبعمال السيادة، فما  خضوع بعض األعمال الصادرة عن

 ىي ادلعايَت ادلمّيزة ذلا عن غَتىا؟  ما ادلقصود هبا؟ و
ماىية أعمال السيادة، مث بيان  األول لتحديد ادلبحث مت ٗتصيصانطَلقا من ىذه اإلشكاالت 

 :ادلعايَت ادلميزة ذلا عن غَتىا وفق التفصيل اآليت
 

 نشأهتا.أصل و  عمال السيادةأ فهوممادلطلب األول:  -
 .السيادةعمال ٖتديد أ معايَتادلطلب الثاين:   -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 7102" ............................. جامعة أدرار -دراسة مقارنة –مذكرة ماسرت " أعمال السيادة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي

73 

 وأصل نشأهتا. عمال السيادةأ فهوماألول: م املطلب
من خَلل ىذا ادلطلب ٖتديد مفهوم أعمال السيادة يف اللغة، مث يف االصطَلح القانوين  يتم   

والشرعي، مث ٘تييز ادلصطل  عن غَته شلا يتداخل معو من ادلصطلحات، مث بيان أصل نشأة ىذه 
 األعمال، وذلك من خَلل الفروع اآلتية:

 الفرع األول: ادلفهوم اللغوي ألعمال السيادة -
 الثاين: ادلفهوم االصطَلحي ألعمال السيادة. الفرع -
 .أعمال السيادة والنظرايت ادلشاهبةنظرية الفرق بُت الفرع الثالث:  -
 .السيادة أعمالأصل نشأة الفرع الرابع:  -

 املفهوم اللغوي ألعمال السيادة :ولالفرع األ. 
 :1العربية ويراد ذلا والشتقاقاهتا اللغوية ٚتلة معاٍن أعلها السيادة يف اللغةتطلق      

يقال سادىم سودا وسددا  ،واجلمع سادة ،ٔتعٌت قائدىم: يقال فَلن سيد قومو الزعامة والرائسة .7
 ،والسيد، وادلسود الذي ساد غَته وادلسود السيد ،كسادىم وسودىم  ،إستادىم ،وسيادة وسيدوده

فَ َناَدْتُو ﴿ ومثالو قول هللا تعاىل: ،الرائسةو الزعامة  :و السيادة، سيودفهو ، صلو من ساد يسودأو 
قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اَّللَِّ  ُرَك بَِيْحََي ُمَصدِّ  َوَسيًِّدا َوَحُصورًا اْلَماَلِئَكُة َوُىَو قَائٌِم ُيَصلِّي يف اْلِمْحَراِب َأنَّ اَّللََّ يُ َبشِّ

إنو كان سيدا للمؤمنُت، رئيسا ذلم يف الدين،  :اجلبائي قال". [41مران ]آل ع﴾َونَِبيِّا ِمَن الصَّاِلِِنَي 
الفقيو  ب:ابن ادلسي الكرًن على هللا، وقال رلاىد أعٍت يف العلم واحللم والعبادة والورع، وقال

الذي ال يغلبو الغضب، قال القاضي : السيد ىو ادلتقدم ادلرجوع إليو ، فلما   :عكرمة العامل، وقال
كان سيدا يف الدين كان مرجوعا إليو يف الدين وقدوة يف الدين، فيدخل فيو ٚتيع الصفات 

صلى هللا  –رسول هللا ويف احلديث قال .2"ادلذكورة من العلم واحللم والكرم والعفة والزىد والورع
 .3(أَّن سيد الناس يوم القيامة) : -عليو وسلم 

                                                           
 .423، ص 6، ج، د ت، دار صادر، بَتوت، لبنان1، طلسان العربابن منظور)دمحم بن مكرم(:   1
 .36ن ص 2، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان، ج1987، طمفاتيح الغيبالفخر الرازي )دمحم بن عمر بن احلسُت(:   2
/  3162، رقم 1216، ص 3، ج ﴾ رواه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل: ﴿ إَّن أرسلنا نوحا .. -3

 .287، رقم 185، ص 1ومسلم: كتاب اإلؽلان، ابب أدىن أىل اجلنة منزلة فيها، ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16879
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وزلتمل  ،الفاضل والكرًن واحلليمعلى الرب وادللك والشريف و السيد يطلق : السيد مبعىن الرب .6
 .ل ذلتهم( والزوج والرئيس وادلقدمأذى قومو )السيد يف قومو من ػلتم

َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإانَّ َأطَْعَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ َراَءاَن فََأَضلُّواَن ﴿:: ومثالو قول هللا تعاىلالسادة مبعىن األئمة .4
ِبياَل   .1"ربنا إَّن أطعنا أئمتنا يف الضَللة وكرباءَّن يف الشركٔتعٌت: "، [21األحزاب ]﴾السَّ

 .وعليو ومن خَلل ما سبق يتبُّت أن ادلعاين اللغوية للسيادة تدور حول معٌت الرائسة والقيادة     

 املفهوم االصطالحي ألعمال السيادة:ثاينالفرع ال. 
يتم ٖتديد مفهوم أعمال السيادة يف القانون الوضعي انطَلقا من ادلعيار الذي ػلكم مفهومهما     

 إن كان موضوعيا أو إجرائيا.
 أواًل: املعيار املوضوعي: -

ويقصد بو ادلعيار الذي يقف عند حدود ادلوضوع الذي تقوم عليو أعمال السيادة، فقد أورد     
 فقهاء القانون ٚتلة من التعاريف ادلوضوعية ألعمال السيادة يتم ذكر بعضها من خَلل اآليت: 

 .2"عن سلطان اإلدارة تصدر عن سلطان احلكم ال اليتوالتدابَت "رلموعة األعمال ىي  .7
وترتب آاثرًا قانونية لكن ىذه القرارات تتحصن  إداريةتصدرىا سلطة  إداريةقرارات  ىي رلموع .6

 .3عليها نظراً دلوضوعها اإلداريمن فرض رقابة القضاء 
خَلل التعريفُت السابقُت يتبُّت أن أعمال السيادة من حيث ادلوضوع ىي تلك األعمال  ومن    

 الصادرة عن السلطة التنفيذية ابعتبارىا سلطة حكم، ال ابعتبارىا إدارة عامة.
 
 
 

                                                           
، ، مؤسسة الرسالة، بَتوت، لبنان2000، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي )أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد(:   1
 .331، ص 20ج
، مكتبة القانون 2009، 1، طمسؤولية الدولة عن أعماهلا غري املشروعة وتطبيقاهتا اإلدارية  الفوزان )دمحم بن براك(: 2

 .451واالقتصاد، الرايض، السعودية، ص 
، دار قنديل، عمان، األردن، ص 2008، 1، طاإلداريةإساءة استعمال السلطة يف القرارات العقيلي)إبراىيم سامل(:  -3

216 . 
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 اثنياً: املعيار اإلجرائي: -
صوص ويقصد بو ادلعيار الذي ػلكم أعمال السيادة من حيث اإلجراءات اليت ٖتكمها ٓت    

اختصاص القضاء يف النظر إليها من عدمو، وؽلكن ذكر بعض التعاريف ادلندرجة ضمن ىذا ادلعيار 
 من خَلل اآليت:  

مام ااكم اإلدارية "أعمال السلطة التنفيذية اليت ال ؽلكن الطعن فيها أمام القضاء سواء أىي   .7
  .1"أو العادية

 .2"األعمال اليت يقرر ذلا القضاء صفة أعمال السيادة"ىي  .6
وعليو فإن أعمال السيادة من حيث اإلجراءات، تعرف أبهنا ٚتلة األعمال الصادرة عن السلطة      

 التنفيذية واليت تتمتع ابحلصانة ضد الرقابة القضائية.
 اثلثاً: املعيار املختلط: -
مال السيادة، وؽلكن ادلعيارين السابقُت يف ٖتديد مفهوم أعمع بُت غلويقصد بو ادلعيار الذي     

 ضمن ىذا ادلعيار إدراج التعريفُت التاليُت:
األعمال اليت ليس للقضاء سلطة ادلراقبة عليها واليت تتصل ابلسيادة العليا للدولة "ىي  .7

 واإلجراءات اليت تتخذىا السلطة التنفيذية بصفتها إدارة وذالك للمحافظة على أمنها
 .3"واستقرارىا الداخلي واخلارجي

طائفة من أعمال السلطة التنفيذية اليت تتمتع ْتصانة ضد رقابة القضاء ّتميع صورىا أو "ىي  .6
 .4"مظاىرا سواء يف ذالك رقابة اإللغاء أو رقابة التعويض أو رقابة فحص ادلشروعية

ومن خَلل ما سبق، واعتبارا للمعايَت اّددة دلفهوم أعمال السيادة ؽلكن القول أن ىذه      
 األعمال تتميز من حيث ادلفهوم القانوين :

                                                           
رللة دراسات، اجلامعة األردنية، اجمللد  ،اإلجراءات اإلدارية القابلة لالنفصال عن أعمال السيادة  شطناوي )علي خطار(: 1

 .3، ص 2000، سنة 1، العدد 27
، دار الفكر العريب، القاىرة، 1قيق زلمود عاطف البنا، طٖت ،النظرية العامة للقرارات اإلداريةالطماوي )سليمان دمحم(:  -2

 .115، ص 2016مصر، 
 .55دار الفكر اجلامعي، القاىرة، مصر، ص  ،القضاء اإلداري مبدأ املشروعية وجملس الدولة  إمام )دمحم دمحم عبده(:  3
دار النهضة العربية، القاىرة، مصر،  ص  ،1993، 1ط ،القضاء اإلداري يف القانون املصري واملقارن  حافظ )زلمود دمحم(: 4

53 . 
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من حيث ادلوضوع: ابعتبارىا ٚتلة األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية انطَلقا من سلطة  -
 احلكم ال سلطة اإلدارة.

 صنة ضد الرقابة القضائية.من حيث اإلجراء: ابعتبارىا زل -

 الفرق بني نظرية أعمال السيادة والنظرايت املشاهبة.لثثاالفرع ال: 
يرتبط مصطل  أعمال السيادة ببعض ادلصطلحات القانونية اليت تشًتك معها ٓتصوص اعتبارىا     

وبُت أعمال  استثناء متعلقا ٔتبدأ ادلشروعية، ومن ىذه ادلصطلحات ما يتم بيانو وٖتديد الفرق بينها
 السيادة ضمن العناصر التالية: 

 الفرق بني نظرية أعمال السيادة ونظرية حالة الضرورة: أوال: -
اإلدارة مثل األفراد قد ٘تر عليها بعض الظروف واحلاالت تضطر معها إىل القيام ببعض       

األعمال اليت ٗترج من خَلذلا عن مبدأ ادلشروعية تعرف أبعمال الضرورة، وىي تشًتك مع أعمال 
 السيادة وٗتتلف عنها يف ٚتلة عناصر يتم بياهنا بعد ٖتديد مفهومها ضمن العناصر التالية:

 مفهوم نظرية الضرورة:  .7
يطلق مصطل  الضرورة يف مفهومو العام على "وجود الشخص أو اذليئة ضمن ظروف تقتضي      

 ، ٔتعٌت تعذر تطبيق القانون لعذر قاىر.1اخلروج عن مبدأ ادلشروعية منعا من الضرر"
ْتيث ال ؽلكن  ؛تقوم فكرة الضرورة على أساس وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولةو     

شلا يستدعي التدخل السريع دلواجهة ىذه  ،ابلقواعد القانونية العاديةتو مواجهمع ىذا الظرف الطارئ 
نو أال إ ،وقد ؼلالف ىذا التصرف القواعد القانونية القائمة ،األوضاع من طرف السلطة التنفيذية
فتكون نظرية الضرورة ىي  ،الوسيلة الوحيدة لدفع ىذا اخلطر يستثٌت من القواعد العامة لكونو

 . 2األساس القانوين دلا تتخذه اإلدارة من تصرفات يف أوقات الضرورة

                                                           
 .159، د م ج، اجلزائر، ص 1992، 1، طاملقدمات األساسية يف القانونعبد هللا سليمان:  –1
، دار اجلامعة 2009، 1ط ،دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون (عليان بوزاين:  -2

 . 359 ،اإلسكندرية ،ةاألزاريط ،اجلديدة
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األحكام الدستورية أو القواعد  احلالة اليت تستدعي ٕتميدوعليو فان نظرية الضرورة يقصد هبا "     
وسَلمتها  لدولةلمصلحة العليا لتقدؽلا ل ،ظروف تطبيقهاالتشريعية العادية ويتوقف العمل هبا النتفاء 

 .1"داخليا وخارجيا
وبدورىم فقد تناول فقهاء اإلسَلم تعريف حالة الضرورة ٔتفهومها العام استقَلال عن تطبيقاهتا    

 .2ادلتعددة السياسية وادلدنية أبهنا: احلاالت اليت ٕتيز ارتكاب اّرم واظور ادلنهي عن فعلو

 الضرورة : حالة أوجو الشبو بني نظرية أعمال السيادة ونظرية   .6
تلتقي نظرية أعمال السيادة مع نظرية الضرورة يف الفقو الدستوري ضمن ٚتلة من ادلشًتكات     

 أعلها ما يلي:
 .3اعتبار كل منهما من األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية -
 منهما استثناء وخروجا عن مبدأ ادلشروعية. يشكل كل -
 . 4ن نظرية الضرورة ترفع العمل اإلداري إىل درجة أعمال السيادةيتجو البعض إىل القول أب -
 .5أتمُت سَلمة الدولةإىل  مربّر كل منهما إتاه السلطة التنفيذية وسعيها -

 أوجو االختالف بني نظرية أعمال السيادة ونظرية الضرورة:  .4
تتميز نظرية أعمال السيادة وٗتتلف عن نظرية الضرورة يف ٚتلة من الفروق بيان أعلها ضمن      
 اآليت:

                                                           
ادلؤ٘تر العلمي السنوي الثالث )ادلواجهة التشريعية لظاىرة  ،االختصاص التشريعي يف حاالت الضرورةعزيز الشريف:  -1

 . 55ص ،1998 الوطٍت والدويل(، جامعة ادلنصورة، كلية احلقوق،اإلرىاب على ادلستويُت 
، لبنان ،بَتوت ،دار ادلعارف ،1987ط ،قواعد األحكام يف مصاحل األانمعبد السَلم )أبو دمحم عز الدين عبد العزيز(:  ابن -2
 .5، ص 2ج
، عامل الكتب، 1984، 1ط ،مبدأ املشروعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرةعبد اجلليل )دمحم علي(:  -3

 . 112القاىرة، مصر، ص 
، 1ط مدى ضرورة السلطات االستثنائية يف مجهورية مصر العربية والرقابة عليها،وة عبد اذلادي، خالد اجلوىري: ثر  -4

 .141ص  ،مصر ،القاىرة  ،، دار النهضة العربية 2005
 . 142ادلرجع نفسو: ص  -5
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يرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن أعمال السيادة تشّكل خرقا دلبدأ ادلشروعية، ووصمة  -
من  عوسِّ تعترب امتدادا دلبدأ ادلشروعية وتُ عار يف جبُت الشرعية، ٓتَلف نظرية الضرورة اليت 

 .1ابدلشروعية االستثنائية ضمن ما ابت يُعرفنطاقو 
يبحث  -القاضي– وليس للقضاء مطلق النظر يف أعمال السيادة، ٓتَلف نظرية الضرورة فإن -

عن القوانُت  السلطةر خروج رّ تب ُ  استثنائية أو قاىرةعما إذا كانت ىناك ظروف  ٓتصوصها
يف  ،ل الصادرة بناء على حالة الضرورةعماكما يراقب شرعية األ  ،اليت ٖتكم الظروف العادية

بحث يف اعتبار البل ؽللك فقط  ،أبعمال السيادة إذا تعلق األمرىذا احلق  ال ؽللكحُت أنو 
 .2اإلجراء يدخل ضمن طائفة أعمال السيادة فيقضي بعدم االختصاص

غلوز ٓتَلف حالة الضرورة فإنو  ،عن أعمال السيادةالناٚتة  التعويض عن األضرارال ؽلكن   -
 عنها.التعويض 

خَلفا لنظرية الضرورة اّددة زمنيا بفًتة معينة تنتهي بزوال األسباب ادلؤدية إليها، فإن   -
 .3أعمال السيادة غَت زلّددة بفًتة زمنية

أقل، أو أسوأ منها ابلنظر إىل حالة ضماَّنت يتمّتع األفراد ٓتصوص أعمال السيادة ب -
دارية الختصاصها يف حالة ٕتاوز السلطة اإل مربّرات ٖتديد إذ أنو ؽلكن للقاضي ،الضرورة
قضائية القتصار نظر  د أية ضماَّنتيكون لألفراال  ؛ فإنوالسيادة خَلفا ألعمال ،الضرورة

ويف حالة إن اعتربىا ضمن طائفة أعمال القاضي على تكييفها فقط دون ٖتديد مربّراهتا. 
 .4صاصو دون النظر يف ادلوضوعالسيادة قضى بعدم اخت

 
  

 

                                                           
، ادلكتبة 2011، 1ط ،اجلزائرينظرية الضرورة يف القانون الدستوري واإلداري وتطبيقاهتما يف التشريع ٛتيد شاوش:  -1

 . 52ص ،اجليزة، مصر ،ادلصرية للنشر والتوزيع 
، ادلرجع مدى ضرورة السلطات االستثنائية يف مجهورية مصر العربية والرقابة عليهاثروة عبد اذلادي خالد اجلوىري:  -2

 . 142ص  ،السابق
 . 143ادلرجع نفسو: ص  -3
 .53ص  ،ادلرجع السابق  ،نظرية الضرورة يف القانون الدستوري واإلداري وتطبيقاهتما يف التشريع اجلزائري ٛتيد شاوش: -2
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 الفرق بني نظرية أعمال السيادة ونظرية السلطة التقديرية: اثنيا: -
ؽلكن للسلطة التنفيذية أن تقوم ببعض األعمال انطَلقا شلا ٘تليو عليها سلطتها التقديرية، تعرف     

يف ٚتلة عناصر بياهنا  أبعمال السلطة التقديرية، وىي تلتقي مع نظرية أعمال السيادة وٗتتلف نعها
 يتم بعد ٖتديد مفهومها وفق اآليت:

ترك القانون احلرية لإلدارة يف يقصد ابلسلطة التقديرية " تعريف نظرية السلطة التقديرية:  .7
يًتك  أنٔتعٌت  ،وجوب التصرف على ضلو إلزامي معُتمباشرة نشاطها دون أن يفرض عليها 
لذي تراه مَلئما للظروف مل والقيام بو يف الوقت االقانون لإلدارة حرية تقدير اختيار الع

 .1دون أن ؽللي عليها مقدما مسلكا زلدد يتعُت اٗتاذه يف ىذا اخلصوص" ،واألحوال
 نوع منالكاملة يف التقدير أثناء تصرفها، وىو السلطة وعليو ؽلكن القول أن القانون ؽلن  اإلدارة      
، وقت تدخلها لتختار بذلك ،خطورة بعض احلاالت تقديرُ٘تّكن اإلدارة من حرية التصرف  أنواع

 .2التدخل ىذا يف اليت تستعملهاالوسيلة وتُقّدر 

 السيادة ونظرية السلطة التقديرية: أعمالالشبو بني نظرية  أوجو  .6
 تلتقي نظرية أعمال السيادة مع نظرية السلطة التقديرية يف بعض اخلصائص أعلها:    

 .3السلطة التنفيذية صدور كل منهما عن -
 .وفقا الختصاصها لإلدارةجزء من السلطة التقديرية إال السيادة ليست  أعمال -
 .4منهما ْترية التصرف وفق الظروف دون معقب عليهما كل  ٘تتع -

 
 

                                                           
 ،، دار الفكر، دمشق، سوراي1998، 1ط ،أثر الظروف االستثنائية على مبدأ املشروعيةرلدي ادلتويل )السيد يوسف(:  - 1

 . 118ص 
، ادلرجع رة السلطات االستثنائية يف مجهورية مصر العربية والرقابة عليهامدى ضرو ثروة عبد اذلادي خالد اجلوىري:  - 2

 .147السابق، ص 
، رسالة حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداري )دراسة مقارنة تطبيقية(العتييب )دمحم مفرح ٛتود(: - 3

 .60،  ص 2011الرايض،  ،يف العربية للعلوم األمنيةٗتصص السياسة اجلنائية، جامعة َّن ،ماجستَت يف العدالة اجلنائية
 . 114ص  ، 1952 ،القاىرة  ،دار النشر  ،أعمال السيادة يف القانون ادلصري ادلقارن  ،دمحم عبد احلافظ  ،ىويدي  - 4
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 السيادة ونظرية السلطة التقديرية: أعمالاالختالف بني نظرية  أوجو  .4
نظرية أعمال السيادة عن نظرية السلطة التقديرية يف ٚتلة من العناصر بيان أعلها ضمن  ٗتتلف     
 اآليت:

 .أعمال السيادة تتحّصن ضد الرقابة القضائية ٓتَلف األعمال النإتة عن السلطة التقديرية -
ٓتصوص ٗتتلف أعمال السيادة عن أعمال السلطة التقديرية من حيث األسباب، إذ أهنا  -

قانونية تعترب أسبااب السيادة  أعماليف بينما  ،فنية وضرورات عملية أسبابلتقديرية السلطة ا
 .1وحرايهتم األفرادوقد يًتتب عليهما اعتداء على حقوق  ،ابالختصاصمتعلقة 

دة سلفا بقواعد قانونية غلب عليها وفق السلطة التقديرية زلدّ  اإلدارةاليت تقوم هبا  األعمال -
سواء ابلنسبة  اإلداري األمرومن مث ػلق للقضاء ْتث شرعية ، وعدم احلياد عنها إتباعها

 ،االضلراف ابلسلطة أوالوقائع  أويف القانون  أاخلط أوالشكل  أولعيب عدم االختصاص 
القضاء عن النظر فيو ، وؽلتنع بذلك عن امتنع  ، فمىت ثبت أنو كذلكالسيادة عمالأبعكس 
 . 2الشكل أوعدم االختصاص أي عيب شابو سواء بفحص 

 ،يف الظروف العادية اإلدارةتصرفات لألعمال اإلدارية على  السلطة التقديريةتقدير  يقتصر -
  فإهنا تثبت يف احلالتُت. السيادة أعمال ٓتَلف

  السيادة أعمالالفرع الرابع: أصل نشأة: 
رللس  ، وابألخصالقضاء اإلداري الفرنسي تعود ادلبادرات األوىل لنشأة أعمال السيادة إىل       

من خَلل إعَلن  ،إلبقاء على وجودهقصد االدولة الفرنسي الذي أوجدىا لغاية سياسية معينة 
شلا شكل ٙتنا ومقابَل  التنازل عن رقابتو ٓتصوص األعمال الصادرة عن السلطة احلاكمة إرضاء ذلا، 

سية من رللس الدولة الفرنسي ٕتاه خصومو الذين ومظهراً من مظاىر احلكمة السياالستمرار وجوده 
 .3وفق تعبَت الطماوييًتبصون بو 

                                                           
 . نقَل عن 84، ص 1957رسالة دكتوراه، القاىرة، مصر،  ،نظرية أعمال السيادةعبد الفتاح ساير داير:   - 1

https://www.arab-ency.com/ar/  :16:00الساعة  12/03/2017اتريخ الزايرة. 
 . 61، ادلرجع السابق، صحكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداريدمحم مفرح ٛتود العتييب:  - 2
 .130، ادلرجع السابق، ص اإلداريةالنظرية العامة للقرارات الطماوي:  - 3

https://www.arab-ency.com/ar/
https://www.arab-ency.com/ar/
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كان ما  ديد اجلالنظام ادللكي إن م ف7173 سنةمن جديد بعودة ادللكية إىل فرنسا إذ أنو و        
وكان يبحث عن إلغائو والتخلص منو ومن رقابتو اليت كان ؽلارسها  ،ينظر بعُت الرضا جمللس الدولةل
التنازل عن بعض سلطاتو اجمللس اختار  ؛ويف ظل ىذه الظروف  اخلطَتة اليت هتدده ، العهد القدًنيف

 .ٕتنباً للتصادم معها ووظائفو لصاٌف السلطات ادللكية
الفرنسي يف ٖتصُت ىذه األعمال اليت ابتت تعرف أبعمال السيادة، استمر رللس الدولة و        

 ، وٖتصينهاالسلطة التنفيذية اليت تتصل بكيان الدولة الداخلي واخلارجيعمال وتصرفات وادلتعلقة أب
 صادرة عن بوجود أعمالشلا ترتب عنو فهم قضائي  ،قضائي بتقرير صفة السيادة عليها من كل طعن
رد أحكام بتمييز و  القانوين بعد ذلك الفقو مث قام تنفيذية زلصنة ضد الرقابة القضائية.السلطة ال

التفرقة بُت القرارات اليت ٗتضع لرقابة القضاء وتلك اليت ؼلرجها  اأصول ؽلكن ٔتقتضاىالقضاء إىل 
 .1من واليتو ويطلق عليها إصَلحاً أسم أعمال السيادة أو أعمال احلكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .130، ادلرجع السابق، ص النظرية العامة للقرارات اإلداريةالطماوي:  - 1
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 أعمال السيادة حتديد املطلب الثاين: معايري

ىا من األعمال اإلدارية جلملة من أخضع الفقو القانوين أعمال السيادة قصد ٘تييزىا عن غَت       
 ادلعايَت يتم ذكرىا وبيان ادلقصود منها وتقييمها ضمن الفروع اآلتية:

 .معيار الباعث السياسيالفرع األول:  -
 .ادلعيار ادلوضوعيالفرع الثاين  -
 .ادلعيار الشكليالفرع الثالث:   -

 معيار الباعث السياسي. ول:األفرع ال 
أساس يتم وفق ادلعيار السياسي التمييز بُت أعمال السيادة عن غَتىا من األعمال اإلدارية على      

حيث يكون العمل اإلداري  ،اإلداريصدور القرار أو العمل  النظر إىل الباعث الذي أدى إىل
إىل ٛتاية سعيا ابلسياسة العليا للدولة سياداي مىت ٖتقق أن الباعث من القيام بو سياسي متصل 

فإذا ٖتّقق أن الباعث غَت سياسي فقد خرج بذلك  ،مصاحلها ضد أي اعتداء أو خطر يهددىا
 .1وابلتايل فإنو ال يستثٌت من رقابة القضاء العمل اإلداري عن كونو من أعمال السيادة

 : 2إال أن ىذا ادلعيار قد تعرض حلملة من االنتقادات يتم بيان أعلها ضمن اآليت     
يار الباعث السياسي يُطلق من سلطة اإلدارة يف التذرع أبعمال السيادة ْتجة الباعث أن مع -

 السياسي.
أن ىذا ادلعيار ؽلكن السلطة التنفيذية من التحرر والتفّلت من سلطة الرقابة القضائية على  -

 أعماذلا.
 معيار الباعث السياسي يدفع إىل ترك األعمال اإلدارية رىينة للظروف السياسية. -

 
 
 

                                                           
 . 367، ص 1، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ج1996، 1ط ،القضاء اإلداري:  الطماوي )دمحم سليمان( - 1
 –النظام االصلليزي  ،)دراسة مقارنة  ،عبد اجلليل دمحم علي مبدأ ادلشروعية يف النظام اإلسَلمي واألنظمة القانونية ادلعاصرة  - 2

 .121ص  ،القاىرة  ،عامل الكتب  ،النظام السوفييت ( طبعة األوىل –النظام الفرنسي 
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 املعيار املوضوعي ثاين:الفرع ال: 
استنادا إىل اخلطورة اليت ترتبت عن القول ابلباعث السياسي، واعتبارًا للنقد ادلوجو لو جلأ 

ْتيث  ،وطبيعتها الفقو السياسي الدستوري إىل القول ٔتعيار آخر يستند إىل موضوع األعمال اإلدارية
 .1اّدد للعمل اإلداري وادلميِّز لو عن غَته ىيالذاتية  اإلداري وطبيعتو العمل موضوعكون ي

وانطَلقا من ىذا ادلعيار فإن العمل السيادي ىو كل عمل إداري صدر عن اإلدارة ابعتبارىا 
 السيادي ال ابعتبارىا اإلداري، واليت ال تسم  أبن تكون زلَلً للرقابة القضائية.

يف  الفقو القانوين مل ينج إىل النقد، حيث أنو  وبدوره، وكشأن سابقو فقد تعّرض ىذا ادلعيار         
و٘تييزىا عن غَتىا من بتحديد طبيعة أعمال السيادة  من شأهنا أن تقومالضوابط ادلوضوعية اليت  رسم

اعتبارا لعدة أسباب أعلها   موضوعية فاصلة بينهماالصعوبة إقامة حدود  إذ أنو من؛ أعمال اإلدارة
السيادي، واإلداري، شلا يًتتب عنو احلكم بغموض ىذا ادلعيار وعدم وحدة اجلهة الصادرة للعملُت 

وضوحو، األمر الذي يتعذر معو القبول بو خاصة دلا قد يًتتب عنو من ٖتصُت العمل اإلداري عن 
 .2رقابة القضاء ويتسبب يف ضياع احلقوق وانتهاك ادلصاٌف

 املعيار الشكلي . ثالث:الفرع ال 
لَلنتقادات ادلوجهة للمعيارين السابقُت، وعمَل على تفاديها جلأ بعض الفقهاء إىل القول اعتبارًا     

من خَلل القول ّتملة من الضوابط الشكلية اليت بواسطتها ٔتعيار آخر، يُعرف ابدلعيار الشكلي، 
 :يتكاآل تتميز أعمال السيادة عن غَتىا وىي

  :از على النصوص القانونية املطبقةاالرتك أوال: -
تنفيذا استنادا إىل ىذا ادلعيار فإن أعمال السيادة ىي تلك األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية 

استنادا إىل ىذه السلطة أما األعمال اليت تقوم هبا و ، توريةالختصاصاهتا اددة يف النصوص الدس
 .3نصوص القوانُت واللوائ  فإهنا تعد من قبيل األعمال اإلدارية

 ووفق ىذا ادلعيار يتبُت أن أعمال السيادة ىي كل عمل يستند إىل قواعد الدستور.    
                                                           

 . 330ادلرجع السابق، ص  ،القضاء اإلداريالطماوي:  - 1
 .331ادلرجع نفسو: ص  - 2
 ،اإلسكندرية ،، منشاة ادلعارف1982، 1، طالرقابة على أعمال اإلدارة مبدأ املشروعيةٚتال الدين زلمود سامي:   -3

 . 254ص  ،مصر
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يؤخذ على ىذا الرأي دلا يًتتب عنو من خطورة ٖتويل الدستور من ضمانة أساسية حلماية نو أإال     
ة تستخدمها للتخلص من الرقابٕتعل منها سلطة دستورية  احلقوق واحلرايت إىل ذريعة بيد اإلدارة
 .1القضائية على أعماذلا يف مواجهة األفراد

 فكرة األعمال املختلطة : اثنيا: -
إذا كانت األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية بغرض تنظيم  يتجو بعض الفقو إىل القول أبنو     

انطَلقا من و  ،عَلقتها مع سلطة أخرى ال ٗتضع لرقابة القضاء فهي ال شك من أعمال السيادة
 :األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية بشأن عَلقتها ابلربدلان من مثلن إفذلك 
 نعقادالدعوة إىل إجراء االنتخاابت أو دعوة اجمللس إىل اال. 
  أو حلو الربدلان قرار وقف جلسات. 

  عَلقتها بسلطة أجنبيةتنظيم بصدد  األعمال الصادرةويدخل أيضا ضمن ىذه األعمال تلك      
 .بهم أو إعَلن احلرب أو عقد الصل أو تبادل السفراء أو سح االعًتاف بدولةك
لك دلساسها تايل فإهنا تعد من أعمال السيادة؛ وذكل ىذه األعمال تعد أعماال سلتلطة وابل     

 .  2بعَلقات احلكومة بغَتىا من السلطات العامة أو اذليئات األجنبية

  القائمة القضائية: اثلثا: -
يف  ، وٖتديد أعمال السيادة من بينهااستقراء األحكام القضائيةوىو ادلعيار الذي يتم ٔتقتضاه      

وىو ما ابت يصطل  على  ،3الصادرة عن رللس الدولة وزلكمة التنازع شكل قائمة، خاصة األحكام
 .ٔتعيار القائمة القضائيةتسميتو 

ذىب إىل القول أبن العمل عندما  ىوريو موريس ويعود الفضل يف القول هبذا ادلعيار إىل الفقيو   
 .  4"ىذه الصفةر لو القضاء اإلداري وزلكمة التنازع ل عمل يقرّ ىو"ك -احلكومي–السيادي 

                                                           
 . 256ص  ،ادلرجع السابق ، الرقابة على أعمال اإلدارة مبدأ املشروعيةٚتال الدين زلمود سامي:   -1
، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، ص 1976، 3ط ،املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانونمبدأ طعيمة اجلرف:  -2

102 . 
 .55ادلرجع السابق، ص  ،القضاء اإلداري مبدأ املشروعية وجملس الدولةإمام )دمحم دمحم عبده(:  -3
 .332ص  ،ادلرجع السابق ،النظرية العامة للقرارات اإلداريةالطماوي:  - 4
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واستنادا إىل ٚتلة األحكام الصادرة عن رللس الدولة وزلكمة التنازع الفرنسيتُت فقد حّدد ىذا       
 :1الفقيو قائمة أعمال السيادة كاآليت

 األعمال ادلتعلقة بعَلقة السلطة التنفيذية ابلسلطة التشريعية . .7
 الدولة اخلارجية والدبلوماسية . ناألعمال ادلتصلة بشؤو  .6
 ادلتصلة مباشرة ابلعمليات احلربية.بعض األعمال  .4
 بعض األعمال ادلتعلقة بسَلمة الدولة وتدابَت أمنها الداخلي. .3
 اجلنسية وما يتعلق هبا. .5
 إبعاد األجانب أو ترحيلهم. .2
 بعض ادلنازعات الناشئة عن قانون النشر واإلعَلم. .1

لبحث يف أحكام القضاء للوصول إىل ىذه ادلعايَت أتعبت فقهاء القانون يف اوواقع األمر أن 
فما كان منو إال أن اكتفى بتعداد األعمال  ،ادلعيار الذي يعتنقو القضاء يف ٖتديد أعمال السيادة 

اليت استبعدىا القضاء من اختصاصو من دون أن يوض  سببا ذلذا االستبعاد معتربا ىذه األعمال من 
عده على ذالك أن القضاء كان يرفض استخدام وسا ،قبيل أعمال السيادة وفقا ألحكام القضاء 

مكتفيا ابلقول :" ىذا العمل موضوع الطعن ال يقبل بطبيعتو أن يكون  ،اصطَلح أعمال السيادة 
 .2زلَل خلصومة قضائية ومن مث فهو ؼلرج عن واليتو " 

أو وشلا يؤخذ على ىذا ادلعيار أنو يؤدي إىل ٖتكم القضاء بدال من اإلدارة يف ٖتصُت عمل 
فهو معيار مرن ؼلشى أن يكون مرتبطا ابعتبارات سياسية أو بتخوفات  ،قرار إداري من رقابتو 

خاصة ابلقضاء ذاتو حرصا على بقائو بدال من ارتباطو بسَلمة الدولة يف اخلارج أو الداخل أو 
إىل ٗتوف وخَت دليل على ذالك ، أن أصل نشأة النظرية يف حد ذاتو يرجع  ،ابدلصاٌف العليا للدولة 

رللس الدولة الفرنسي من بطش السلطة التنفيذية اليت كانت تًتبص بو خَلل النصف األول من 
 .3القرن التاسع عشر

 

                                                           
 ،رسالة ماجستَت من األكادؽلية العربية ابلدظلرك ،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلداريةسَلم عبد اجمليد زنكة:  - 1

 .60ص ،2008سنة 
ى ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود  1412رسالة ماجستَت، أعمال السيادة يف الفقو اإلسالمي، أجلوعي )فهد دمحم(:  -2

 . 77الرايض،  ص  ،العايل للقضاء اإلسَلمية، ادلعهد
 .  78ادلرجع نفسو: ص  -3
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 متهيد: 
على النحو الذي سبق بيانو ضمن ٖتديد مفهوم أعمال السيادة فَل شك أهنا تعدُّ من أخطر   

االستثناءات ادلتعلقة ٔتبدأ ادلشروعية ، ولذلك فإنو قد مت ٗتصيص ىذا ادلبحث لضبط مفهوم مبدأ 
عليها أعمال  ادلشروعية وٖتديد عَلقتو أبعمال السيادة، مث بيان ادلربرات واألسس القانونية اليت ترتكز

 السيادة يف اخلروج عن مبدأ ادلشروعية.
 كل ذلك يتم تفصيلو من خَلل ادلطلبُت التاليُت:    

 ادلطلب األول: تعريف مبدأ ادلشروعية. -
 مربرات استثناء نظرية أعمال السيادة من مبدأ ادلشروعية.ادلطلب الثاين:  -
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 تعريف مبدأ املشروعية  املطلب األول :
انتقال اإلنسان من مرحلة االجتماع الطبيعي الذي كان ػلتكم فيو إىل القانون الطبيعي إىل مرحلة    

االجتماع السياسي عقب نشوء السلطة السياسية أو الدولة ترّتب عنو ضرورة االحتكام للقانون 
عية الذي يقتضي التزام اجلميع أفرادا وخضوع اجلميع إىل سيادة القانون شلا تولد عنو مبدأ ادلشرو 

 ومؤسسات بسيادة القانون.
إال أن مبدأ ادلشروعية قد تتخللو بعض الظروف اليت تقتضي من السلطة السياسية اخلروج عنو شلا     

يشكل استثناء عليو، وال شك أن أعمال السيدة ىي واحدة من ىذه االستثناءات اليت تعًتي ىذا 
 ادلبدأ.
 ادلقصود ٔتبدأ ادلشروعية؟  فما    

 ملبدأ املشروعية املعىن اللغوي: الفرع األول: 
، والشريعة الشرعية وادلشروعية يف اللغة مشتقان من أصل واحد ىو الشرع أو الشريعة أو الشرعة     

 :1ما يلي يف أصلها اللغوي تطلق على مورد الشاربة ومنبع ادلاء الصايف، كما تطلق دلعان أخرى أعلها
 .2: "الشرعة والشريعة: ما يبتدأ فيو إىل الشيء، ومنو يقال: كذا، أي : ابتدأ فيو"االبتداء -
َهاًجا ِشْرَعةً  َجَعْلَنا ِمنُكمْ  ِلُكلٍّ ﴿: يقول هللا تعاىل: العادة أو السنة أو املنهاج - املائدة ]﴾ َوِمن ْ

31].  
تتض  بعده مفاصلها : ومنو قوذلم شرع اإلىاب عند سلخو عن الشاة، إذ الظهور والبيان -

 ويتبُت حسنها من عدمو.

 تعريف مبدأ املشروعية يف القانون الوضعي الفرع الثاين :: 
يعترب مبدأ ادلشروعية من أىم تطبيقات مبدأ سيادة القانون، حيث يتعُّت أن تكون ىيئاهتا          

 .3العامة وقراراهتا النهائية ملتزمة هبذا القانون
 يطلق مبدأ ادلشروعية يف لغة الفقو الدستوري ضمن القانون الوضعي ويراد لو ادلعاين التالية:و           

                                                           
 /  299، ص 2، ادلصدر السابق، جلسان العربابن منظور:  -1
 .14، ص 1ج ، دار طيبة للنشر، السعوديةتفسري القرآن العظيمابن كثَت )أبو الفداء إمساعيل بن عمر(:  -2
 .3، ادلرجع السابق، ص اإلدارة العامة للقانونمبدأ املشروعية وضوابط خضوع اجلرف طعيمة:  - 3
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 " ن تتوافق كل التصرفات اليت أب ،سلطاهتا للقانون حكامًا وزلكومُتخضوع الدولة بكافة
 .1"تصدر من سلطات الدولة مع أحكام القانون

 " خضوع كل من احلكام واكومُت  القانون أو مبدأ اخلضوع للقانون، ٔتعٌتسيادة حكم
 .2"للقانون

 "سواء إرادة  علو أحكامو وقواعده فوق كل إرادةْتيث ت ،سيادة أحكام القانون يف الدولة
 .3"احلاكم أو اكوم

 تعريف مبدأ املشروعية يف الفقو اإلسالمي: :الفرع الثالث 
الوضعي مل يعرفو الفقو  القانوين يف الفقو عليو من تفصيلمصطل  مبدأ ادلشروعية ٔتا ىو         

نَ ُهْم مبَا ﴿ قال تعاىل: ،أرض الواقعالتعامل هبذا ادلبدأ معمول بو يف  أنغَت  ،اإلسَلمي َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
فَِإْن تَ َولَّْوا فَاْعَلْم  أَنْ َزَل اَّللَُّ َواَل تَ تَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِإلَْيكَ 

َا يُرِيُد اَّللَُّ َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ   :وقال تعاىل، [84المائدة ]﴾ َأَّنَّ
ِمْنُكْم فَِإْن تَ َنازَْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأويل اأْلَْمِر ﴿

ٌر َوَأْحَسُن أَتِْوياًل  ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلَِخِر َذِلَك َخي ْ  .[94النساء ] ﴾ِإىَل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ
أبن احلكيم سعيد عبد ادلنعم ن أّصل ذلذا ادلبدأ وعرّفو يف الفقو اإلسَلمي، صلد تعريف وشل     

وأي عمل أو تصرف سلالف  ،كام واكومُت موافقة لشرع هللاتكون تصرفات احل ادلقصود منو"أن
 . 4لشرع هللا يكون ابطَلً "

فادلشروعية يف اإلسَلم تقتضي ىيمنة الشرع اإلسَلمي على كل من يف الدولة سواء كانوا إفراداً      
 .5أمنُت أو أشخاص طبيعيُت أو معنويُتأو ٚتاعات أو مسلمُت ومست

 

                                                           
 .21ادلرجع السابق، ص  ،القضاء اإلداري ورقابتو ألعمال اإلدارةالطماوي:  - 1
 .17، ادلرجع السابق، ص القضاء اإلداريعمر دمحم الشوبكي:  - 2

 . 3، منشورات احلليب، بَتوت، لبنان، ص 2005، 1، طالقضاء اإلداريعبد الوىاب دمحم رفعت:  3 -
، دار الفكر 1976، 1، طالرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرةسعيد عبد ادلنعم احلكيم :  - 4

 .16ص ،مصر،  ،القاىرة ،العريب
 .17ادلرجع السابق، ص  القضاء اإلداري،حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف دمحم مفرح ٛتود العتييب:  - 5
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كان األئمة بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستشَتون األمناء من أىل العلم يف األمور قال اإلمام البخاري رٛتو هللا :"
، 1فإذا وضع الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غَته اقتداًء ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص " ،ادلباحة ليأخذوا أبسهلها 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ ﴿ :يف تفسَت قولو تعاىل يقول ابن كثَتو   ﴾َأَفُحْكَم اجْلَاِىِليَِّة يَ ب ْ

 ،يذكر هللا تعاىل من خرج عن حكم هللا ادلشتمل على كل خَت الناىي عن كل شر: "[95المائدة ]
  ،وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألىواء واالصطَلحات اليت وضعها الرجال بَل مسند من الشريعة هللا

 .2"كما كان أىل اجلاىلية ػلكمون
فقد بُّت فقهاء اإلسَلم أن ادلشروعية فيو ال تستند إىل اإلمام وال إىل احلاكم وال حىت للشعب أو      

وإظّلا ىي للّشرع. ذلك  ،ظرايت احلديثة يف القانون الدستورياألمة  على النحو الذي ذىبت إليو الن
 ملزم بنصوص الّشرع وعليو أن يتعّهد أمام الّرعيّ ة  -حكاما وزلكومُت-أن اجلميع  

 ،3ودليل ذلك ما ورد من قول أيب بكر   هنع هللا يضر   عند تولّيو اخلَلفة: "أطيعوين ما أطعت هللا فيكم"    
وىو يريد  ،: "فورّب الكعبة ألٛتلّن العرب على الطّريق" هنع هللا يضر   وما ورد من قول عمر بن اخلطّاب 

ودلا ورد من أن عبد الّرٛتن بن عوف وقف على ادلنرب ودعا عثمان بن عّفان   رضي  ،4أحكام الّشرع
أّما  .5" يعٍت أاب بكر وعمر   هللا عنهما   وقال لو: " أتبايعٍت على الكتاب والّسنة وسَتة الّشيخُت

فقد كان أكثر صراحة يف ىذا األمر عندما جاءه ربيعة بن أيب شّداد   هنع هللا يضر   علي بن أيب طالب 
قائَلً: "ابيع على كتاب هللا وسّنة رسولو" فقال ربيعة: "على    هنع هللا يضر  فخاطبو علي  ،اخلثعمي دلبايعتو

وسّنة  ،ي: "ويلك..!! لو أّن أاب بكر وعمر عمَل بغَت كتاب هللافقال عل ،سّنة أيب بكر وعمر"
 .6رسولو مل يكوَّن على شيء من احلق"

                                                           
، دار ادلعرفة، بَتوت، 1987، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر )أبو الفضل أٛتد بن علي العسقَلين(:  - 1

 . 105 ، ص7لبنان، ج
 .347، ص 1، ادلصدر السابق، جتفسري القرآن العظيمابن كثَت:  - 2
  .48ص ،السيوطي: اتريخ اخللفاء - 3
  .119ص ،3ج ،، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان1986 ،1ط ،اتريخ األمم و امللوكالطربي )دمحم بن جرير(:  - 4
  . 227ص ،4ادلصدر نفسو: ج - 5
، 1ط،اتريخ اخللفاءالسيوطي )عبد الرٛتن بن أيب بكر(:  / 433ص ،4، ادلصدر السابق، جاتريخ األمم وامللوكالطربي:  - 6

  .132ص ،السعادة، مصر، مطبعة 1952، 1ط،اخللفاء
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وقولو  ،﴾َوَمْن ملَْ ََيُْكْم مبَا أَنْ َزَل اَّللَُّ فَُأولَِئَك ُىُم الَكاِفُرونَ ﴿وسيادة الّشرع اثبتة بقولو تعاىل :        
ُ فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن مَلْ ََيُْكْم مبَا ﴿ أيضاً: ُ ﴿ وقولو أيضا:﴾ أَنْ َزَل اَّللَّ َوَمْن مَلْ ََيُْكْم مِبَا أَنْ َزَل اَّللَّ

 وقد جاءت يف سورة واحدة بشكل متعاقب تقريبا.    ،[47 45 44﴾]ادلائدةفَُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ 
ّرجوع عن كل أمر خالف بو شرع هللا. وقد أُثر وذلذا فإنّو لكل مسلم احلق يف تذكَت اخلليفة ابل        

فإن مل غلدوا ْتثوا يف سّنة رسول  ،عن اخللفاء ٚتيعا أهّنم كانوا إذا نزلت هبم الّنوازل ْتثوا يف كتاب هللا
 .1فإن مل غلدوا رجعوا إىل استشارة من عاصرىم من الّصحابة والفقهاء ، ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  
يادة راجعة للّشرعوإذا كانت ال      فإّن السُّلطة وإن كان اخلليفة ىو الذي ؽُلارسها فإهّنا تعود  ،سِّ

 ألنّو ىو من ؼلتار اخلليفة وىو الذي يعزلو مىت حصل ما يدعو لذلك.  ،للّشعب أو للّرعّية
ذىبوا إىل فإّن ٚتيع الفقهاء  ،2وعصمة اإلمام ،وخَلفًا لإلمامّية اليت قالت بنظرية احلق اإلذلي       

ومقياس أىليتو  ،وعليو فاإلمام غَت معصوم من اخلطأ والزّلل ،أّن اإلمامة منصب سياسي وديٍت
دود الّشرعية أو فإذا ما أخطأ يف احل ،التزامو بنصوص الشرع وأحكاموللحكم متوقف على مدى 

عنو إىل الّصواب  األحكام فإن من حق األّمة وواجبها أن تنّبهو على اخلطأ و العدولتباطأ عن تنفيذ 
أو أخّل بشرط من  ،ومن حّقها أيضا عزلو إذا ٕتاوز واجباتو ،عرب شلثّليها الذين أَّنبتهم يف اختياره

 ،ومثالو أن يُقدم على ادلنكرات ٖتكيما للّشهوة ،كأن ُٕترح عدالتو بفسق وضلوه  ،شروط ادلبايعة
 .  4طاعة دلخلوٍق يف معصية اخلالق(  : )ال ملسو هيلع هللا ىلص   . والقاعدة يف ذلك قول الّرسول3وانقيادا للهوى

                                                           
اآلمدي )أبو /  103ص ،2ج ،بَتوت، لبنان ،مؤّسسة الّرسالة ،1982 ،4ط ،املستصفىالغزايل )أبو حامد دمحم بن دمحم(:    1

 ،، دار الكتاب العريب، بَتوت، لبنان1984، 1ٖتقيق سيد اجلميلي، ط ،اإلحكام يف أصول األحكاماحلسن علي بن دمحم(: 
 . 145ص ،2ج
وألّن اإلمام  ،ألنّو لو كان غَت ذلك مل يؤمن من الفساد واتِّباع اذلوى ،ترى اإلمامية أن اإلمام غلب أن يكون منصواب من هللا   2

الشهرستاين )دمحم بن عبد الكرًن بن أيب بكر(: / وعندىم تكفَت من مل يقل هبذا ادلبدأ أو امتنع عن إقراره. ،غلب أن يكون معصوما
 .92ص،1لبنان، ج ،دار الفكر، بَتوت ،1988ط ،امللل و النحل

  . 217ص ،، ادلكتب اإلسَلمي، بَتوت، لبنان1985، 1، طاألحكام السلطانيةادلاوردي )أبو احلسن علي بن دمحم(:    3
جاء أبلفاظ  . كما209ص ،4ج ،1707رقم ،ابب ال طاعة دلخلوق يف معصية اخلالق ،الًتمذي: كتاب اجلهاد رواه - 4

فإذا أُمر ٔتعصية فَل مسع وال طاعة (. رواه  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   : ) السمع والطاعة على ادلرء ادلسلم فيما أحّب وَكره ما مل يُؤمر ٔتعصية  منها قولو ،سلتلفة 
 ،ألمراءابب وجوب طاعة ا ،. / و مسلم: كتاب اإلمارة2612ص ،6ج ،6725رقم ،ابب السمع والطاعة لإلمام ،البخاري: كتاب األحكام

. / و أبو داود: 956ص ،2ج ،2864رقم ،ابب الطاعة يف معصية هللا ،/ و ابن ماجة : كتاب اجلهاد   1469ص ، 3ج ،1839رقم 
 ،ابب جزاء من أُمر ٔتعصية فأطاع ،. / والنسائي: كتاب البيعة40ص ،3ج  ،2626رقم ،ابب يف الطاعة ،أّول كتاب اجلهاد

  .430ص ،10ج ،4569رقم  ،ابب طاعةاألئمة  ،/ وابن حبان : كتاب السَت  160ص ،7ج ،4206رقم



 

 

 7102" ............................. جامعة أدرار -دراسة مقارنة –مذكرة ماسرت " أعمال السيادة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي

44 

 : مربرات استثناء نظرية أعمال السيادة من مبدأ املشروعية املطلب الثاين:
أىم وأخطر استثناء متعلق ٔتبدأ ادلشروعية، فما ىي مربراتو وأسسو تعترب نظرية أعمال السيادة         

 ؟ القانونية يف األخذ بو
السيادة يف األخذ هبا إىل ٚتلة من ادلربرات القانونية يتم بياهنا ومقارنتها مع تستند أعمال 

 :1الفقو اإلسَلمي ضمن اآليت
 املربّر التارخيي: الفرع األول:  
أوجدىا رللس الدولة  ،أن أساس ىذه النظرية ُيستخلصيف سياق التطور التارؼلي ذلذه النظرية      

 .ي ٘تثل سياسة حكيمة جمللس الدولةالنظام ادللكي آنذاك وىجل أن ال يتصادم مع أالفرنسي من 
أما يف اإلسَلم فإن القضاء اإلسَلمي فهو ذو والية عامة على ٚتيع ادلسلمُت، ومل يعرف إنشاء     

 أي استثناء ألحكام أو أعمال عن النظر فيها مهما كانت جهة إصدارىا، كما أنو مل ؼلص أيو فئة 
ومبدأ ادلشروعية من جهة  ،رلهة دلا ؽُلَثِّلو ذلك من اإلخَلل ٔتبدأ العدل وادلساواة، ابمتيازات أو زلاابة

فَل ُيستثٌت أحٌد من ادلثول أمام القضاء يف اإلسَلم مهما كان شأنو حىت ولو كان اخلليفة  أخرى،
انة . فقد جرى العمل على مقاضاة اخللفاء والوالة ٘تاما كما ػلاكم سائر األفراد، إذ ال حص2نفسو

دلا يًتتب على ىذه احلصانة من ظلم أتابه العدالة اليت  ،وال ألعمال معيَّنة ،يف اإلسَلم ألشخاص
. 3تسود أحكام الشريعة، فقد كان اخلليفة ال غلد أية نقيصة أو فضاضة يف حضوره رللس القضاء

 :ما يلي بنظرية أعمال السيادةيف إثبات عدم اعتداد اإلسَلم ومن األمثلة 
  وخَلصتها أن القائد "قتيبة بن مسلم" كان قد دخلها دون إنذار أىلها، فتح مسرقندحادثة :

وبعد مدة أرسل ىؤالء وفدًا عنهم إىل اخلليفة "عمر بن عبد العزيز" يشكون إليو األمر، 
 ،فكتب إىل عاملو "سليمان بن أيب السري" أيمره أن يُنصِّب ذلم قاضيا ينظر يف أمرىم

الذي حكم إبخراج ادلسلمُت من مسرقند على أن  ،بن حاضر الباجي"فنّصب القاضي"ُٚتيع 

                                                           
، دار 1993، 1ط ،القضاء اإلداري يف القانون املصريانظر تفصيل ىذه األسس ضمن ادلرجع اآليت: حافظ زلمود:  - 1

 .54-53ص  ،مصر ،القاىرة  ،النهضة العربية 
 .34، دار النهضة العربية، القاىرة، ص 1981، 1ط ،القضاء يف اإلسالمدمحم سَلم مدكور:  –  2

 .    140، ص 5ج ،بَتوت، لبنان ،دار الفكر ،1987ط ،فتح القديرابن اذلمام )دمحم بن عبد الواحد السيواسي(:  – 3
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وأقّروا اإلقامة مع ادلسلمُت بعد أن اطمأنوا إىل  ،يُنابذوا أىلها على سواء، فكره ىؤالء احلرب
 .1عدذلم

   حيث أتىب "الظاىر بيربس"  غزو التتار لبالد الشاموىناك حادثة أخرى وقعت يف عهد
موال لتجهيز اجليش، ومل يكن يف بيت ادلال ما يقوم بو، فاستفىت علماء لقتاذلم واحتاج إىل األ

الشام فأجازوه، إاّل اإلمام النووي الذي قضى أبن يَردُّ السلطان بيربس كل ما عنده وعند 
.شلا يُظهر مدى مشول والية القضاء يف 2حواريو وأعوانو من حليٍّ وأموال إىل بيت ادلال

 الدولية.   اإلسَلم حىّت دلسائل السَت
 املربّر السياسي: الفرع الثاين : 
يرى بعض الفقهاء أن رلرد وجود القصد السياسي الرامي إىل حفظ الدولة وٛتايتها داخليا        

القضاء كان يطبق ىذا ادلعيار وخارجيا يعدُّ يف حد ذاتو مربّرا سياسيا للقول أبعمال السيادة، إذ أن 
ألن الرقابة ستكون ذات طابع سياسي ذلذه األعمال ومن مث  ،لكي ال يتدخل يف أعمال السيادة

 االٕتاه الذي سلكو الفقيو الفرنسي العميد ليون دػلي،وىو نفس . 3غلب أن يعهد هبا ذليئة سياسية
ألن أعمال السيادة ال ٗتضع لرقابة القضاء بسبب صدورىا من السلطة التنفيذية ال بوصفها ىيئة 

ل بعد إىل سحب ىذه بل إن التنظيم القضائي يف الدول مل يص ،سياسية إدارية وإظلا بوصفها ىيئة
تسميتها ابألعمال السياسية بدال من أعمال  يفضل وانطَلقا من ىذا االعتبار ،الرقابة عليها

 .4السيادة
 املربّر الشكلي أو اإلجرائي :الفرع الثالث : 
 ،واعتربوه مسوغا ذلذه النظرية ،سلتلطةن أعمال السيادة ىي أعمال يرى بعض فقهاء القانون أ      

خرى اليت ْتيث أهنا ليست بصادرة من السلطة التنفيذية وحدىا وإظلا ٔتجال عَلقتها ابلسلطات األ
وقد أخذ على الرأي انو يقتصر صَلحيتو على القضاء الفرنسي الذي مل  ،ال ٗتضع لرقابة القضاء

كما أن األخذ هبذا الرأي يف ظل النظام   ،يمتو بل فقد ق ،يعًتف حىت اآلن بسلطة رقابة السلطة 

                                                           
 وما بعدىا. 567، ص 6ادلصدر السابق، ج ،اتريخ األمم وامللوكجَلل الدين الطربي :   –1
 .134، ص بَتوت، لبنان ،دار النفائس ،1985 ،5ط ،الشريعة والتاريخ اإلسالمي اِلكم يفنظام ظافر القامسي:  –2
 . 54ادلرجع السابق، ص  ،القضاء اإلداري يف القانون املصريحافظ زلمود:  - 3
 .55ادلرجع نفسو: ص - 4
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وىي وفقا ذلذا الرأي تعد  ،الفرنسي عن تفسَت خضوع لوائ  اإلدارة العامة لرقابة القضاء اإلداري 
 . 1أعماال سلتلطة

أن أساس عدم اختصاص القضاء بنظر أعمال ويف نفس ىذا السياق يرى بعض الفقهاء       
إما  ،ها من نطاق اختصاص القضاء ّتهتيوخلروج ،القضائي ذاهتاالسيادة ىو قواعد االختصاص 

وىي ، هنا تتصل ٔتعاىدات وعَلقات دوليةألأو  ،ألهنا تتصل بعَلقات السلطات العامة ببعضها
كما ال   ،ؼلتص القضاء اإلداري ابلفصل فيهامسائل ال تدخل يف مدلول ادلنازعات اإلدارية اليت 

 .2تدخل يف مدلول منازعات األفراد اليت ؼلتص القضاء العادي بنظرىا 
 املربر املوضوعيالفرع الرابع : : 
 ،موضوعيةذىب البعض إىل وضع أساس ذلذه النظرية ابالستناد إىل اعتبارات قانونية وعلمية      
لتضحية أن القانون ىو وسيلة وليس غاية فهو وسيلة للمحافظة على سَلمة الدولة ووجبت ا ذلك
حيث أن سَلمة الدولة فوق القانون ومن مث وجب االعًتاف للحكام ابخلروج على القانون كلما  ،بو

وىذا الرأي فيو خلط بُت نظرية أعمال  ،اقتضت الظروف ذالك لتحقيق الغاية العليا من ذالك 
يادة ونظرية الضرورة وعلا نظريتان سلتلفتان ألن أعمال السيادة قد تصدر من غَت حاالت الس

 .3الضرورة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 57ادلرجع السابق، ص  ،القضاء اإلداري يف القانون املصريحافظ زلمود:  - 1
 .347ص ،ادلرجع السابق ،الرقابة على أعمال اإلدارةٚتال الدين زلمود سامي:  - 2
 . 57ص  ،ادلرجع السابق ،القضاء اإلداري يف القانون املصريحافظ زلمود:  - 3
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 املبحث الثالث
 
 

 

 .أعمال السيادة موقف الفقو والقضاء من نظرية

 

 
 

 :أعمال السيادة موقف الفقو من نظرية املطلب األول. 

 الثاين: موقف القضاء من نظرية أعمال السيادة املطلب 
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 متهيد:
نظرا ألعلية نظرية أعمال السيادة وخطورهتا يف نفس الوقت ٓتصوص ما تشكلو من استثناء على     

مبدأ ادلشروعية، وما قد يًتتب عنها من انتهاك للحقوق وٕتاوز للحرايت فقد القت اىتماما كبَتا من 
من ىذا طرف رجال الفقو القانوين، وقضاء ااكم ٔتختلف درجاهتا وٗتصصاهتا، وعليو يتم ض

 ادلبحث تناول موقف كل منهما ٓتصوص ىذه األعمال من خَلل ادلطلبُت التاليُت:
 أعمال السيادة. موقف الفقو من نظريةادلطلب األول:  -
 أعمال السيادة. موقف القضاء من نظريةادلطلب الثاين:  -
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 موقف الفقو من نظرية أعمال السيادة . املطلب األول:
من خَلل ىذا ادلطلب تناول سلتلف اآلراء الفقهية؛ القانونية منها والشرعية ٓتصوص  يتم

 :ٖتديد موقفها من أعمال السيادة، وذلك من خَلل تفصيلو إىل الفروع التالية
 .من نظرية أعمال السيادة واإلسَلمي الوضعي ُتهموقف الفقالفرع األول:  -
 .من نظرية أعمال السيادةاجلزائري موقف ادلشرع : ينالفرع الثا -
 .إلسَلميالفرق بُت أعمال السيادة يف الفقو الوضعي و الفقو ا: ثالثالفرع ال -
 من نظرية أعمال السيادة هني الوضعي واإلسالميموقف الفق ول:األفرع ال: 

 ،مابُت مناصر ومنكر ذلا، ة أعمال السيادة إىل قسمُت اثنُتٕتاه نظري الفقو القانوينانقسم 
 :1يتم بيان رأي كل فريق واألدلة اليت يستند عليها من خَلل اآليت

  :2 نظرية أعمال السيادةأنصار  أوال: -
يتجو أنصار ىذه النظرية، إىل القول ابهنا حقيقة قانونية ال ؽلكن القفز عليها أو ٕتاىلها، ألنو     

 يفرضها الواقع القانوين والقضائي يف الوقت ذاتو، على الرغم من ٕتاوزىا دلبدأ ادلشروعية، كما أن
 .3بُت األماين واحلقائق القانونية اخلط يشكل يف حقيقتوإنكارىا 
يرى ىذا الفريق من أن أعمال السيادة، واستنادا إىل معيار التناسب، فإهنا وابلرغم من  كما      

التحفظات ادلسّحلة ٓتصوصها إال أنو ال ؽلكن مقارنتها ٔتقدار الفائدة ادلًتتبة على إعماذلا، كوهنا 
 .4افظة على كيان الدولة الداخلي واخلارجيا ٖتّقق 
ضرورة وٗتفيفا من حّدة الرأي ادلخاصم ذلذه األعمال يذىب ىذا الفريق إىل ضرورة التوفيق بُت      

وكفالة حق التقاضي مىت حصل مساس ابحلقوق أو  ،من جهةاإلبقاء على نظرية أعمال السيادة 
 :5احلرايت جراء ىذه األعمال، وذلك ؽلكن ٖتقيقو أبحد األمرين

                                                           
نقَل عن ادلوقع:  الكويِت،  أعمال السيادة وموقف املشرع والقضاء نظرية :تركي سطام ادلطَتي - 1

www.startimes.com  :19:30الساعة  26/03/2017، اتريخ الزايرة. 
 .171: ادلرجع السابق، ص القرارات اإلداريةالطماوي:  - 2
 . 165ص  ،مصر ،القاىرة ،، دار الفكر العريب2006، 1ط ،النظرية العامة  القرارات اإلداريةالطماوي )سليمان دمحم(:  - 3
مصر،  ،القاىرة ،، دار النهضة العربية1997، 1ط ،حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائيأٛتد مليجي:  - 4

 . 304ص 
 .85-84الص  ،، ادلرجع السابق حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداريدمحم مفرح ٛتود العتييب:  - 5

http://www.startimez.com(نظرية
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حيث يرى فريق من فقهاء القانون اإلداري والدستوري  :دةضرورة التعويض عن أعمال السيا 
إمكانية التعويض عن الضرر الذي يلحق جراء تطبيق نظرية أعمال السيادة، شلا من شأنو احليلولة 
دون ادلطالبة إبلغائها، ألن اإلشكال األساسي ٓتصوص اجلدل القانوين ادلثار حوذلا ىو ما يتعلق 

واليت قد تلحق األفراد، وعليو فإن التعويض عن ىذه األضرار من شأنو  ابألضرار الناٚتة عن تطبيقها
 ٗتفيف حّدة ىذا اخلَلف، واحليلولة دون رفع دعوى إبلغائها. 

حصر وضبط أعمال السيادة ضمن مواد الدستور من : اِلصر الدستوري ألعمال السيادة  .7
 شأنو أن ػلقق ىدفُت اثنُت علا:

  ادلشروعية ذلذه األعمال شلا ػلصنها ضد أي ٕتاوز أو تشكيك يف مشروعيتها. من 
  تقييد صَلحية السلطة التنفيذية وتضييق دائرة تقديرىا ألعمال السيادة، شلا من شأنو تضييق

 التعذر أبعمال السيادة.دائرة انتهاك احلقوق واحلرايت ْتجة 

 :ون لنظرية أعمال السيادةاملنكر  نيا:اث -
يعترب النظام األصللوسكسوين القائل ابلنظام األحادي قانوَّن وقضاء، من أىم األنظمة اليت يستند     

عليها خصوم نظرية أعمال السيادة، ولو على قلتهم،  ذلك دلا يشكلو إعمال ىذه النظرية من اعتداء 
ميع على مبدأ ادلشروعية من جهة، وعلى مبدأ ادلساواة أمام القضاء والذي يفرض خضوع اجل

 ألحكام القضاء من غَت استثناء أو ٘تييز، تطبيقا دلبدأ سيادة القانون ٔتفهومو العام.
ٚتلة من ادلبادئ أعلها: مبدأ ادلساواة أما القضاء، وشلبدأ الفصل وىذا االٕتاه يستند يف أساسو إىل    

 بُت السلطات.

 :مبدأ املساواة أمام القضاء .7
للوضع اإلداري، أو يقصد ٔتبدأ ادلساواة الذي يعّول عليو خصوم نظرية أعمال السيادة أبن "ال يكون 

الصفة اليت يكون عليها أحد اخلصوم دخٌل يف اختَلف إجراءات التقاضي أو نوع ااكم....وإظلا 
ويتمّتعون بنفس الضماَّنت يتساوى اجلميع يف االلتجاء إىل القضاء وادلثول أمامو، وإبداء الّدفاع، 

على خَلف ما كان يف فرنسا قبل الثورة الفرنسية ابلنسبة اكم األشراف وااكم  ،واحلقوق
 .1االستثنائية اليت ألغيت بعد ذلك"

                                                           
1
 .68، د.و.م.ج، اجلزائر، ص1995، 1، طحقوق اإلنسانٛتود حنبلي:  ـ 



 

 

 7102" ............................. جامعة أدرار -دراسة مقارنة –مذكرة ماسرت " أعمال السيادة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي

31 

والعدل بينهما مهما اختلفا، فقد منع  ،صومملزم ابلتَّسوية بُت اخلفالقاضي يف اإلسَلم أما      
اَي أَي َُّها الَِّذيَن ﴿ يف قولو تعاىل: ،ادلسلم للمسلم على حساب خصمو الكافرالقرآن اضلياز القاضي 

وا ُىَو أَق َْرُب آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمَُت ّلِلَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َوال غَلْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدلُ 
 –وقولو أيضا عن بٍت إسرائيل آمرا الرسول   ،[8﴾]ادلائدة َخِبٌَت ٔتَا تَ ْعَمُلونَ لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اّلِلََّ ِإنَّ اّلِلََّ 

ُهْم فَ َلْن ﴿ أن ػلكم بينهم ابلقسط: -ملسو هيلع هللا ىلص ُهْم َوِإْن تُ ْعِرْض َعن ْ نَ ُهْم َأْو أَْعِرْض َعن ْ فَِإْن َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ
نَ ُهْم اِبْلِقْسِط ِإنَّ اّلِلََّ ػلُِبُّ اْلُمْقِسِطُتَ َيُضرُّوَك َشْيئاً َوِإْن َحَكْمَت فَ   .[42﴾]اادلائدةاْحُكْم بَ ي ْ

وأروع دليل على ذلك قصة ادلرأة ادلخزومية  ،كما أنو ال فرق بُت شريٍف وضعيٍف أمام القاضي     
رسول اليت تقرر قطع يدىا لثبوت جرؽلة السرقة عليها، فرأت قريش أن تستشفع أبسامة بن زيد إىل 

كي يتجاوز عن إقامة احلد عليها لشرف نسبها، وذلك دلا ذلم من علم ٔتكانتو ومكانة   -ملسو هيلع هللا ىلص –هللا 
انتهره  -ملسو هيلع هللا ىلص –فلما انطلق أسامة إىل الرسول ،-ملسو هيلع هللا ىلص–عند رسول هللا  -رضي هللا عنهما–أبيو زيد 

من حدود هللا اي أسامة ؟( مث قام يف الناس خطيباً: )إظلا أىلك   وقال لو مستنكرا: )أتشفع يف حدٍّ 
الذين  من  قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،  وإذا سرق الضعيف أقاموا عليو احلد  و أًّن هللا  

 .1لو  أنَّ  فاطمة  بنت  دمحم  سرقت  لقطعت  يدىا(

 : مبدأ الفصل بني السلطات .6
على أنو لكل سلطة من سلطات الدولة وظائٌف زلدَّدٌة  بُت السلطاتمبدأ الفصل وينصُّ  

بشكل يضمن سيادة مبدأ الشرعية، ويكفل احلقوق واحلرايت الفردية، وكما ال  ،بنصوص دستورية
ػلق ذلا تعدِّي ىذه الوظائف، فَل غلوز التنازل عن جزء منها، والوسيلة الناجعة يف ذلك حسب تعبَت 

 . 2سلطة إبيقاف السلطتُت األخريتُت عند حدود مهامهمامونستكو ىي قيام كل 
بنفسها عن مستقلة بنفسها  لسلطة القضائيةا مبدأ الفصل بُت السلطات يقضي أبنفإّن  وعليو    

حىت تستطيع ااكم أتدية واجبها دون أن يكون ىناك تدّخٌل من اذليئات  ،غَتىا من السلطات
احلكومية األخرى. فالفصل يف ادلنازعات من اختصاص السلطة القضائية اليت ال ٗتضع يف عملها إالّ 

                                                           
./ ومسلم :كتاب احلدود، ابب قطع 2491، ص6، ج6405رقم  ،ابب إقامة احلدود ،رواه البخاري: كتاب احلدود – 1

، 4، ج4373ابب احلد ُيشفع فيو، رقم  ،./وأبو داوود: كتاب احلدود1315، ص 3، ج1688السارق الشريف وغَته، رقم 
 .132ص 

 .44، ص ، مؤسسة النهضة، القاىرة، مصر1996، 1، طالوسيط يف شرح قانون املرافعاترمزي سيف:  -2
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للقانون، وليس ألية سلطة احلق يف أن ُ٘تلي على اكمة أو توحي ذلا بوجو احلكم يف أية دعوى 
 . 1أو توقف تنفيذه ،مها، أو أن تُعدِّل احلكم الذي أصدرتومنظورة أما

وابلرغم من أن مبدأ فصل السلطات قد أصب  مَلزمًا للدؽلقراطية الكَلسيكية، فإنو قد تعّرض     
 النتقادات عديدة أعلها ما يلي:

  ومن مث ال ،وتؤدي وظائف متكاملة ،السلطات الثَلث إظلا ىي ٔتثابة أعضاء يف جسد الدولة 
 . 2ؽلكن الفصل بينها

  ّد السلطات مع استقَلذلا يُؤدي إىل توزيع ادلسؤولية، أما تركيزىا فيؤدي إىل حصر ادلسؤولية تعد
 . 3وٖتديدىا

   يسعى القائلون ٔتبدأ الفصل بُت السلطات للوصول إىل الّدرجة اليت تكون فيها كل سلطة على
قدم ادلساواة مع بقية السلطات، ولكن يتعذر ذلك عملياً، إذ أنو البّد أن تطغى إحدى 
السلطات، فادليزان إما أن ؽليل إىل جانب السلطة التنفيذية كما يف اصللًتا، وإما إىل جانب 

ان كما كان الشأن يف اجلمهوريتُت الثالثة والرابعة يف فرنسا قبل أن ؽليل إىل جانب رئيس الربدل
 . 4(ٚتهورية ديغول)اجلمهورية مع اجلمهورية اخلامسة 

أما يف الفقو اإلسَلمي وإن كان مبدأ الفصل بُت السلطات بعيدًا عن أذىان فقهاء  
حيث مل يكن ىناك مربٌِّر لألخذ بو، إال أن األىداف اليت يتوخاىا ىذا ادلبدأ من منع  .5ادلسلمُت

. دلا فيو من األحكام 6االستبداد وضمان احلرية، وحفظ احلقوق ليست غريبة عن النظام اإلسَلمي
 ، و٘تنع االعتداء على احلرايت.السلطة احلاكمةاليت تكب  ِٚتاح 

العملية يف حاجة طوال قرون عديدة إىل ىذا ادلبدأ كضمانة  ومل يكن ادلسلمون من الناحية 
  .7، ألن الوازع الديٍت وخشية هللا أغنتهم عن ذلكأي ٕتاوز دلبدأ ادلشروعيةضد 

                                                           
، رللة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة عُت مشس، دراسات يف مركز اخلصوم أمام القضاءوجدي راغب فهمي:  –1

 .573-572، ص ، مصر1976، جانفي 1العدد
 .471ص  ،بَتوت ،دار الفكر العريب ،1974 ،4ط ،السلطات الثالثالطماوي )سليمان دمحم(:  – 2
 .376، ص 1بَتوت، ج ،، دار الفكر74، 3، طالقانون الدستوري واألنظمة السياسةعبد احلميد متويل:  – 3
 .378ادلرجع نفسو:  ص  – 4
 .391، منشأة ادلعارف ، اإلسكندرية، ص 1970، 1، طنظام اِلكم اإلسالميزلمود حلمي:  – 5
 .413ادلرجع سابق، ص ، الشريعة والتاريخ اإلسالمي نظام اِلكم يفظافر القامسي:  – 6
 . 52ص ،مصر ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،1984 ،1ط ،النظام القضائي اإلسالميأٛتد دمحم مليجي:  – 7



 

 

 7102" ............................. جامعة أدرار -دراسة مقارنة –مذكرة ماسرت " أعمال السيادة بني الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي

36 

 ،وابلرغم من عدم قيام احلاجة لألخذ بو إاّل أّن توزيع وظائف الدولة على ىيئات مستقلة 
صة يُراقب بعضها بعضاً أمر ال يتناىف  . ولكن ينبغي مَلحظة أن 1مع مبادئ الفقو اإلسَلميومتخصِّ

. فالتشريع ٔتعناه الدقيق إظلا ىو  2التشريع يف اإلسَلم ينفصل انفصااًل اتمًا عن القضاء والتنفيذ
. ولذلك فإنو ال يُوجد يف دولة 3وال ٘تلك أيَّة سلطٍة التشريع. أي ابتداع أحكام مبتدأة ،تعاىل

طة التشريعية" ابدلفهوم ادلعمول بو يف األنظمة الوضعية. وإظلا تُوجد ىيئة اإلسَلم ما يسمى ب "السل
 ،. ودور اجملتهد ال ؽلتد إىل حد التشريع4اجملتهدين الذين ُيشًتط فيهم شروطاً ذكرىا الفقهاء يف كتبهم

وإظلا التعرض للمستجدات والكشف عن أحكامها عن طريق استمداد ما يناسبها من  ،التشريع
 .5ذليأصول من الشرع اإل

وبُت التنفيذ  ،و ىكذا ومن خَلل ما سبق يّتض  مدى االنفصال التام بُت التشريع من جهة 
 والقضاء من جهة أخرى يف الدولة اإلسَلمية.

أما عَلقة القضاء ابلسلطة التنفيذية فإنو رغم تبعية القضاء من الناحية العضوية للسلطة  
ضي. ألن الُقضاة ورجال السلطة ٚتيعًا ملزمون بتطبيق التنفيذية فإن ذلك ال أتثَت لو على قضاء القا

التشريع اإلسَلمي، كما أن القواعد اليت يُطبقها القاضي ليست من عمل السلطة التنفيذية بل ىي 
مبادئ مستمدة من نصوص الشرع. ويف ذلك يقول أبو األعلى ادلودودي: "والقضاة وإن كان اخلليفة 

 يكن من حّقو إذا عُّت القاضي ووالّه منصبو أن ػلاول التدّخل يف ىو الذي يتوىل تعيينهم إال أنو مل

                                                           
اإلسالم عقيدة . / زلمود شلتوت: 403ادلرجع سابق، ص  ،الشريعة والتاريخ اإلسالمي نظام اِلكم يفظافر القامسي:  - 1

 .450، ص القاىرة  ،دار الشروق ،1977 ،9ط ،وشريعة
 .53ادلرجع السابق، ص  ،النظام القضائي اإلسالميأٛتد دمحم مليجي:  – 2
 .405، ص ادلرجع السابق ،الشريعة والتاريخ اإلسالمي نظام اِلكم يفظافر القامسي:  – 3
اإلحكام يف أصول أصول التشريع راجعة يف الواقع إىل هللا تعاىل واجملتهد كاشف للحكم وليس مثبتا لو.اآلمدي:  كل  – 4

وكاين / 222، ص 1ج ،ادلرجع السابق، األحكام  ،الّدار اجلامعّية ،1995 ،1ط ،)دمحم بن علي بن دمحم(: إرشاد الفحول الشُّ
 .   6ص ،لبنان ،بَتوت

أن يكون عادلا ابلقرآن الكرًن، والسنة النبوية، والناسخ وادلنسوخ، واللغة العربية، وأصول الفقو، ومقاصد من شروط اجملتهد  – 5
، القاىرة  ،شركة مصطفى احلليب ،1983 ،2ط ،برواية الربيع بن سليمان ،)دمحم بن إدريس(: الرسالة الشافعي :الشريعة..، راجع

 ،4ط ،املستصفى)أبو حامد دمحم بن دمحم(:  الغزايل/   139ص ،3ج ،ادلرجع السابق ،كاماإلح / اآلمدي: 502ص 
املوافقات يف أصول إبراىيم بن موسى اللخمي(:  إسحاق)أبو  الشاطيب/  101، ص2ج ،بَتوت ،مؤّسسة الّرسالة ،1982
 . 6ص ،2ج ،بَتوت ،مؤّسسة الرسالة ،1999ط ،الشريعة
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قضائو، بل إذا كان لرجل من الرجال دعوى على اخلليفة من حيث منزلتو الشخصية، أو ابعتباره 
 .1بُّداً من احلضور أمام القاضي كعامة ادلواطنُت" -أي اخلليفة –رئيسا للهيئة التنفيذية مل يكن غلد 

التبعية العضوية اليت كانت للقضاة إتاه الوالة مل يكن ذلا أية أثر يف استقَلل وعليو فإن  
 النشاط القضائي.

 -وبذلك فإن فصل السلطات الثَلث يف اإلسَلم يقوم على أساس فصل الوظيفة  التشريعية 
عن سائر الوظائف األخرى، ال على أساس الفصل العضوي، وإظّلا ىو انفصال  -أي االجتهاد

فاإلمام قد غلمع اإلمامة والقضاء واالجتهاد يف نفس الوقت دون أن يتأثر مبدأ الفصل. ألن  عملي.
إذا  –اإلمام حينما يقضي بُت الناس إظّلا يفعل ذلك بوصفو قاضيًا ال إماماً، أو أنو حينما غلتهد 

إدماج  إظلا يفعل ذلك بوصفو رلتهدًا ال بوصفو إماماً، ولذلك فإن -توفرت فيو شروط االجتهاد
السلطتُت القضائية والتنفيذية يف شخص اإلمام من الناحية العضوية، مل يكن يؤثر يف استقَلل 

نظرا اللتزام الكل ابلتشريع اإلسَلمي، ويبقى أنو بُت ىذه السلطات  ،القضاة يف مباشرة وظائفهم
 .2تعاوٌن وتضامٌن ال تداخٌل وتسّلط

، وبفعل العَلقات الدولية، قد عّدل من -السيادةخصوم نظرية أعمال – ىذا ادلذىب نإال أ    
 ادلشرعّ آلراء ادلعتدلُت من أنصار نظرية أعمال السيادة، حيث ذىبوا إىل أن موقفو وتطّعمت أفكاره اب

نو ينبغي على إف ،ة القضاء التزاما بسيادة القانونال يستطيع ٖتصُت األعمال اإلدارية من رقابإذا كان 
ص مشروعية كافة أن تلتزم بسيادة القانون يف عملها من خَلل فح على األقل السلطة القضائية
 .3، ولو مل يًتتب عنها إجراء عملي ٓتصوص التنفيذاألعمال اإلدارية

 اجلزائري من نظرية أعمال السيادة:موقف املشرع ينثاالفرع ال. 
بل ترك اجملال  ابلنص عليها يف تشريعاتو، أعمال السيادةموضوع  القانون اجلزائريمل يتناول      

وضع لإلدارة قانوَّن يضبط  كما أنو ،د ما إذا كان العمل سياداي أم الٖتدي يف واسعا للقضاء

                                                           
 .2701، دار السعودية، ص 1985ط ،وطرق تنفيذه: القانون اإلسَلمي ودوديأبو األعلى ادل – 1
 .656-655، ص 6ج ،اجلزائر ،، دار الفكر1991 ،1وىبة الزحيلي: الفقو اإلسَلمي وأدلتو، ط – 2
 .85ص  ،، ادلرجع السابق حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداريدمحم مفرح ٛتود العتييب:  - 3
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أن ااكم اإلدارية ىي "علىمن قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  211 ، حيث تنص ادلادةتصرفاهتا
 .1"اإلداريةادلنازعات جهات الوالية العامة يف 

وىذا يعٍت أن ادلشرع اجلزائري اعتمد ادلعيار العضوي يف ادلنازعات اإلدارية ابستثناء سلالفة       
الطرق وادلنازعات ادلتعلقة بكل الدعاوى اخلاصة ابدلسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األضرار الناٚتة 

 . 2عن مركبة اتبعة للدولة
عة للدولة تعاًف على مستوى ااكم العادية وال تعاًف على مستوى أي أن حوادث ادلركبات التاب     

ولقد حدد القانون اختصاص . ااكم اإلدارية على الرغم من تبعيتها لطرف معنوي متمثل يف اإلدارة
 .3اجلزائري واإلدارية من قانون اإلجراءات ادلدنية 457ااكم اإلدارية يف ادلادة 

اختصاصات رللس الدولة الذي يؤل إليو  4وما بعدىا 901ويف نفس السياق حددت ادلادة       
النظر يف دعاوى اإللغاء والتفسَت وتقدير ادلشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات 
ادلركزية اإلدارية كما ؼلتص يف الفصل يف القضااي ادلخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة ويف الطعون 

ومن ذالك نستخلص أن ٚتيع القرارات الصادرة  ،ض الصادرة عن اجلهات القضائية اإلدارية ابلنق
عن اإلدارة ٗتضع يف تقدير مشروعيتها للقضاء اإلداري سواء كانت زلاكم إدارية ابلنسبة للقرارات 

                                                           
 ،أحكام عامة يف التنفيذ اجلربي للسندات التنفيذية ("الباب الرابع  ،من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية  600ادلادة  - 1

 . "الفصل األول )يف السندات التنفيذية
ورقة عمل للمؤ٘تر الثاين لرؤساء ااكم اإلدارية يف الدول  ،أعمال السيادة بني اإلطالق والتحديد: مسعودي حسُت - 2

 17ص  ،م12/09/2012و11بوظيب بتاريخ أ -العربية
دعاوى إلغاء القرارات  2ٗتتص ااكم اإلدارية كذالك ابلفصل يف:"من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية :، 801ادلادة  - 3

ادلشروعية للقرارات الصادرة عن : الوالية وادلصاٌف غَت ادلمركزة للدولة على مستوى  اإلدارية والدعاوى التفسَتية ودعاوى فحص
دعاوى القضاء  -2 ،ادلؤسسات العمومية الية ذات الصبغة اإلدارية  ،البلدية وادلصاٌف اإلدارية األخرى للبلدية  - ،الوالية 
 ".القضااي ادلخولة ذلا ٔتوجب نصوص خاصة  ،الكامل 

ابلفصل يف دعاوى اإللغاء ،ؼلتص رللس الدولة كدرجة أوىل وأخَتة "من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية :، 901ة ادلاد - 4
كما ؼلتص ابلفصل يف القضااي ادلخولة رة عن السلطات اإلدارية ادلركزية،والتفسَت وتقدير ادلشروعية يف القرارات اإلدارية الصاد

 ،ؼلتص رللس الدولة ابلفصل يف استئناف األحكام واألوامر الصادرة عن ااكم اإلدارية " 902. ادلادة  "ٔتوجب نصوص خاصة
ؼلتص رللس الدولة ابلنظر يف " 903. ادلادة  "ابلقضااي ادلخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة كما ؼلتص أيضا كجهة استئناف،

يف الطعون  ؼلتص رللس الدولة كذالك، ،داريةالطعون ابلنقض يف القرارات الصادرة يف آخر درجة عن اجلهات القضائية اإل
 . "ابلنقض ادلخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة
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ادرة عن الصادرة عن الوالة والبلدايت وادلصاٌف التابعة ذلما أو رللس الدولة ابلنسبة للقرارات الص
 .1السلطات اإلدارية ادلركزية

 457أي أن ادلشرع اجلزائري حدد اختصاصات ااكم اإلدارية ورللس الدولة وذلك يف ادلادتُت   
من قانون اإلجراءات ادلدنية واإلدارية وجعل بذلك لكل جهة صَلحياهتا القانونية وترك مسألة  557و

 يقرر ما إذا كان العمل سياداي أم ال.أعمال السادة وتوصيفها راجع للقضاء فهو من 
ويعود للقضاء وحده يف  ،وتبقى األعمال ادلوصوفة ابلسيادة أو السياسية غَت واردة يف أي قانون     
وتطبق يف ىذا اإلطار نظرية أعمال اإلدارة التقديرية ونظرية  ،ر ما إذا كان العمل سياداي أم التقري

 .2السلطة التقديرية
صة اصة اليت ٖتيل ادلنازعات على القضاء اإلداري نذكر بعضا منها ادلنازعات اخلاأما النصوص اخل

 ،واجلمعيات واالنتخاابت ،واألحزاب السياسية ،واضر القضائي ،بتنظيم مهنة ااماة وادلوثق
 والصفقات العمومية .

شروعيتها تطبيقا وطللص إىل أن ٚتيع القرارات الصادرة عن اإلدارة ٗتضع للقضاء يف رقابة مدى م
 .3من الدستور اجلزائري 781للمادة 
ن القضاء اإلداري ؽلثل صمام األمان للحقوق واحلرايت العامة وصيانتها وٛتايتها إوابلتايل ف     
ندعو إىل وجود قضاء إداري مستقل لو اختصاص عام يف نظر ادلنازعات اإلدارية كافة وال  لذالك

نؤيد ٖتجيم اختصاصات القضاء اإلداري أو تقييدىا أو حصرىا يف أضيق نطاق كما ال نؤيد 
االنتقاص من ىذه االختصاصات عن طريق إصدار قوانُت تنص على اختصاص القضاء العادي أو 

ئي يف بعض اختصاصات القضاء اإلداري كما يقتضي األمر النص يف الدساتَت على القضاء االستثنا
خطر ٖتصُت أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء اإلداري وجعل الطعون ّتميع قرارات اللجان 
مهما كانت من اختصاص القضاء اإلداري وعدم التوسع يف أعمال السيادة هبدف تقليص 

 .4بل غلب فهم أعمال السيادة يف أضيق النطاق اختصاصات القضاء اإلداري

                                                           
 18ص  ،ادلرجع السابق ،أعمال السيادة بني اإلطالق والتحديد :مسعودي حسُت - 1
 19ص ،ادلرجع نفسو - 2
ينظر "143القضائية،ادلادة ثالث:السلطة الفصل ال،الباب الثاين : تنظيم السلطات  ،م 1996الدستور اجلزائري لسنة  -3

 . "لطعن يف قرارات السلطات اإلداريةالقضاء يف ا
 20و19ص ،ادلرجع السابق ،أعمال السيادة بني اإلطالق والتحديد: مسعودي حسُت - 4
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 الثاين :موقف القضاء من نظرية أعمال السيادة . طلبامل
وىذا  لألخذ هبا،لقد تعددت أراء أىل القضاء يف مسألة أعمال السيادة بُت مقرر ومضيق 

ذه حسب ما يظهر ألطراف ىذا اخلَلف من مدى وكيفية تطبيق النظرية يف أرض الواقع علما أن ى
النظرية حسب ما عرفناه أهنا ٗتالف مبدأ ادلشروعية وادلساواة أمام القضاء وعلى ىذا األساس سنورد 

 ىذه ادلواقف وذالك حسب التفصيل األيت :
 موقف رللس الدولة الفرنسي من نظرية أعمال السيادة.الفرع األول:  -
 .موقف القضاء اجلزائري من نظرية أعمال السيادةالفرع الثاين:  -
 .موقف القضاء اإلسَلمي من نظرية أعمال السيادةالفرع الثالث:  -

  موقف جملس الدولة الفرنسي من نظرية أعمال السيادة . ألولالفرع : 
 املسائل التالية: يتم ْتث موقف رللس الدولة الفرنسي ٓتصوص أعمال السيادة من خَلل      

 أبعمال السيادة. معيار ادلعتمد لدى رللس الدولة الفرنسي يف القول 
 التعويض عن األضرار ادلًتتبة عن أعمال السيادة 
  .إخضاع أعمال السيادة للرقابة 

 أوال: خبصوص حتديد معيار أعمال السيادة: -
إىل ادلاضي واحلاضر القضائي يف تعامل رللس الدولة الفرنسي مع أعمال السيادة  ابلرجوع

 ؽلكن استخَلص ثَلثة زلطات اترؼلية ٓتصوص موقفو منها:
إىل غاية منتصف القرن العشرين انتهج رللس الدولة الفرنسي إىل : فإنو و أما احملطة األوىل

السيادة، حيث كان يعترب أن رلرد التعلق إعمال معيار الباعث السياسي يف التعامل مع أعمال 
 السياسي بوصف العمل اإلداري كفيل أبن غلعلو زلصنا ضد الرقابة القضائية. 

على اخلطورة الكامنة خلف  -رللس الدولة الفرنسي– نو وبعد وقوفو: فإوأما احملطة الثانية
حيث  ،اإلدارةأعمال و  السيادية بُت أعمال احلكومة إعمال ىذا ادلعيار فقد إتو ضلو التفرقة بُت 

 .أعمال السيادةقبيل احلكومة وحدىا من  أعمال يعترب
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إىل تطبيق ادلعيار اإلجرائي من خَلل السعي توجهو األخَت  فتتمثل يف وأما احملطة الثالثة
 .1ااألحكام القضائية اليت تصدر يف شأهن علىاالقتصار يف التعرف على أعمال السيادة و 
ومن خَلل تتبع أحكام رللس الدولة ؽلكن القول أن يتجو يف األخذ أبعمال السيادة إىل التمييز    

 :2بُت نوعُت منها وىي
 وىذه األعمال ال استثناء األعمال الناجتة عن العالقات الدستورية بني السلطات :

 ٓتصوص خضوعها ٚتيعها، واستفادهتا من احلصانة ضد الرقابة القضائية.
 ويقتصر منها : ابلعالقات الدبلوماسية مع الدول واملنظمات الدولية ل املرتبطةاألعما

      .فقط األعمال اليت ٘تارس يف إطار القانون الدويل
التضييق من نطاق بعض أعمال ويف سياق آخر فإنو قد بدأ رللس الدولة الفرنسي يتجو إىل        

وإخضاعها لرقابتو الكاملة على اعتبارىا من األعمال ادلنفصلة عن العَلقات الدولية  ،السيادة بنوعيها
وذىب  ،ومل يقم رللس الدولة بتعريف األعمال ادلنفصلة  ،يبعضهاأو عَلقات السلطات الدستورية 

زمة البعض إىل اعتبارىا كذالك عندما تتمتع السلطة التنفيذية بقدر من ادلرونة الختيار التدابَت الَل
  .3لتنفيذ التزاماهتا الدولية 

 اثنياً: التعويض عن األضرار املرتتبة عن أعمال السيادة: -
على أساس ذىب رللس الدولة الفرنسي يف بعض أحكامو إىل إقرار التعويض عن الضرر      

   .4اإلخَلل ابلتزام تعاقدي
 اثلثاً: إخضاع أعمال السيادة للرقابة: -
يف أحكام قليلة إىل تقرير مسؤولية الدولة عن بعض أعمال السيادة رللس الدولة الفرنسي إتو       

 .5على أساس ادلخاطر وبشروط معينة، يف النطاق الدويل

                                                           
لإلصدارات ، ادلركز القومي 2014، 1، طةمبدأ املشروعية والرقابة على أعمال اإلدار عبد الناصر عبد هللا أبو مسهدانة:  - 1

  .32القانونية، القاىرة، مصر، ص
 بتصرف. 33ادلرجع نفسو: ص  - 2
 .34ادلرجع نفسو: ص  - 3
 .87ادلرجع السابق ص حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداري،دمحم مفرح ٛتود العتييب:  - 4
 .88ادلرجع نفسو: ص  - 5
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لك ال ؽلنع إال أن ذ ،دولية أبعمال السيادةإبرام وتوقيع االتفاقات ال حيث أنو وبرغم تعلق      
طة ادلختصة ٔتا ال للتأكد من صدور تلك األعمال من السلرللس الدولة من بسط رقابتو عليها 

1ؼلالف الدستور
. 

دلذىب إنكار عدم استجابتو  وابلرغم من شلثَل يف رللس الدولة، واخلَلصة أن القضاء الفرنسي     
أعمال السيادة، فإنو يتجو بشكل تدرغلي ضلو االنتقال من القول ادلطلق هبا إىل الضبط والتقييد ٔتا 

 ىذه األعمالاالعًتاف لنفسو ْتق تكييف خاصة من خَلل  دون التعرض للحقوق واحلرايت،ػلول 
وقبولو مبدأ  ،وإخراج العديد من األعمال اليت كانت تعدىا السلطة التنفيذية من أعمال السيادة

 .2التعويض عن بعض ىذه األعمال
 موقف القضاء اجلزائري من نظرية أعمال السيادة .الفرع الثاين : 

 أهنا أن التصرفات الصادرة عن اإلدارة القاعدة العامة اليت ٖتكم القضاء اجلزائري ٓتصوص
 .3 ابستثناء ٚتلة من األعمال أعلها أعمال السيادة لرقابتوٗتضع 
بتشريع خاص، إال أن القضاء ادلوصوفة ابلسيادة  تص األعململ ؼلوإذا كان ادلشرّع اجلزائري       

 :4ىذه األعمال ابآليتمىت ارتبطت ومن خَلل اجتهاداتو قد درج على رفض رقابتو عليها، 
 .األعمال ادلتعلقة ابلسلطة التنفيذية مع الربدلان 
  تصرفاهتا يف رلال العَلقات الدولية.  
  بسَلمة الدولة داخليا وخارجيااألعمال ادلرتبطة. 
 بكبار ادلوظفُت وادلسئولُت يف الدولة القرارات ادلتعلقة. 
األعمال ادلتعلقة ابألمن أعمال السيادة، ومن ذلك  أما ما عدا ىذه األعمال فَل يتمتع ْتصانة      

وتفسَت ادلعاىدات الدولية اليت أصبحت يف الوقت احلاضر ٗتضع لرقابة  ،أو الضبط اإلداري الداخلي
  .القضاء

                                                           
 171ادلرجع السابق ص ،اإلداريةالنظرية العامة للقرارات  :الطماوي - 1
 87ادلرجع السابق ص   حكم التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداري، دمحم مفرح ٛتود العتييب: -2
 .35،36ص، 4، 1987الفكر القانوين ، عدد رللة  ،امتيازات اإلدارة أمام القضاء :مسعود شيهوب - 3
 ،1993سنة  ،4عدد ،رللة قضائية ،م07/01/1984بتاريخ: 36473قرار رقم  ،( اكمة العليا ) الغرفة اإلدارية - 4
 .211ص
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الفرنسي فقد إتو أيضا القضاء اجلزائري إىل إمكانية شلارسة الرقابة على وأتسيًا ٔتجلس الدولة      
 .أعمال السيادة ٓتصوص دعوى ادلسؤولية 

وتبعا  ونأل ،من أعمال السيادة أو احلكومةابلضرورة  تصدره السلطة التنفيذية يكونكل ما فليس       
لذلك فإن القضاء اجلزائري يتجو ضلو تصنيف أعمال السلطة التنفيذية ٓتصوص أعمال السيادة إىل 

 :1صنفُت علا
 :ضع للرقابة القضائيةٗتال اليت ألعمال ا وىي ٚتلةأعمال سيادية)عمل حكومي(: أوال، 

 . ، وادلبّينة يف ادلعايَت السابقةابلنظر إىل أعليتها
 :األعمال اإلدارية العادية اليت ؽلكن ٚتلة وىي )عمل إداري(: سياديةغري  أعمال اثنيا

م أو قرارات رقابتها أمام القضاء ابلنظر إىل بساطتها وعدم خطورهتا على اجملتمع. فهي مراسي
وإظلا ٗتص فردا معينا بذاتو يف الدولة وػلق لكل متضرر منها وتوفرت  ،ال تعٍت اجملتمع ككل

 .2ها أمام القضاء اإلداري ادلختص فيو ادلصلحة أن يطعن في
إذن القضاء اجلزائري يضع أمر التعويض عن الضرر الناجم عن تطبيق ىذه النظرية وذلك كوسيلة 
لتحقيق مبدأ العدل وادلساواة وغلعل العمل هبا زلصورا يف األمور ادلتعلقة بسَلمة الدولة يف الداخل 

 واخلارج. 

 من نظرية أعمال السيادة. : موقف القضاء اإلسالميالفرع الثالث 
مكانة ذلا  وال ظرة القضاء الوضعي غَت معًتف هباإن أعمال السيادة يف القضاء اإلسَلمي وفق ن     

لك متساوون أمام وكذ ،َلم متساوون يف احلقوق والواجباتفالناس يف اإلس ،يف الشريعة اإلسَلمية
ن ادلساءلة ولو كان أي شخص م فالقضاء اإلسَلمي ال ػلصن أي عمل أو ،قانون والقضاءال

، والوزراء وقراراهتم من ااكمة بعكس النظم غَت اإلسَلمية اليت ٖتصن الرؤساء ،اخلليفة نفسو
فالكل ؼلضع لقانون وقضاء واحد فالشريعة اإلسَلمية قائمة على وحدة القانون وليس ازدواجو 

 ،الفكر الوضعييف لقانون وليس العكس كما ىو احلال ن الدولة اإلسَلمية وليدة اك أللوذ

                                                           
جامعة ابن  ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،  2012 ،أعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضاء: مقٍت بن عمار -1

 .10-9ص، اجلزائر، تيارت، خلدون
لك األشخاص الذين يستثٌت من ذ: "1996من الدستور اجلزائري  171و170و164و79و78و77و74حسب ادلواد  - 2

 ."يشًتط الدستور والقانون تعيينهم ٔتوجب مرسوم رائسي
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فاألحكام اإلسَلمية اثبتة وموجودة قبل وجود الدولة وإظلا أتيت الدولة وتقوم بتطبيق األحكام الثابتة 
نشأ أما الفكر الوضعي الذي تنشأ فيو الدولة أوال مث ي ،ها أو زايدهتا وإال فقدت شرعيتهادون انتقاص

ومن مث يقال  ،ومن مث تستثٍت نفسها من القواعد ادلقررة على األفراد  ،عد نشأهتانظامها اخلاص هبا ب
 .يف القضاء اإلداري ٔتجلس الدولة إن أعمال السيادة نشأت

ومن مث إذا كانت نظرية  ،1كما أن فكرة الفصل بُت السلطات ليست أساسية يف اإلسَلم       
 ن فكرة الفصل ىذهإأساس الفصل بُت السلطات ف مة علىأعمال السيادة بناء على ىذا الرأي قائ
اليت ٕتعل السلطات ومن مث ال وجود لنظرية أعمال السيادة  ،ليست أساسية يف النظام اإلسَلمي

التنفيذية خارجة عن ادلساءلة دون سواىا بينما يف الشريعة اإلسَلمية احلاكم ٕتتمع فيو ٚتيع 
السلطات لكن ابتساع رقعة اإلسَلم وانشغال والة األمور ابجلهاد والفتوحات انشأ ما يسمى بديوان 

 :2ردي اختصاصاتو فيما يلياو دلاد وقد حدّ ادلظامل 
  الرعية وأخذىم ابلعسف يف السَتة الوالة علىالنظر يف تعدي. 
 . النظر يف جور العمال فيما غلبونو من األموال 
  ألهنم أمناء ادلسلمُت ،اوينتصف  أحوال كتاب الدو. 
 . النظر يف تظلم ادلسًتزقة من نقص أرزاقهم أو أتخرىا عنهم 
يف كما حدث   ا،ام  إن ىم جارو وىذا يعٍت أن القاضي ترفع أمامو القضااي ادلتعلقة بتعدي احلك      

– نو دلا استخلف عمر بن عبد العزيزأعن أيب عبيدة 3لك ذكر البَلذري قضية أىل مسرقند ومن ذ
فكتب  ،ادلسلمُت على غدر أسكنهاينتهم و قوم من مسرقند فرفعوا إليو أن قتيبة دخل مد دَ فَ وَ  -هنع هللا يضر

فنصب ذلم  ،واجُ ن قضى إبخراج ادلسلمُت اخرِ إذكروا فب ذلم قاضيا ينظر فيما نصِّ عمر لعاملو أن يُ 
فكان أن أقر أىل  فحكم إبخراج ادلسلمُت على أن ينابذىم على سواء. ،ٚتي  بن حاضر الباجي

 .ر ادلسلمُتأقاموا بُت أظهاإلسَلم و مسرقند 

                                                           
 .100ص  ،ادلرجع السابق ،أعمال السيادة يف الفقو اإلسالمي :اجلوعي فهد دمحم - 1
 .190ص  ، ادلرجع السابق، األحكام السلطانية: ادلاوردي- 2
 .109ص  ،لبنان دار مكتبة اذلَلل، بَتوت،، 1978، 1ط، فتوح البلدان (:د بن ػلِت بن جابر بن داودٛت)أالبَلذري  - 3
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  اي أمَت ادلؤمنُت زرعت زرعا " :تى لعمر بن عبد العزيز فقال لورجَل  أومن ذلك أيضا أن
فهذه أعمال من  ،فعوضو عن ذالك بعشرة أالف  ،فمر بو جيش من أىل الشام فأفسدوه

 .1وقد اقر اخلليفة ذلا ابلتعويض ،وىي األعمال احلربية  ،أعمال السيادة 
تطبيق ومن خَلل كل ما سبق يظهر مدى حرص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين من بعده على      

 أمام القضاء، وعدم االعتداد ابي نوع من أنواع أعمال السيادة.مبدأ ادلساواة 
 ،انتهاكًا صرػلًا دلبدأ ادلشروعيةوالشك أن جعل أعمال السيادة بعيدة عن رقابة القضاء ؽلثل      

من و أكانت من احلكومة سواء   ،القضاء على كل ما يصدر من أعمال الذي يستلزم بسط رقابة
 .2غَتىا
نو ابلرجوع إىل أصولو ومقاصده يتبُت أن ىذا االستثناء غريب عن ام اإلسَلمي فإأما يف النظ     

ٗتضع خضوعًا اتمًا ألحكام الشريعة اإلسَلمية وليس ىناك  ، إذ أن الدولة داخلوالقضاء يف اإلسَلم
 .3أبعمال السيادة يتعلق ٔتا يسمىاستثناء أي 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،2009، 1ط ، ٖتقيق دمحم عبد احلفيظ، تقدًن عبد العزيز الدوري،كتاب اخلراج (:يعقوب بن إبراىيم بن حبيب)أبو يوسف- 1
 .247ص  رفة العلمية، عمان، األردن،دار كنوز ادلع

 .261ص ،اجلزائر ،د.م.ج.ج ،2013، 1، طالنظام القضائي اجلزائري: بوبشَت زلند أمقران - 2
 .41 -40ص مصر،  ،القاىرة  ،دار غريب ،1976، 1، طاملشروعية اإلسالمية العليا :علي دمحم جريشة - 3
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  ًنتائج البحث: أوال 
 اثنياً: توصيات البحث 

 

 اخلامتة
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 اخل                                                          امتة
بعد دراسة ادلوضوع وتناول أبعاده ادلفاىيمية والقانونية والشرعية، وبعد مناقشة إشكاالتو يتم       

 اخلروج ّتملة من النتائج والتوصيات بياهنا كاآليت:

  :نتائج البحثأواًل: 
األعمال د أعمال السيادة من حيث ادلوضوع ومن حيث اإلجراء أبهنا: موضوعيا ٚتلة تتحدّ  .1

جراء الصادرة عن السلطة التنفيذية انطَلقا من سلطة احلكم ال سلطة اإلدارة، ومن حيث اإل
 .أبهنا األعمال اصنة ضد الرقابة القضائية

تعود النشأة األوىل ألعمال السيادة إىل التنازالت اليت قدمها رللس الدولة الفرنسي لصاٌف  .2
  استبقاء على وجوده ومنعا من حلو.السلطة التنفيذية، 

أعمال السيادة واحدة من ادلساومات التارؼلية يف التنازع بُت السلطات، ٓتاصة التنازع بُت  .3
 السلطتُت: القضائية والتنفيذية.

غم من تعّدد ادلعايَت اليت ذكرىا الفقهاء ٓتصوص ٖتديد أعمال السيادة إال أن معيار ابلر  .4
 القائمة الدستورية يعد أكثر ادلعايَت قبوال وإعماال على ادلستوى القضائي.

إىل ضبط وٖتديد  -وىو منشأ أعمال السيادة-يتجو القضاء الفرنسي شلثَل يف رللس الدولة  .5
ابت يثَت التوقعات ٓتصوص معاجلة ما ؽلكن تسميتو ابخلطأ ىذه األعمال دستوراي، شلا 

 التارؼلي يف اإلقرار هبذه األعمال.
الفقو اإلسَلمي يبسط مبدأ ادلشروعية على اجلميع، وال يقّر أبي نوع من أنواع االستثناءات  .6

فإهنا عليو، وحىت االستثناءات ادلقررة يف الشرع انطَلقا من نظرية الضرورة وما يقوم مقامها، 
 ال ٗترج عن مبدأ ادلشروعية، بل فيها تعزيز لو، من خَلل توفَت الضماَّنت إلعمال ادلبدأ.

على خَلف النظم اآلخذة بنظرية أعمال السيادة، فإن القضاء اإلسَلمي وبدل أن ؽلن   .7
سلطة التنفيذية امتيازات تقتضيها مربرات العمل السيادي، فقد شّدد معها وخّصها بنظام ال

ريد ، ىو نظام ادلظامل، الذي تكون معو السلطة التنفيذية أكثر مسؤولية، وأكثر قضائي ف
 حزما.

 إتو القضاء اجلزائري نفس إتاه القضاء الفرنسي يف ٖتديد وضبط أعمال السيادة. .8
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القول ابستثناء أعمال السيادة ال ينفي ادلسؤولية عن السلطة التنفيذية مطلقا، إذ أنو ؽلكن أن  .9
 الرقابة ٓتصوص نشاطات ىذه السلطة على ادلستوى الدويل.٘تارس ىذه 

 اثنياً: توصيات البحث: 
 ؽلكن تلخيص ٚتلة التوصيات اليت يتم اخلروج هبا من خَلل ىذا البحث يف اآليت:

ضرورة التوجو ضلو تضييق وضبط أعمال السيادة، واحلّد من ٕتاوزات السلطة التنفيذية على  .1
 مبدأ ادلشروعية.

على اإللغاء التدرغلي لنظرية أعمال السيادة، وٗتليص القضاء الوضعي من تبعات  العمل .2
اخلطأ التارؼلي الذي أوقعو فيو رللس الدولة الفرنسي، وابلتايل التوجو ضلو ما ذىب إليو 

  ٓتصوص ذلك. القضاء اإلسَلمي
لغَت ضمن ضرورة دراسة القضاء اإلسَلمي وتعميم فائدتو، والعمل على االعًتاف بو لدى ا .3

 النظم ادلقارنة.
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 :فهرس اْلايت القرآنية أواًل. 

 .اثنيًا: فهرس األحاديث النبوية 

  املواد القانونيةاثلثًا: فهرس. 
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 أواًل: فهرس اْلايت القرآنية

 الصفحة هارقم اْلية السورة الرقم

1.  
آل 

 عمران
ُرَك بَِيْحَِت ُمَصدِّقًا  َ يُ َبشِّ ﴿فَ َناَدْتُو اْلَمََلِئَكُة َوُىَو قَائٌِم ُيَصلِّي يف اْلِمْحرَاِب أَنَّ اّلِلَّ

 14 3 ِبَكِلَمٍة ِمَن اّلِلَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َونَِبيِّا ِمَن الصَّاحِلَُِت ﴾

َ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم..﴾﴿اَي أَي َُّها الَِّذيَن  النساء  .2  30 58 َآَمُنوا أَِطيُعوا اّلِلَّ

اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمَُت ّلِلَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َوال غَلْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى ﴿ املائدة  .3
 40 8 ﴾أَقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اّلِلََّ ِإنَّ اّلِلََّ َخِبٌَت ٔتَا تَ ْعَمُلونَ َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو 

 املائدة  .4
ُهْم فَ َلْن َيُضرُّوَك َشْيئاً  ِإنْ ﴿ ُهْم َوِإْن تُ ْعِرْض َعن ْ نَ ُهْم أَْو أَْعِرْض َعن ْ َجاُءوَك فَاْحُكْم بَ ي ْ

َ ػلُِبُّ اْلُمْقِسِطُتَ  نَ ُهْم اِبْلِقْسِط ِإنَّ اّلِلَّ  ﴾َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَ ي ْ
42 40 

ُ َفُأولَِئَك ُىُم الَكاِفُرونَ  َوَمنْ ﴿ املائدة  .5  32 44 ﴾مَلْ ػَلُْكْم ٔتَا أَنْ َزَل اّلِلَّ
ُ َفُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ ﴿ املائدة  .6  32 45 ﴾َوَمْن مَلْ ػَلُْكْم ٔتَا أَنْ َزَل اّلِلَّ
ُ َفُأولَِئَك ُىُم اْلَفاِسُقونَ ﴿ املائدة  .7  32 47 ﴾َوَمْن مَلْ ػَلُْكْم ٔتَا أَنْ َزَل اّلِلَّ
َهاًجا ِشْرَعةً  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكمْ ﴿ املائدة  .8  30، 29 48 ﴾َوِمن ْ
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّلِلَِّ ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن﴾ املائدة  .9  31 50 ﴿أََفُحْكَم اجْلَاِىِليَِّة يَ ب ْ

 15 67 وَُكبَ رَاَءََّن فََأَضلُّوََّن السَِّبيََل ﴾﴿َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإَّنَّ أَطَْعَنا َساَدتَ َنا  األحزاب  .10

  اثنياً: فهرس األحاديث النبوية الشريفة 

 الصفحة طرف اِلديث الرقم
 14 .. أَّن سيد الناس يوم القيامة 01
 32 .. طاعة دلخلوٍق يف معصية اخلالق ال 02
 40 .. إظلا أىلك  الذين  من  قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه 03
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 املواد القانونيةفهرس اثلثاً: 
 

 القانون نص املادة
رقم 
 املادة

 الصفحة

 "ينظر القضاء يف الطعن يف قرارات السلطات اإلدارية"
الدستور 
اجلزائري 

1996 
143 45 

 "أن ااكم اإلدارية ىي جهات الوالية العامة يف ادلنازعات اإلدارية"

قانون 
اإلجراءات 

املدنية 
واإلدارية 

 اجلزائري

600 44 

دعاوى إلغاء القرارات  2ٗتتص ااكم اإلدارية كذالك ابلفصل يف:"
اإلدارية والدعاوى التفسَتية ودعاوى فحص ادلشروعية للقرارات الصادرة 

 - ،عن : الوالية وادلصاٌف غَت ادلمركزة للدولة على مستوى الوالية 
ادلؤسسات العمومية الية  ،البلدية وادلصاٌف اإلدارية األخرى للبلدية 

القضااي ادلخولة  ،دعاوى القضاء الكامل  -2 ،ذات الصبغة اإلدارية 
 "ذلا ٔتوجب نصوص خاصة 

801 44 

ابلفصل يف دعاوى اإللغاء ،ؼلتص رللس الدولة كدرجة أوىل وأخَتة ":
والتفسَت وتقدير ادلشروعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات 

كما ؼلتص ابلفصل يف القضااي ادلخولة ٔتوجب نصوص ،اإلدارية ادلركزية
 "خاصة

901 44 

ؼلتص رللس الدولة ابلفصل يف استئناف األحكام واألوامر الصادرة "
ابلقضااي  ،كما ؼلتص أيضا كجهة استئناف  ،عن ااكم اإلدارية 

 "ادلخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة
902 44 

ؼلتص رللس الدولة ابلنظر يف الطعون ابلنقض يف القرارات الصادرة يف "
 ،ؼلتص رللس الدولة كذالك ،آخر درجة عن اجلهات القضائية اإلدارية

 "يف الطعون ابلنقض ادلخولة لو ٔتوجب نصوص خاصة
903 44 
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 فهرس املصادر واملراجع: رابعاً 

 الفرع األول: مصادر ومراجع الفقو اإلسالمي 

 أواًل: القرآن الكرمي وتفاسري 
 القرآن الكرًن: برواية حفص -

 ، دار طيبة للنشر، السعوديةتفسري القرآن العظيمابن كثَت )أبو الفداء إمساعيل بن عمر(:  .7
، مؤسسة الرسالة، 2000، 1، طالبيان يف أتويل القرآنجامع الطربي )أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد(:  .6

 .بَتوت، لبنان
، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، 1987، طمفاتيح الغيبالفخر الرازي )دمحم بن عمر بن احلسُت(:  .4

 .لبنان

 اثنياً: اِلديث النبوي وشروحو 
 ،مؤسسة الرسالة ،1993 ،2ط ،ابن حبان )أبوحامت دمحم بن حبان بن أٛتد التميمي(: صحي  ابن حبان .3

 ٖتقيق شعيب األرنؤوط. ،لبنان ،بَتوت
، دار 1987، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر )أبو الفضل أٛتد بن علي العسقَلين(:  .5

 ادلعرفة، بَتوت، لبنان
ٖتقيق  ،بَتوت ،دار الفكر ،1984ط ،أبو داود)سليمان بن األشعث السجستاين األزدي( : سنن أيب داود .2

 دمحم عبد احلميد أٛتد.
ٖتقيق  ،بَتوت ،دار اليمامة ،1987 ،3ط ،البخاري )دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم(: اجلامع الصحي  .1

 مصطفى ديب البغا.
ٖتقيق  ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب ،1987ط ،الًتمذي )أبو عيسى دمحم بن عيسى(: سنن الًتمذي .1

 أٛتد دمحم شاكر.
 لبنان. ،بَتوت ،دار الفكر ،عبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت(: سنن ابن ماجةماجة )أبو ابن  .1

ٖتقيق دمحم فؤاد عبد  ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب ،مسلم )أبو احلسن مسلم بن احلجاج(: صحي  مسلم .71
 الباقي.

مكتب ادلطبوعات  ،1986 ،2ط ،النسائي )أبو عبد عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب(: سنن النسائي .77
 .ٖتقيق عبد الفتاح أبو غدة ،سوراي ،حلب ،اإلسَلمية
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 :ًاللغة العربية ومعامجها اثلثا 
 ، د ت، دار صادر، بَتوت، لبنان.1، طلسان العربابن منظور)دمحم بن مكرم(:  .76

  :ًالفقو وأصولو وقواعده ومقاصدهرابعا 
دار  ،1987ط ،األحكام يف مصاحل األانم قواعدابن عبد السَلم )أبو دمحم عز الدين عبد العزيز(:  .74

 لبنان. ،بَتوت ،ادلعارف
 بَتوت، لبنان. ،مؤّسسة الّرسالة ،1982 ،4ط ،املستصفىالغزايل )أبو حامد دمحم بن دمحم(:  .73
، دار 1984، 1ٖتقيق سيد اجلميلي، ط ،اإلحكام يف أصول األحكاماآلمدي )أبو احلسن علي بن دمحم(:  .75

 لبنانالكتاب العريب، بَتوت، 
 لبنان. ،دار الفكر، بَتوت ،1988ط ،امللل و النحلالشهرستاين )دمحم بن عبد الكرًن بن أيب بكر(:  .72
 بَتوت، لبنان. ،دار الفكر ،1987ط ،فتح القديرابن اذلمام )دمحم بن عبد الواحد السيواسي(:  .71
 القاىرة ،دار الشروق ،1977 ،9ط ،اإلسالم عقيدة وشريعةزلمود شلتوت:  .71
وكاين .71  الشافعيلبنان.   ،بَتوت ،الّدار اجلامعّية ،1995 ،1ط ،)دمحم بن علي بن دمحم(: إرشاد الفحول الشُّ

 القاىرة . ،شركة مصطفى احلليب ،1983 ،2ط ،برواية الربيع بن سليمان ،)دمحم بن إدريس(: الرسالة
 بَتوت.  ،مؤّسسة الّرسالة ،1982 ،4ط ،املستصفى)أبو حامد دمحم بن دمحم(:  الغزايل .61
مؤّسسة  ،1999ط ،املوافقات يف أصول الشريعة)أبو إسحاق إبراىيم بن موسى اللخمي(:  الشاطيب .67

 بَتوت. ،الرسالة
 اجلزائر ،، دار الفكر1991 ،1وىبة الزحيلي: الفقو اإلسَلمي وأدلتو، ط .66

  :ًالسياسة الشرعيةخامسا: 
 ، ادلكتب اإلسَلمي، بَتوت، لبنان 1985، 1، طاألحكام السلطانيةادلاوردي )أبو احلسن علي بن دمحم(:  .64
 بَتوت، لبنان.  ،دار النفائس ،1985 ،5ط ،نظام اِلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالميظافر القامسي:  .63
 ، منشأة ادلعارف ، اإلسكندرية1970، 1، طنظام اِلكم اإلسالميزلمود حلمي:  .65
 ، الدار السعودية، الرايض.1985، 1ط ،َلمي وطرق تنفيذهأبو األعلى ادلودودي: القانون اإلس .62
تقدًن عبد العزيز  ،ٖتقيق دمحم عبد احلفيظ ،كتاب اخلراجأبو يوسف)يعقوب بن إبراىيم بن حبيب(:  .61

  األردن ،عمان ،، دار كنوز ادلعرفة العلمية2009، 1ط ،الدوري
 . مصر ،القاىرة  ،غريب دار ،1976، 1، طاملشروعية اإلسالمية العلياعلي دمحم جريشة:  .61
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  :ًالقضاء اإلسالميسادسا 
 ، دار النهضة العربية، القاىرة1981، 1، طالقضاء يف اإلسالمدمحم سَلم مدكور:  .61
 مصر. ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،1984 ،1ط ،النظام القضائي اإلسالميأٛتد دمحم مليجي:  .41

  :ًالتاريخ اإلسالميسابعا 
 ، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبنان.1986 ،1ط ،األمم و امللوكاتريخ الطربي )دمحم بن جرير(:  .47
 ، مطبعة السعادة، مصر.1952، 1ط،اتريخ اخللفاءالسيوطي )عبد الرٛتن بن أيب بكر(:  .46
 ،بَتوت ،، دار مكتبة اذلَلل1978، 1ط ،فتوح البلدانالبَلذري )أٛتد بن ػلِت بن جابر بن داود(:  .44

 لبنان.

  اجع القانون الوضعيالفرع الثاين: مصادر ومر 

 :أواًل: الدساتري 
مؤرخ يف 01-16دستور اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية ادلعدل ٔتوجب القانون رقم .43

 .2016مارس 06ادلوافق 1437ٚتادي األوىل عام 26
 م.1875دستور اجلمهورية الفرنسية الصادر سنة .45

 النصوص التشريعية والتنظيمية: 
صفر  18ادلؤرخ يف  09-08ادلدنية واإلدارية اجلزائري ادلعدل ٔتوجب القانون قانون اإلجراءات  .42

 م.2008فرباير25ى  ادلوافق 1429عام 
م رللة قضائية عدد 07/01/1984بتاريخ  36473قرار اكمة العليا ابلغرفة اإلدارية رقم  .41

 م.1993سنة  04
م بشأن الطعن 1981لسنة  ،176تقرير ىيئة ادلفوضُت ابلقضاء اإلداري ادلصري يف الطعن  .41

 على قرارات الرئيس السادات.
رللة نقابة اامُت العدد السادس لسنة  ، 96-09قرار زلكمة العدل العليا األردنية القرار رقم  .41

 م.1997
م وادلتعلق ابلتعيُت و الوظائف ادلدنية 27/10/1999ادلؤرخ يف  99/240ادلرسوم الرائسي رقم  .31

 والعسكرية يف الدولة.
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  :ًالقانون الدستورياثنيا: 
، 1ط ،دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون (عليان بوزاين:  .37

 اإلسكندرية. ،األزاريطة ،، دار اجلامعة اجلديدة2009
، دار الفكر، 1998، 1ط ،أثر الظروف االستثنائية على مبدأ املشروعيةرلدي ادلتويل )السيد يوسف(:  .36

 دمشق، سوراي.
 القاىرة. ،دار النشر  ،ىويدي)دمحم عبد احلافظ(: أعمال السيادة يف القانون ادلصري ادلقارن  .34
 بَتوت. ،، دار الفكر74، 3، طالقانون الدستوري واألنظمة السياسةعبد احلميد متويل:  .33

  :ًن:القانون والقضاء اإلداراياثلثا 
، 2009، 1، طمسؤولية الدولة عن أعماهلا غري املشروعة وتطبيقاهتا اإلداريةك(: الفوزان )دمحم بن برا .35

 مكتبة القانون واالقتصاد، الرايض، السعودية.
، دار قنديل، عمان، 2008، 1، طإساءة استعمال السلطة يف القرارات اإلداريةالعقيلي)إبراىيم سامل(:  .32

 األردن.
، دار الفكر 1ٖتقيق زلمود عاطف البنا، ط ،للقرارات اإلداريةالنظرية العامة الطماوي )سليمان دمحم(:  .31

 .2016العريب، القاىرة، مصر، 
 دار الفكر اجلامعي، القاىرة، مصر. ،القضاء اإلداري مبدأ املشروعية وجملس الدولةإمام )دمحم دمحم عبده(:  .31
دار النهضة العربية،  ،1993، 1ط ،القضاء اإلداري يف القانون املصري واملقارنحافظ )زلمود دمحم(:  .31

 القاىرة، مصر.
 ، د م ج، اجلزائر1992، 1، طاملقدمات األساسية يف القانونعبد هللا سليمان:  .51
مدى ضرورة السلطات االستثنائية يف مجهورية مصر العربية والرقابة ثروة عبد اذلادي، خالد اجلوىري:  .57

 مصر. ،القاىرة  ،، دار النهضة العربية 2005، 1ط عليها،
، 1ط ،نظرية الضرورة يف القانون الدستوري واإلداري وتطبيقاهتما يف التشريع اجلزائريد شاوش: ٛتي .56

 اجليزة، مصر. ،، ادلكتبة ادلصرية للنشر والتوزيع 2011
 ، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر.1996، 1ط ،القضاء اإلداريالطماوي )دمحم سليمان(:   .54
 ،، منشاة ادلعارف1982، 1، طأعمال اإلدارة مبدأ املشروعية الرقابة علىٚتال الدين زلمود سامي:  .53

 مصر. ،اإلسكندرية
، دار النهضة العربية، 1976، 3ط ،مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانونطعيمة اجلرف:  .55

 القاىرة، مصر.
 ، منشورات احلليب، بَتوت، لبنان2005، 1، طالقضاء اإلداريعبد الوىاب دمحم رفعت:  .52
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 مصر. ،القاىرة ،، دار النهضة العربية1993، 1ط ،القضاء اإلداري يف القانون املصريزلمود: حافظ  .51
 ،القاىرة ،، دار الفكر العريب2006، 1ط ،النظرية العامة  القرارات اإلداريةالطماوي )سليمان دمحم(:  .51

 مصر.
 ،، دار النهضة العربية1997، 1ط ،حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائيأٛتد مليجي:  .51

 مصر. ،القاىرة
 ، مؤسسة النهضة، القاىرة، مصر.1996، 1، طالوسيط يف شرح قانون املرافعاترمزي سيف:  .21
، رللة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة دراسات يف مركز اخلصوم أمام القضاءوجدي راغب فهمي:  .27

 ، مصر.1976، جانفي 1عُت مشس، العدد
 بَتوت. ،دار الفكر العريب ،1974 ،4ط ،السلطات الثالثي )سليمان دمحم(: الطماو  .26
، ادلركز 2014، 1، طمبدأ املشروعية والرقابة على أعمال اإلدارةعبد الناصر عبد هللا أبو مسهدانة:  .24

 القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر. 
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 2012، ءأعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضامقٍت بن عمار:  .23

 جامعة ابن خلدون، تيارت، اجلزائر
 اجلزائر. ،، د.م.ج.ج2013، 1، طالنظام القضائي اجلزائريبوبشَت زلند أمقران:  .25

 :الدراسات املقارنة  الفرع الثالث 
، 1984، 1ط ،املعاصرةمبدأ املشروعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية عبد اجلليل )دمحم علي(:  .22

 عامل الكتب، القاىرة، مصر.
 ،)دراسة مقارنة ،مبدأ املشروعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرةعبد اجلليل دمحم علي:  .21

 القاىرة. ،، عامل الكتب1النظام السوفييت ( ط–النظام الفرنسي  –النظام االصلليزي 
، 1، طعلى أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرةالرقابة سعيد عبد ادلنعم احلكيم :  .21

 .مصر ،القاىرة ،، دار الفكر العريب1976

  :الرسائل العلميةالفرع الرابع 
 ، جامعة القاىرة، مصر. 1957رسالة دكتوراه، القاىرة،  ،نظرية أعمال السيادةعبد الفتاح ساير داير:   .21
التعويض عن أضرار أعمال السيادة يف القضاء اإلداري )دراسة مقارنة حكم العتييب )دمحم مفرح ٛتود(: .11

 ،ٗتصص السياسة اجلنائية، جامعة َّنيف العربية للعلوم األمنية ،، رسالة ماجستَت يف العدالة اجلنائيةتطبيقية(
 .2011الرايض، 
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ماجستَت من األكادؽلية رسالة  ،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلداريةسَلم عبد اجمليد زنكة:  .17
 . 2008سنة  ،العربية ابلدظلرك

ى ، جامعة اإلمام دمحم بن  1412رسالة ماجستَت، أعمال السيادة يف الفقو اإلسالمي، اجلوعي )فهد دمحم(:  .16
 الرايض. ،سعود اإلسَلمية، ادلعهد العايل للقضاء

  :االت العلميةقاملالفرع اخلامس  
رللة دراسات، اجلامعة  ،إلدارية القابلة لالنفصال عن أعمال السيادةاإلجراءات اشطناوي )علي خطار(:  .14

 .2000، سنة 1، العدد 27األردنية، اجمللد 
 .1987عدد  ،، رللة الفكر القانوين امتيازات اإلدارة أمام القضاءمسعود شيهوب:  .13

  :املؤمترات والندوات العلميةالفرع السادس 
ادلؤ٘تر العلمي السنوي الثالث )ادلواجهة  ،حاالت الضرورةاالختصاص التشريعي يف عزيز الشريف:  .15

 ،كلية احلقوق   ،جامعة ادلنصورة  ،التشريعية لظاىرة اإلرىاب على ادلستويُت الوطٍت والدويل(
، ورقة عمل للمؤ٘تر الثاين لرؤساء ااكم أعمال السيادة بني اإلطالق والتحديدمسعودي حسُت: 1998

 م.12/09/2012و11أبوظيب بتاريخ  -يةاإلدارية يف الدول العرب
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 ف                 ه رس احملتوي          ات: خامساً 
 

 الصفحة املوض                                                                      وع

 7 مقدم                                                                                                       ة

 12 مفهوم أعمال السيادة و معايَت ٖتديدىا :األولادلبحث 

 14 وأصل نشأهتا عمال السيادةأ مفهوم :األولادلطلب 

 14 السيادةادلفهوم اللغوي ألعمال  :الفرع األول

 15 .ادلفهوم االصطَلحي ألعمال السيادة :الفرع الثاين

 17 الفرق بُت نظرية أعمال السيادة والنظرايت ادلشاهبة. :الفرع الثالث

 17 الفرق بُت نظرية أعمال السيادة ونظرية حالة الضرورة أوال:

الفرق بُت نظرية أعمال السيادة ونظرية السلطة  اثنيا:
 التقديرية

20 

 21 الفرع الرابع: أصل نشأة أعمال السيادة

 23 أعمال السيادة ٖتديد ادلطلب الثاين: معايَت

 23 معيار الباعث السياسي. ول:األفرع ال

 24 .ادلعيار ادلوضوعي ثاين:الفرع ال

 24 . ادلعيار الشكلي ثالث:الفرع ال

 24 االرتكاز على النصوص القانونية ادلطبقة أوال:

 25 فكرة األعمال ادلختلطة اثنيا:

 25 القائمة القضائية اثلثا:

 27 ادلبحث الثاين: مبدأ ادلشروعية واستثناء أعمال السيادة.

 29 تعريف مبدأ ادلشروعية  : ادلطلب األول

 29 ادلعٌت اللغوي دلبدأ ادلشروعيةالفرع األول: 

 29 تعريف مبدأ ادلشروعية يف القانون الوضعي: ثاينالفرع ال
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 30 تعريف مبدأ ادلشروعية يف الفقو اإلسَلمي: ثالثالفرع ال

 33 استثناء نظرية أعمال السيادة من مبدأ ادلشروعيةمربرات  ادلطلب الثاين:

 33 ادلربر التارؼليالفرع األول: 

 34 ادلربر السياسي الفرع الثاين:

 35 الفرع الثالث: ادلربّر الشكلي أو اإلجرائي

 35 الرابع: ادلربّر ادلوضوعي الفرع

 36 موقف الفقو والقضاء من نظرية أعمال السيادة :الثالثادلبحث 

 38 من نظرية أعمال السيادة الفقوموقف  األول: ادلطلب

من نظرية أعمال  هُت الوضعي واإلسَلميموقف الفق األول: الفرع
 السيادة

38 

 38 أواًل: أنصار نظرية أعمال السيادة

 39 اثنياً: ادلنكرون لنظرية أعمال السيادة

 44 موقف ادلشرع اجلزائري من نظرية أعمال السيادة :ثاينالفرع ال

 46 الثاين :موقف القضاء من نظرية أعمال السيادة طلبادل

 46 : موقف رللس الدولة الفرنسي من نظرية أعمال السيادة ألولالفرع ا

 48 اجلزائري من نظرية أعمال السيادة: موقف القضاء الفرع الثاين

 50 : موقف القضاء اإلسَلمي من نظرية أعمال السيادةالفرع الثالث

 52 اخل                                                          ا٘تة

 55 الفهارس

 56 أواًل: فهرس اآلايت القرآنية

 56 اثنياً: فهرس األحاديث النبوية

 57 فهرس ادلواد القانونيةاثلثاً: 

 58 رابعاً: فهرس ادلصادر وادلراجع

 65 خامساً: فهرس اتوايت

 


