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 - 4  -

  
  
  
  
  
  

متــــام هــــذا البحــــث ، ال يســــعين إالّ أن أتقــــدم لــــه باحلمــــد إلبعــــد أن وفقــــين اهللا ســــبحانه وتعــــاىل 
ين من صٍرب وقوٍة على إمتام هـذا العمـل، فهـو نعـم ونعمة، وعلى ما أمدّ  والشكر على ما رزقين من فضل

  املوىل ونعم النصري.
  

حمليــل ، والــدكتور ســرير ميلــودكمــا أتقــدم بالشــكر اجلزيــل إىل األســتاذين الفاضــلني: الــدكتور 
من الــذي يل مـن نصــائح وتوجيهــات، وعلـى تكبــدمها عنــاء اإلشـراف، وعلــى الــزّ  هما، علــى مــا قــدّ صـالح

  اقتطع بسبب ذلك، رغم مشاغلهما العلمية الكثرية.
  

كمـــا أشـــكرمها علـــى مـــا اســـتفدت منهمـــا مـــن األخـــالق احلميـــدة، والصـــرب، والتواضـــع، وإتقـــان 
  العمل، واإلخالص هللا رب العاملني، أحسبهما إن شاء اهللا هكذا، واهللا حسيبا .

  
، سـواًء بــاملراجع، أو كمـا أشـكر كــل مـن ســاهم يف إعـداد هــذا البحـث، مـن قريــب أو مـن بعيــد

  املسامهة يف كتابته ، أو بالنصيحة الصادقة.
  

  فجزى اهللا اجلميع خري اجلزاء، واهللا ال يضيع أجر من أحسن عمًال. 
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  أهدي هذا العمل  إىل:
  الوالديـن الكريـمني تقديراً هوداما، وعرفاناً لبعض مجيل صنيعهما.  *
  وإىل كل اإلخوة واألخوات.  *
  وإىل كل األساتذة واملعلمني الذين تعلمت على أيديهم، إقراراً بفضلهم، وعرفاناً جبميل صنيعهم. *
  وإىل زمالئي يف الدراسة والعمل، على نصائحهم وتشجيعهم يل على إمتام البحث. *
وإىل كـــل األصـــدقاء الـــذين ســـاعدوين مـــن قريـــب أو مـــن بعيـــد، وشـــجعوين علـــى مواصـــلة البحـــث،  *

  على عدم ذكرهم باالسم؛ ألن هذه الصفحات ال تتسع لذلك. وليعذروين 
  . تهوإىل كل غيور على اإلسالم، ويسعى من أجل النهوض بأم *  
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  المستعملة في البحث قائمة الرموز
  
  

  د.م.ج                                               ديوان املطبوعات اجلامعية
  قانون اإلجراءات املدنية                            ق.إ.م                    

  ج.ر                                                  اجلريدة الرمسية
  د.ت                                                 دون تاريخ
  د.ط                                                  دون طبعة

  ميالدي                                               م          
  ص                                                   الصفحة

  ع                                                    العدد
  هـ                                                  هجري 
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  مقـــدمــة
  

احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف املخلوقني، املبعوث رمحة للعاملني، بشرياً ونذيراً، وعلى آلـه 
  وصحابته األخيار، وعلى التابعني ومن تبعهم بإحساٍن ما تعاقب الليل والنهار.

  وبعد:
  أوًال: تحديد الموضوع

عي بني أفرادها، من أجل إقامة العدل وتوطيد أركان الدولـة، فإّن كل األمم حتاول إقامة نظام تشري
جهـاز قضـائي،  مت إنشاءالنظام وألجل محاية هذا وتنظيم خمتلف العالقات، وتقرير احلقوق والواجبات، 

جهاز قضائي واحد  حيث يتوىل تأخذ بنظام الوحدة القضائية؛ الدول فبعض يتوىل النظر يف املنازعات،
وهنــاك دول تأخــذ بنظــام  ت الــيت تثــار بــني األفــراد فيمــا بيــنهم، أو بــني األفــراد واإلدارة،النظــر يف املنازعــا

االزدواجيــة القضــائية؛ حيــث يتــوىل النظــر يف املنازعــات العاديــة، القضــاء العــادي، بينمــا يتــوىل النظــر يف 
  املنازعات اإلدارية، القضاء اإلداري.

ا انتقــــل إىل الــــدول األخــــرى، وظــــل القضــــاء وتعــــد فرنســــا أول مــــن أّســــس القضــــاء اإلداري، ومنهــــ
اإلداري الفرنسي منذ نشأته يبتدع احللول للقضايا املعروضة أمامه، مكمًال بذلك الفراغ التشريعي، ومن 
بـــني النظريـــات الـــيت قّررهـــا، نظريـــة أعمـــال الســـيادة، حيـــث مت مبقتضـــاها، اســـتبعاد طائفـــة مـــن األعمـــال 

  اإلدارية من الرقابة القضائية.
الدولـــة اإلســـالمية كـــان املســـلمون حيتكمـــون إىل الكتـــاب والســـنة، يف خمتلـــف عالقـــام  عهـــدويف 

واليـــة املظـــامل، الـــيت اعتربهـــا فقهـــاء السياســـة  :وتصـــرفام، ومـــن أهـــم األجهـــزة القضـــائية الـــيت أنشـــؤوها
  الشرعية املعاصرون بأا متثُل جانب القضاء اإلداري يف الفقه اإلسالمي.

ق ارتأيـــت أن أخصـــص دراســـة مســـتقلة بأعمـــال الســـيادة، يف واليـــة املظـــامل ومـــن خـــالل مـــا ســـب
والقضــاء اإلداري، ورأيــت أنــه ال يتــأتى ذلــك إال بــإجراء دراســة ملبــدأ املشــروعية يف كــل مــن واليــة املظــامل 

مبــدأ المشــروعية وأعمــال الســيادة بــين  :والقضــاء اإلداري، وألجــل ذلــك جــاء البحــث حتــت عنــوان
  وهنا تكمن األمهية العلمية ملوضوع حبثي. ،-دراسة مقارنة -والقضاء اإلداري والية المظالم
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  ثانياً: اإلشكال
  وبناًء على ما سبق ميكن طرح اإلشكال التايل:

إذا كانـت واليــة املظــامل متثــُل جانــب القضــاء اإلداري يف الفقــه اإلســالمي، فهــل عرفــت  هــي أيضــاً 
  ال بالنسبة للقضاء اإلداري؟، كما هو عليه احلنظرية أعمال السيادة

  هذا ويتفرع عن هذا اإلشكال جمموعة من التساؤالت التالية:
مــا هــو مفهــوم واليــة املظــامل والقضــاء اإلداري، ومــا هــي أهــم املراحــل التارخييــة الــيت مــّر ــا كــل  -

  ؟  ت كل واحد منهمامنهما، وفيما تتمثل اختصاصا
ه يف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي، ، ومـا هـي مصـادر مبـدأ املشـروعيةما هو مفهوم  -

 وفيما تتمثل ضماناته يف كل منهما؟

ما هو مفهوم السيادة، وكذا أعمال السيادة يف كـل مـن الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي، ومـا  -
 موقف الفقهني الغريب واإلسالمي منهما؟

  ثالثاً: أسباب اختيار الموضوع
  إىل اختيار هذا املوضوع إىل أسباب ذاتية، وأسباب موضوعية. ميكن رد األسباب اليت دفعتين  
  ذاتيةالاألسباب  -1

  وتتمثل يف:
  الرغبة يف اإلطالع على املوضوع، وتنمية املعرفة العلمية حوله. -
  األسباب الموضوعية  -2

  وتتمثل يف:
جمـــال  وقـــويف علـــى فـــراغ اســـرتعى انتبـــاهي يف ميـــدان الفقـــه السياســـي الشـــرعي بصـــفة عامـــة، ويف -

  التنظيم القضائي بصفة خاصة.
مالحظيت أن جل األنظمة القضـائية يف الـدول العربيـة واإلسـالمية الـيت أخـذت بنظـام االزدواجيـة  -

القضــائية، قــد اســتقت هــذا النظــام مــن النظــام القضــائي الغــريب بشــكل عــام، والفرنســي بشــكل 
وسـبق أن طُبقـت أيضـاً علـى  خاص، مع أن أصول ومبادئ هذا النظام مبثوثـة يف تراثنـا الفقهـي،

 أرض الواقع أيام ازدهار اخلالفة اإلسالمية.
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  رابعاً: أهداف البحث 
  لية:اتتجلى أهدف البحث من خالل النقاط الت

ري، مـــن خـــالل البحـــث عـــن التأصـــيل للنظريـــات احلديثـــة يف نظـــام القضـــاء الفقهـــي الثـــ نـــاتطـــوير تراث  -
  انون الوضعي يف تأسيسها.  اإلداري، اليت يعتقد البعض بأسبقية الق

إجــراء املقارنــة بــني واليــة املظــامل باعتبــاره ميثــل جانــب القضــاء اإلداري يف الفقــه اإلســالمي، والقضــاء  -
اإلداري، للوقــوف علــى مــدى التوافــق بينهمــا، وحتديــد موقــف الفقــه اإلســالمي، مــن أهــم النظريــات الــيت 

  ية أعمال السيادة. ابتدعها جملس الدولة الفرنسي، واملتمثلة يف نظر 
بـأّن الشـريعة  رد الشـبهات القائلـةحماولة اإلسـهام يف تأسـيس نظـام قضـائي إداري إسـالمي، مـن أجـل  -

 اإلسالمية ال عالقة هلا بأمور احلكم.

السياسـة الشـرعية بصـفة عامـة، والتنظـيم القضـائي  ةما يف مـاداإلسهام يف إثراء املكتبة اإلسـالمية، سـيّ  -
  .ل مساعدة الباحثني يف هذا امليدان، وهذا بإمدادهم مبعطيات مساعدة، من أجبشكل خاص

  : الصعوباتخامساً 
قلــة املراجــع مــن جهــة،  اعرتضــين أثنــاء إعــداد هــذا البحــث مجلــة مــن الصــعوبات، ميكــن حصــرها يف

 وضـــوع بشـــكل مباشـــراملالـــيت تتنـــاول  ،يف هـــذا املوضـــوع مـــن جهـــة أخـــرى الدراســـات املتخصصـــةوقلـــة 
فة إىل صعوبة التوفيق بني واجبات الوظيفة والتفرغ للبحث، مما اسـتلزم بـذل جهـد لتخطـي ومقارن، إضا

  .هذه العقبة
  : الدراسات السابقةسادساً 

، األوىل حتــت عنــوان: واليــة ت علــى رســاليت ماجســتريفــأمــا مــا يتعلــق بالدراســات الســابقة، فــإين وق
وقد تناول يف رسالته كل من والية  أبو بكر، املظامل والقضاء اإلداري املعاصر، من إعداد الباحث صاحل

املظامل والقضاء اإلداري، كما تطـرق أيضـاً إىل أعمـال السـيادة ،إال أنـه يف هـذه املسـألة األخـرية مل يكـن 
ـــة اجلزائـــري وديـــوان املظـــامل، دراســـة ـوالثانيـــة موســـومة بـــ البحـــث فيهـــا معمقـــاً ومستفيضـــاً، : جملـــس الدول

، وقد اقتصرت دراسته هذه على حتديد أهم األحكام ن املوفق عبد الرؤوفمقارنة، من إعداد الباحث ب
  .املتعلقة بوالية املظامل، دون الولوج إىل دراسة النظريات اليت ابتدعها القضاء اإلداري
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  : المنهج المتبعسابعاً 
بــني خمتلــف عناصــر البحــث يف كــل مــن الشــريعة املقارنــة  مــن خــاللاملــنهج املقــارن، علــى  اعتمــدت

، وهـذا مـن خـالل مجـع املـادة ياملنهج االسـتقرائاإلسالمية والقـانون الوضـعي، واسـتعنت لتحقيـق ذلـك بـ
العلمية املتعلقة بوالية املظامل، والقضاء اإلداري، ومبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي والقـانون الوضـعي، 

   .تلك املادة العلمية الوصفي، من خالل حتليل ، واملنهجوأعمال السيادة، مث املنهج التحليلي
  : الخطة  ثامناً 

؛ حيــث تناولـت يف الفصــل التمهيـدي بعــض فصــل متهيـديمسـبوقني ب ،فصــلني إىل يحبثـ تُ قسـمو 
األحكــام املتعلقــة بواليــة املظــامل والقضــاء اإلداري، ويف الفصــل األول تناولــت مبــدأ املشــروعية بــني الفقــه 

ناولــت أعمــال الســيادة بــني الفقــه اإلســالمي والقــانون اإلســالمي والقــانون الوضــعي، ويف الفصــل الثــاين ت
  الوضعي.

  وفيما يلي تفصيل ملا مت إمجاله:
  والية املظامل والقضاء اإلداري فصل تمهيدي:ال
  ثالثة مباحث: وفيه 

  مفهوم والية املظامل والقضاء اإلداري.المبحث األول: 
  مها التارخيي.نشأة والية املظامل والقضاء اإلداري وتطور  المبحث الثاني:
  اختصاصات والية املظامل والقضاء اإلداري. المبحث الثالث:

  مبدأ املشروعية بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي الفصل األول:
  وفيه ثالثة مباحث: 

  مفهوم مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. المبحث األول:
  يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. مصادر مبدأ املشروعية المبحث الثاني:
  ضمانات مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. المبحث الثالث:

  أعمال السيادة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي الفصل الثاني:
  وفيه أيضاً ثالثة مباحث: 

  ي.مفهوم السيادة يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضع المبحث األول:
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  مفهوم أعمال السيادة. المبحث الثاني:
نظريــة أعمــال الســيادة يف بعــض األنظمــة القانونيــة العربيــة، وموقــف الفقــه اإلســالمي  المبحــث الثالــث:

  منها.
ذكــرت أهــم النتـائج الــيت توصـلت إليهــا، كمــا اقرتحـت بعــض التوصـيات الــيت رأيتهــا  الخاتمـةويف  

  ضرورية. 
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  الفصل التمهيدي
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  ـــديـل التمهيـالفصـ
  ـاء اإلداريـالم والقضــة المظــوالي

  
يُعترب املاوردي، وأبو يعلى من أوائل الذين نظّروا لوالية املظـامل، وحـاوال تقـدمي تعريـف هلـا، كمـا بينـا تطبيقاـا 

بالعهــدين األمــوي والعباســي،   وكيفيـة نشــأا وتطورهــا ابتــداًء مــن عهــد النبــوة، مــروراً عهــد اخللفــاء الراشــدين، وانتهــاءً 
كمــا أوضـــحا االختصاصـــات الــيت كـــان يُباشـــرها قاضــي املظـــامل. وجـــاء املعاصــرن بعـــد ذلـــك ليعيــدوْا طـــرح اجلوانـــب 

  املتعلقة بوالية املظامل يف قالب جديد معتمدين على ما كتبه املاوردي، وأبو يعلى.
بنـــاًء علــى األحكـــام القضــائية الـــيت كــان ُيصـــدرها وقــد قــام فقهـــاء القــانون اإلداري بـــالتنظري للقضــاء اإلداري 

جملس الدولة الفرنسي، ومن خالل مقارنة أحكامه بأحكام القضاء العادي، ممـا نـتج عـن ذلـك ضـبط مصـطلحاته، 
  وحتديد اختصاصاته.

وعــين البــاحثون يف الوقــت احلـــايل مبقارنــة واليــة املظـــامل، مــع القضــاء اإلداري، باعتبارمهـــا يقومــان علــى نفـــس 
ألسس، ويشرتكان يف التخصص، وحماولة أجياد نوع من التقارب والتكامل بينهما؛ من أجل اسـتفادة النظـامني مـن ا

  بعضهما، ووضع قواعد وُأسس فّعالة؛ لتحقيق العدل والقسط بني املتنازعني.
لقضـاء وعليه سوف يتم تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث: يتضمن املبحث األول مفهوم والية املظـامل وا

اإلداري، وخصصـُت املبحــث الثــاين لدراســة نشـأة وتطــور واليــة املظــامل والقضـاء اإلداري، أمــا املبحــث األخــري، فقــد 
  عرضُت فيه خمتلف االختصاصات املتعلقة بوالية املظامل والقضاء اإلداري.
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  ـث األولـالمبحـ
  مفهـوم واليـة المظـالم والقضاء اإلداري

  
عاريف اليت وضعها الفقهاء والباحثون لوالية املظامل إىل تعريفات قدمية، وأخرى معاصرة؛ من أجل َصّنفُت الت

حتديــد أهــم الفـــوارق بينهــا، واخلـــروج يف األخــري بتعريــف  يوافـــق  بــني تلـــك التعريفــات مجيعهــا، وقـــد اقتصــرُت علـــى 
املشـاة هلـا؛ لكومـا األقـرب يف األحكـام  نظامي القضاء العادي، وواليـة احلسـبة لتمييـز واليـة املظـامل عـن األنظمـة

  هلا من أي نظام آخر.
وقد أوردُت بعض التعاريف اليت قّدمها فقهـاء القـانون اإلداري للقضـاء اإلداري، وقارنتهـا بالتعـاريف السـابقة 

  لوالية املظامل.   
ين ســـأتناول فيـــه مفهـــوم وعليـــه فســـيتم التطـــرق يف املطلـــب األول إىل مفهـــوم واليـــة املظـــامل، ويف املطلـــب الثـــا

  القضاء اإلداري.
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  المطلـب األول:مفهـوم واليـة المظـالـم
العلماء القدامى الـذين كـان هلـم  فمن خالل ذكر تعار ي كسأتناول يف الفرع األول تعريف والية املظامل، وذل

فقهاء املعاصرين الذين ألفوا يف هذا ال فالسبق يف التنظري لوالية املظامل يف الفقه اإلسالمي.كما أعرض بعض تعاري
اــال حمــاولني إبــراز أهــم اجلوانــب املشــرقة يف النظــام القضــائي يف الفقــه اإلســالمي.كما أتنــاول يف الفــرع الثــاين أهــم 

العـادي، و نظـام  ءالفروق اليت ميكن حتديدها لتمييز والية املظامل عن النظم األخـرى املشـاة هلـا واملتمثلـة يف القضـا
  .ةسباحل

            الفـرع األول: تعريـف واليـة المـظالـم

سأتناول يف هذا الفرع أهم التعاريف اليت وضعها اللغويون للمظامل، والوالية. كما أتناول أيضاً، خمتلف 
  التعاريف اليت توصل إليها الباحثون املسلمون هلا.

  أوًال: التعريف اللغوي
يف اللغة العربية: " وضع الشيء يف غري موضعه...؛ وأصل الظلم  مُ لْ والظ  ،مَ لَ ظَ مجع َمظْلَمة، وأصلها  املظامل 

، ويف القــاموس احملــيط: " الظلــم بالضــم وضــع الشــيء يف غــري موضــعه واملصــدر احلقيقــي 1اجلــور وجمــاوزة احلــد.. ."
)وَملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشـْيًئا (وقوله تعاىل: حقه... هُ مَ لَ وظَ  ومٌ لُ وظَ  املٌِ بالفتح فهو ظَ  ماً لْ ظُ  مُ ِل◌ِ ظْ يَ  مَ لَ الظلم بالفتح ظَ 

؛ أي  2
  .3"ومل تنقص، وظلم األرض؛ أي حفرها يف غري موضع حفرها

: األول: ظلم بني اإلنسـان، وبـني اهللا تعـاىل وأعظمـه الكفـر والشـرك 4ويرى الزبيدي أن  للظلم ثالثة أصناف
ــْرَك َلظُْلــٌم َعِظــيمٌ  ( والنفــاق، ولــذلك قــال عــز وجــل: الش ِإن(

لثــاين: ظلــم بينــه وبــني النــاس، وقــد جــاء يف قولــه ، وا5
ـِبيُل َعلَـى الـِذيَن َيْظِلُمـوَن النـاسَ  (تعـاىل:  َـا الس ِإمن(

َوَمـْن قُتِـَل َمْظُلوًمـا فـََقـْد َجَعْلنَـا ِلَولِيـِه ُسـْلطَانًا فَـَال ( أيضـاً: وقولـه، 6
)ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنُه َكاَن َمنُصورًا

ُهْم ظَـاِملٌ  (ظلم بينه وبني نفسه، وقد جاء يف قوله جلت قدرته:  ، والثالث:7 َفِمـنـْ
ُهْم ُمْقَتِصدٌ  )لِنَـْفِسِه َوِمنـْ

8.  
وأمــا الواليــة، فــإن: الــويل لــه معــان كثــرية فمنهــا( احملــب)، وهــو ضــد العــدو اســم مــن وااله إذا أحبــه، ومنهـــا 

) ويل عليـــه واليـــة وواليـــة بالكســـر والفـــتح، أو هـــي (الصـــديق)، ومنهـــا (النصـــري) مـــن وااله إذا نصـــره، و(ويل الشـــيء
                                                           

  ،( د . ط )، بريوت: دار بريوت للطباعة والنشر،( د . ت ) ، فصل الظاء املعجمة.  12ابن منظور، لسان العرب، مج   - 1
  .33سورة الكهف، اآلية رقم:  - 2
  . 147(د.ت)، فصل الطاء والظاء(الظلم)، باب امليم، ص ، بريوت: دار اجليل، 4الفريوزآبادي، القاموس احمليط، ج - 3
  .384، بريوت: دار صادر، (د.ت)، فصل الظاء من باب امليم (ظلم)، ص 8ينظر: حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج - 4
  .13سورة لقمان، اآلية رقم:  - 5
  .42سورة الشورى، اآلية رقم:  - 6
  .33سورة اإلسراءأ اآلية رقم:  - 7
  .32سورة فاطر، اآلية رقم:  - 8
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بــالفتح للمصــدر، وبالكســر، االســم مثــل اإلمــارة والنقابــة؛ ألنــه اســم ملــا توليتــه، وقيــل: الواليــة بالكســرة تعــين اخلطــة 
  .1واإلمارة، وقيل: السلطات

  ثانياً: التعريف االصطالحي
  تعـريفـات الفقهـاء القدامـى -1

، وأبـرزا أهـم اخلصـائص، 4مهـا أول مـن قـام بـالتنظري لواليـة املظـامل 3يعلـى الفـراء و، وأبـ2ميكن القول أن املاوردي
اإلشـارة إىل أن هنـاك تطابقـاً كبـريا بـني  رمـن خـالل مـا كـان سـائداً يف عصـرمها. وجتـد كاخلاصـة ـا، وذلـ مواألحكا

األحكـام  " بــ وُمَؤلـِف أيب يعلـى الفـراء املعنـون، " األحكـام السـلطانية والواليـات الدينيـة " بــ ُمَؤلِف املاوردي املعنـون
  5." السلطانية

املتنــازعني عــن التجاحــد  رولقــد عرفــا واليــة املظــامل بــالقول:" ...هــو قــود املتظــاملني إىل التناصــف بالرهبــة، وزجــ
  6باهليبة."

الل وصـف الطريقـة يعلـى أعطيـا وصـفاً لواليـة املظـامل مـن خـ وويبدوا من خالل هـذا التعريـف أن املـاوردي، وأبـ
الــيت كانــت تــؤدي ــا واليــة املظــامل وظيفتهــا، املتمثلــة أساســاً يف رد املظــامل ألصــحاا، خصوصــاً إذا كــان املعتــدي 

  األشخاص التابعني لسلطة الدولة املوكلون بإدارة شؤوا اليومية. يشخصاً من أشخاص السلطة العامة؛ أ
امل وظيفــة ممتزجــة مــن ســطوة الســلطنة، ونصــفة القضــاء وحتتــاج إىل بأــا: " النظــر يف املظــ 1وعرفهــا ابــن خلــدون

املعتــدي وكأنــه ميضــي مــا عجــز القضــاة أو غــريهم عــن  رعلــو يــد، وعظــيم رهبــة تقمــع الظــامل مــن اخلصــمني، وتزجــ
  .2إمضائه"

                                                           

  . 399، 398ينظر: الزبيدي، مرجع سابق ، فصل الواو من باب الواو والباء(وىل)، ص  - 1
م، من أبرز كتبه: األحكام السلطانية، وكتـاب أدب الـدنيا 974هـ/364علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي، ولد يف البصرة سنة   - 2

 .327م، ص 1986، بريوت: دار العلم للماليني، 7، ط4م. خري الدين الزركلي، األعالم، مج1058هـ/450 والدين، تويف ببغداد سنة

م، لــه عــدة تصــانيف مــن أمههــا: األحكــام الســلطانية، 990هـــ/380حممــد بــن احلســني بــن حممــد بــن خلــف بــن الفــراء، أبــو يعلــى، ولــد ســنة  - 3
 . 100، 99م. الزركلي، املرجع نفسه ، ص 1066هـ/458وكتاب الكفاية يف أصول الفقه، تويف سنة 

الدولــة  تـُْعــَرُف واليــة املظــامل أيضــاً باســم: ديــوان املظــامل، قضــاء املظامل،نظــارة املظــامل، وجملــس املظــامل. ينظــر: بــن املوفــق عبــد الــرؤوف، جملــس - 4
، -قسـنطينة  –، جامعة األمري عبد القـادر للعلـوم اإلسـالمية ( مذكرة ماجستري، شعبة الشريعة والقانون –دراسة مقارنة  –اجلزائري وديوان املظامل 

2005( . 

، 90م، ص 1991هـ، 1411، عمان: مجعية عمال املطابع التعاونية، 1املظامل( القضاء اإلداري اإلسالمي)، ط ءأمحد سعيد املومين، قضا - 5
91.  

.د)، حتقيــق: مســري مصــطفى طحكــام الســلطانية والواليــات الدينيــة، (املــاوردي، أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، األ - 6
؛ أبو يعلى حممد بن احلسني الفـراء، األحكـام السـلطانية، تصـحيح: حممـود حسـن، 94م، ص2001 - ـه1422رباب، لبنان: املكتبة العصرية، 

  .84م، ص1994 - ـه1414لبنان: دار الفكر، 
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أوضــح ابــن خلــدون أســاس قيــام هــذا النــوع مــن التنظــيم  دإن هــذا التعريــف خيتلــف عــن التعريــف الســابق، فقــ
ـــم  القضـــاء، ويعـــين ةائي املتمثـــل يف نظـــر مظـــامل الـــذين يســـطون علـــى النـــاس مـــن أصـــحاب الســـلطنة، ونصـــفالقضـــ

بسـبب اخلـوف مـن بطـش  وبسبب مكانة املدعى عليهم، أ االقضاة الذين مييلون عن احلق وال حيكمون بالعدل؛ إم
النظـر يف  –ن املتـويل هلـذه الوظيفـة ما إذا كـان علـى رأس السـلطة.وهلذا يـرى ابـن خلـدون بـأاملدعى عليهم أيضـاً سـيّ 

  من الرهبة لقمع املعتدين. ءحيتاج لعلو يد، وشي –املظامل 
  تعريفـات المعـاصـرين -2

ومــن تعريفــات املعاصــرين أذكــر تعريــف وهبــة الزحيلــي الــذي يقــول: " واليــة املظــامل تشــبه إىل حــد كبــري نظــام 
، ورجال الدولة مما قد يعجز عنـه مللنظـر يف أعمـال الوالة واحلكاالقضاء اإلداري وجملس الدولة حديثـاً، فهي أصـالً 

  .3القضاء العادي، وقد ينظر واليها يف املنازعات اليت عجز القضاء عن فصلها... "
كـان يف   نلقد شبه وهبة الزحيلي والية املظامل بالقضاء اإلداري وجملس الدولة يف الشـق األول مـن التعريـف، وإ

جــد فــرق بــني القضــاء اإلداري وجملــس الدولــة لكــون هــذا األخــري مــا هــو إال درجــة مــن درجــات حقيقــة األمــر ال يو 
عــرف واليــة املظــامل علــى أســاس أن  دالتقاضــي يف النظــام القضــائي اإلداري. أمــا يف الشــق الثــاين مــن التعريــف، فقــ

القضــاء العادي.كمــا أنــه  اختصاصــها األصــلي هــو النظــر يف أعمــال الــوالة واحلكــام يف احلــاالت الــيت قــد يعجــز فيهــا
ميكــن لــوايل املظــامل أن ينظــر يف احلــاالت الــيت قــد يعجــز عنهــا القضــاء العــادي مهمــا كانــت صــفة الشــخص املــدعى 

  عليه.
ميثـل يف واقعـه ديوانـاً عامـاً للمشـروعية جيمـع فيهـا بـني القضـاء العـادي  " وهناك من عرف قضاء املظامل بأنـه :

فيـذ والســلطة الرئاسـية اإلداريــة...إذ أنـه جيمــع كـل مــا خيـتص ويتعلــق بتعـدي الســلطة واإلداري والتـأدييب وجهــات التن
وموظفيها، سواًء وقع هذا الغـنب أو هـذا العسـف علـى العـاملني ـا، أو وقـع مـنهم علـى آحـاد النـاس، وسـواًء أكـان 

  .4" حمل التدخل أو التداعي قراراً أو عقداً أو تصرفاً 
الً عــن أنـــه أخلــط بــني خمتلــف االختصاصـــات؛ حيــث أن االختصاصــات الـــيت ميتــاز هــذا التعريــف بـــالطول، فضــ

  ذكرت يف التعريف كالتنفيذ مثًال ال تدخل يف االختصاص األصلي لوالية املظامل.

                                                                                                                                                                                                            

م، وهـو فيلسـوف ومـؤرخ وعـامل اجتمـاع، أصـله مـن 1332هــ/732يد احلضرمي اإلشبيلي، ولـد سـنة عبد الرمحان بن حممد بن خلدون أبو ز  - 1
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  .330، ص 3الزركلي، األعالم، م
  . 245 ص.ت)، د.ط)، بريوت: دار اجليل، (دد الرمحان بن حممد، مقدمة ابن خلدون، (ابن خلدون، عب - 2
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وهنـاك مـن يعــرف واليـة املظـامل بأــا: " ... النظـام القضـائي اإلســالمي الـذي اخـتص برفــع الظلـم الـذي كــان 
د واجلماعات مستندين يف ذلك إىل قرارات أو إجـراءات أو تصـرفات صـدرت خالفـاً يوقعه أشخاص السلطة باألفرا

للشرعية. وهذا هو معناه املستخلص مـن مشـروعيته مـن جهـة ومـن األسـباب الواقعيـة الـيت أدت إىل قيامـه مـن جهـة 
  . 1املظامل" ءاملظامل، وقضا نأخرى. وقد أطلق عليه والية املظامل، وديوا

التعريــف اإلطــار العــام الــذي تقــوم عليــه واليــة املظــامل ، فقــد حــدد أطــراف املنازعــة عنــدما ويظهــر مــن خــالل هــذا 
ذكــر أن الظلــم املقصــود، هــو ذاك الــذي يوقعــه أشــخاص الســلطة، وهــم املوظفــون التــابعون للدولــة، فضــال عــن أن 

ورها خالفــاً الباحــث ضــبط ماهيــة الظلــم؛ حيــث أشــار إىل أن ســبب وصــف القــرارات بأــا غــري مشــروعة، هــو صــد
  ألحكام الشريعة اإلسالمية.وأهم ما يعاب على هذا التعريف هو الطول.

هــو تعريــف حممــود اخلالــدي؛ ألنــه ضــبط وظيفــة قاضــي املظــامل املتمثلــة يف  –يف نظــري  –والتعريــف األصــلح 
إىل أن وايل  إبــراز حكــم الشــرع يف القـــرارات الصــادرة عــن الدولـــة، كمــا حــدد أيضــًاً◌ طبيعـــة املنازعــة، عنــدما أشـــار

املظامل خيتص يف القضايا اليت حتدث بـني النـاس والدولـة، فضـًال عـن كـون التعريـف جـاء قصـرياً، فهـو خـال مـن أهـم 
  االنتقادات املالحظة على التعاريف السابقة.

 يهـاهيئـة قضـائية تقـوم بنظـر املنازعـات الـيت يتسـبب ف "وبناًء على ما سبق فإنه ميكن تعريف والية املظامل بأا:
  ."املوظفون العموميون التابعون للدولة، وهذا بسب خروجهم عن املشروعية أثناء مباشرم لوظائفهم

  الفرع الثاني: تمييز والية المظالم عن القضاء العادي ووالية الحسبة
  أوًال: تمييز والية المظالم عن القضاء العادي

مــا يهــدف إىل إقامــة العــدل وإنصــاف احلــق جبميــع تتفــق واليــة املظــامل مــع القضــاء العــادي يف اعتبــار كــل منه
  :2الطرق املشروعة، إال أما يتمايزان يف عدة أوجه أمهها

،وهلــذا جنــد يف بعــض 3للنــاظر يف املظــامل قــوة وهيبــة ال توجــد عنــد القاضــي املخصــص للنظــر يف القضــايا العاديــة
عزميـة  متـار للجلـوس هلـا أشـهر القضـاة، وأقـواهخي هاألحيان أن اخلليفة جيلـس بنفسـه للنظـر يف قضـايا املظامل.كمـا أنـ

  يف حتقيق العدل حبيث ال تلومه يف احلق لومة الئم.
يتوقـف نظـر  ، فـال4كما أن اختصاصات قاضي املظـامل أوسـع جمـاًال مـن تلـك الـيت خيـتص ـا القاضـي العـادي  

القضـايا العاديـة الـيت حتـدث  النظـر يف قاضي املظامل على املظامل اليت يرتكبها موظفـو السـلطة العامـة بـل يتعـداها إىل

                                                           

  .102، 101أمحد سعيد املومين، مرجع سابق ، ص  - 1
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  ،1986ينظر: عبد الغين بسيوين، نظرية الدولة يف اإلسالم،(د.ط)، لبنان: الدار اجلامعية،  - 4



 - 20 -

من االختصاصـات األخـرى الـيت  ابني األفراد فيما بينهم، إضافة إىل اإلشراف على األوقاف العامة واخلاصة، وغريه
  سيتم التطرق إليها يف حينها.

  ثانيًا: تمييز والية المظالم عن والية الحسبة
إلسالمي يف كون كل منهما يهدف إىل حتقيق األمن والعدل عـن تتفق والية املظامل مع والية احلسبة يف الفقه ا

طريق احلد من اإلجرام، وإرجاع احلقوق إىل أهلها. كما يتفقـان أيضـاً يف تلـك االختصاصـات الـيت يباشـرها كـل مـن 
  .1قاضي املظامل، واحملتسب من تلقاء نفسيهما دون أن يتوقف األمر على رفع تظلم فيها

  عن والية احلسبة من عدة نواٍح :وختتلف والية املظامل 
مــن أهــم األســس الــيت يقــوم عليهــا قضــاء املظــامل يف التنظــيم القضــائي اإلســالمي هــو النظــر يف مــا عجــز عنــه  

القضاة اآلخرون، ولكن والية احلسبة موضوعة أصالً للنظر يف القضايا الـيت ال تـدعو احلاجـة لعرضـها أمـام القضـاء، 
  2.احلسبةلى رتبة من والية وهلذا يعترب قضاء املظامل أع

من اختصاصات قاضي املظامل النظر يف القضايا اليت يعجز عن النظر فيها احملتسـب وال ميكـن إجـراء العكـس؛ 
ولقاضي املظامل أن يتأىن يف نظر القضايا املعروضـة عليـه حـىت ، أي أن ينظر احملتسب يف ما عجز عنه قاضي املظامل

ياً، وهذا ما ال جنده عند احملتسب حيـث جنـد عملـه يقـوم علـى السـرعة يف فصـل حيقق يف األمر مىت رأى ذلك ضرور 
  3القضايا اليت يباشرها أثناء تأدية مهامه.

  
  
  
  
  
  

  المطلـب الثـاني: مفهـوم القضـاء اإلداري
 سأتطرق يف الفرع األول إىل بعض تعاريف الفقهاء القانونيني، مث مناقشتها واخلروج بتعريف يف األخري للقضاء

  اإلداري. ويف الفرع الثاين سيتم التطرق إىل أهم النقاط اليت متيز القضاء اإلداري عن القضاء العادي.  
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  الفرع األول: تعريف القضاء اإلداري
"... ختــتص بالفصــل يف املنازعــات اإلداريــة الــيت تكــون اإلدارة ةهيئــ علــى أنــههنــاك مــن يعــرف القضــاء اإلداري 

ة؛ أي أن املنازعـة اإلداريـة يكـون هلـا قضـاء إداريـاً متخصصـاً، ويـتم الفصـل فيهـا طبقـاً طرفاً فيهـا بصـفتها سـلطة عامـ
  .1لقواعد القانون العام"

إن أهم ميزة ميتاز ا هذا التعريف هي حتديد ماهية املنازعة اإلدارية، واليت تتمثل يف املنازعة اليت تكـون اإلدارة 
  طرفاً فيها.

القول: " ...القضاء اإلداري ليس جمرد قضـاء تطبيقـي كالقضـاء املـدين، بـل وهناك من يعرف القضاء اإلداري ب
هــو يف األغلـــب قضـــاء إنشــائي يبتـــدع احللـــول املناســـبة للــروابط القانونيـــة الـــيت تنشــأ بـــني اإلدارة يف تســـيريها للمرافـــق 

  .2العامة وبني األفراد، وهي روابط ختتلف يف طبيعتها عن روابط القانون اخلاص"
ز القضــــاء اإلداري علــــى دعــــامتني ومهــــا: اســــتقالل هيئــــات القضــــاء اإلداري عــــن هيئــــات القضــــاء هــــذا ويرتكــــ

  .4، وتطبيق قواعد خاصة ومتميزة على املنازعات اإلدارية3العادي
 القـول أمـا يشـرتكانمن خالل عـرض خمتلـف التعـاريف املتعلقـة بواليـة املظـامل والقضـاء اإلداري، فإنـه ميكـن 

هــو اختصــاص كــل منهمــا بنظــر املنازعـــات الــيت تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا، والــذي يظهــر جليـــاً يف يف املبــدأ العــام، و 
تعريف حممود اخلالدي وسـعيد املـومين لواليـة املظـامل. وكـذلك يف تعريـف حممـد أنـس قاسـم جعفـر للقضـاء اإلداري، 

نازعــة الــيت تــدخل يف صــالحيات هــذه التعــاريف اشــرتكت يف حتديــد اإلطــار العــام لطبيعــة امل نّ إوعليــه ميكــن القــول 
واليــة املظــامل والقضــاء اإلداري، وطبيعــة املنازعــة هــذه مت حتديــدها وفقــاً لصــفة متعلقــة بأطرافهــا، وهــي أن كــون أحــد 

  األطراف شخصاً عاماً تابعاً للدولة واآلخر عادياً.
لعامـــة يف مقابـــل وســـبب هـــذا التشـــابه يعـــود إىل االمتيـــازات والصـــالحيات الـــيت ميتلكهـــا أشـــخاص الســـلطة ا

األفـــراد، وهـــذا ال خيتلـــف مـــن نظـــام إىل آخـــر؛ أي أن أشـــخاص الســـلطة العامـــة ميلكـــون مركـــز قـــوة مقارنـــة بـــاألفراد 
  العاديني سواًء يف الدولة اإلسالمية، أو يف الدول اليت تأخذ بنظام االزدواجية القضائية. 

                                                           

م ، ص 1998ينظر: حممد أنس قاسم جعفر، مقدمة يف دراسة القضاء اإلداري، مبدأ الشرعية، (د.ط)، القاهرة: دار النهضة العربية،  - 1
160.  

 .4، ص 1999حسني مصطفى حسني، القضاء اإلداري،(د.ط)، اجلزائر: د.م.ج،   - 2

  .20(د.ط)، عنابة: دار العلوم للنشر، (د.ت)، ص ينظر: حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري، جملس الدولة،  - 3
ينظر: إدريس سدود، بعض املالحظات حول القانون اإلداري، جملس امليادين، جامعة حممد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية   - 4

  .   93 -83م ، ص 1987 -هـ 1405واالجتماعية بوجدة، العدد الثاين، السنة: 
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  الفرع الثاني: تمييز القضاء اإلداري عن نظام القضاء العادي
  خيتلف القضاء اإلداري عن القضاء العادي من عدة أوجه، وهي:

  من حيث الشكل أوًال:
يوجـــد يف القضـــاء اإلداري علـــى مســـتوى القاعـــدة احملـــاكم اإلداريـــة، وهـــي مبثابـــة أول درجـــة للتقاضـــي، يعلوهـــا  

رية. وجتدر اإلشـارة إىل أنـه جملس الدولة، الذي يعترب اهليئة القضائية اليت تنقض أمامها أحكام وقرارات احملاكم اإلدا
ميكن أن يعهد ببعض االختصاصـات لـس الدولـة للنظـر فيهـا كمحكمـة أول درجـة، كمـا هـو معمـول بـه يف نظـام 

ل ـعلــى مــا يلــي: " يفصـــ 98/01رقـــم:  1مــن القــانون العضــوي 9القضــاء اإلداري اجلزائــري، حيــث نصــت املـــادة 
  س الدولة ابتدائياً وائياً يف:ـجمل

ون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصـادرة عـن السـلطات اإلداريـة املركزيـة واهليئـات الطع -1
  العمومية الوطنية واملنظمات املهنية الوطنية.

  الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى شرعية القرارات اليت تكون نزاعاا من اختصاص جملس الدولة. " -2
داريــة يف فرنســا، وهــي متنوعــة حســب مــا يقتضــيه التخصــص الفــين، ويــأيت علــى رأســها هــذا وتتعــدد احملــاكم اإل

جملس الدولة إما مستأنفاً، أو ناقضاً ألحكامها، وتتمثل احملاكم اإلداريـة الـيت ُتسـتأنف أحكامهـا أمـام جملـس الدولـة 
فرنســـا ( أقـــاليم مـــا وراء البحـــار ) ، الفرنســـي يف: احملـــاكم اإلداريـــة اإلقليميـــة، احملـــاكم اإلداريـــة لألقـــاليم البعيـــدة عـــن 

جملـس الغنــائم البحريـة، والتهيئــة املختصـة بــالعقود ذات الصـلة بــاهود احلـريب، وأمــا احملـاكم الــيت يعتـرب جملــس الدولــة 
الفرنسي كجهة نقض لألحكـام الـيت تصـدر عنهـا فهـي: حمكمـة احملاسـبات، احملكمـة اخلاصـة باإلشـراف علـى كيفيـة 

   2واالس اخلاصة بالنظر يف املنازعات املتعلقة بالتجنيد، أو بالتعليم، أو باملساعدات االجتماعية. تنفيذ امليزانية،
يف كثـري مـن األحيـان يباشـر  فكان اخلليفةمل تكن لوالية املظامل يف العهود السابقة هيئات متدرجة للتقاضي،و 

ة أعلـــى؛ ألن اخلليفـــة هـــو الـــذي يتـــوىل أمـــر نظـــر املظـــامل بنفســـه، ومـــن مث مل تســـتدعي احلاجـــة لوجـــود هيئـــة قضـــائي
  املسلمني مجيعهم.

  
  

  من حيث المنظومة القانونية: ثانياً:
اإلداري، وأهـم مـا مييـز هـذا القـانون كونـه حـديث النشـأة، وغـري  القـانونقواعـد  علـى يعتمد القاضـي اإلداري

القانونيــة الــيت تســاعده يف فــض مقــنن، ويف تطــور دائــم؛ حيــث أن القاضــي اإلداري جيتهــد مــن أجــل خلــق القواعــد 

                                                           
  . 1998، لسنة 37ج . ر رقم  1998ماي  30مؤرخ يف  - 1
 .19ينظر: حسني مصطفى حسني،مرجع سابق، ص  - 2
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قواعــد القــانون  يعتمــد علــى املنازعــات العاديــةاملنازعــات الــيت حتــدث بــني اإلدارة واألفــراد، يف حــني جنــد أن قاضــي 
  السارية املفعول.

ع املبحــث و وبعــد أن مت التطــرق إىل مفهــوم واليــة املظــامل والقضــاء اإلداري يف املبحــث األول، ســيكون موضــ
  طور والية املظامل والقضاء اإلداري.     الثاين نشأة وت

  
  
  
  

        

        

        

        
    

  
  
  
  

  ـانيــحث الثـالمب  
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  اء اإلداريـالم والقضـة المظـور واليـأة وتطـنش
  

مت إنشـاء واليـة املظـامل والقضـاء اإلداري؛ نتيجـة للظـروف الواقعيـة والتارخييـة، فقـد اسـتحدث نظـام واليـة املظـامل 
ني أسـس القضـاء اإلداري للوقـوف أمـام تـدخل القضـاء يف عمـل اإلدارة بسبب تفشي ظلـم أصـحاب النفـوذ، يف حـ

  العامة، وقد مّر كل منهما مبراحل عرفا  خالهلا تطوراً كبرياً يف جمال إرساء الدعائم والنظريات.
وقـــــد قســـــمت هـــــذا املبحـــــث إىل مطلبـــــني، حبيـــــث ســـــأتطرق يف املطلـــــب األول لنشـــــأة وتطـــــور واليـــــة املظـــــامل، 

  ثاين لنشأة وتطور القضاء اإلداري.وسأخصص املطلب ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المطلب األول: نشـأة وتطور واليـة المظـالم.
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أَمــا َمــْن  (لقـد حرمــت الشــريعة اإلســالمية الظلــم، ودلـت علــى ذلــك آيــات كثــرية أذكــر مـن بينهــا قولــه تعــاىل: 
بُــ ــِه فـَيـَُعذِإَىل َرب يـُــَرد بُــُه ُمث كمــا أن هنــاك أحاديــث نبويــة شــريفة كثــرية حــذرت مــن .1 )ُه َعــَذابًا ُنْكــرًاظََلــَم َفَســْوَف نـَُعذ

فيما  –صلى اهللا عليه وسلم  –عواقب الظلم، وأنذرت مرتكبه بالعقاب الشديد يف الدنيا واآلخرة، ومن بينها قوله 
ــــاد ــــه يف احلــــديث القدســــي: (( يــــا عب ــــنك ييرويــــه عــــن رب ــــه بي ــــُت الظلــــم علــــى نفســــي وجعلت م حمرمــــاً فــــال أين َحرْم

ُوْا...))
َ
   .2َتظَامل

وللظلــم آثــار مــدمرة علــى احلضــارة، فقــد أشــار بــن خلــدون يف املقدمــة أن الظلــم مــؤذن خبــراب العمــران، حيــث 
يقـــول: " أعلـــم أن العـــدوان علـــى النـــاس يف أمـــواهلم ذاهـــب بآمـــاهلم يف حتصـــيلها واكتســـاا ملـــا يرونـــه حينئـــذ مـــن أن 

   3إذا ذهبت آماهلم يف اكتساا وحتصيلها انقبضت أيديهم عن السعي يف ذلك... "غايتها انتهاا من أيديهم، و 
وملا كانت اخلالفة اإلسالمية تقتضي إدارة شؤون األمـة مبـا يصـلح هلـا أمورهـا يف املعـاش واملعـاد. كـان لزامـاً علـى 

ســـائل الكفيلـــة بتحقيـــق أويل األمـــر أن يبـــذلوا قصـــارى جهـــدهم فيمـــا خيـــدم هـــذا الغـــرض، وأن يضـــعوا اهليئـــات، والو 
  العدل.

، ويف الفــرع الثـــاين يف عهـــد  -صـــلى اهللا عليــه وســـلم -وســأتناول يف الفـــرع األول نظــر املظـــامل يف عهــد الرســـول
  اخللفاء الراشدين، ويف الفرع الثالث يف العهدين األموي والعباسي.   

  . -صلى اهللا عليه وسلم  –الفرع األول: نظر المظالم في عهد الرسول 
حياســب نفســه باعتبــاره رئــيس  فكــان، 4أول مــن نظــر املظــامل بنفســه –صــلى اهللا عليــه وســلم  –تــرب الرســول يع

الدولة، فهو يشري إىل أن أحب األشخاص إليه مـن كـان لـه حقـاً عليـه مث أتـى ليأخـذه منـه، فلـم خيـص إذن الرسـول 
ســؤولية عــن األقــوال واألفعــال بــل كــان نفســه باحلصــانة الدبلوماســية، وال بعــدم حتمــل امل –صــلى اهللا عليــه وســلم  –

  م لتقتص مين.يقول أمام األشهاد للمتظلم تقدّ 

                                                           

 .87سورة الكهف، اآلية رقم  - 1

أخرجه: مسلم (أبو احلسني بن احلجاج القشيزي النيسابوري)، يف الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث رقم  - 2
 . 1994الكتب املصري، (د.ت) ، ص ، القاهرة: دار 4، ج2577

 . 316 صابن خلدون، مرجع  سابق ،  - 3

للتعليم  ينظر: أبو بكر صاحل، والية املظامل والقضاء اإلداري املعاصر ،( حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف الشريعة والقانون، املعهد الوطين - 4
؛ يس عمر يوسف، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي 89 )، ص 1996 – 1995،  -باتنة  -العايل للعلوم اإلسالمية

  .   316م، ص 1995، بريوت: دار ومكتبة اهلالل، 1واإلسالمي،ط
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عندما قال (( لقد شهدت يف دار عبـد اهللا  1أقر حلف الفضول –صلى اهللا عليه وسلم  –كما أن الرسول 
اوردي إىل قد أشار امل، و 2بن جدعان حلف الفضول، ما لو دعيت إليه ألجبت، وما أحب أن يل به محر النعم.))

، ومـا  -صلى اهللا عليه وسلم  –...وإن كان فعال جاهلياً دعتهم إليه السياسة، فقد صار حبضور رسول اهللا "أنه: 
   .3" اـً الً نبويـقاله يف تأكيد أمره حكماً شرعيا وفع

 –لم صــلى اهللا عليــه وســ –وملــا قاتــل خالــد بــن الوليــد قبيلــة جذميــة  خطــًأ، وقتــل مــنهم شخصــاً أرســل الرســول 
علــي بــن أيب طالــب لــدفع ديــات قتالها،فــالتعويض إذاً قــدم مــن بيــت املــال لقبيلــة جذميــة علــى أســاس أن خالــد بــن 
الوليد يعترب من أفراد السلطة العامة، وهلذا حتملت اخلزينـة العامـة آثـار أخطائـه، إضـافة للتعـويض، فقـد بَـرَِئ الرسـول 

، فبهـذا  4نما قال: (( اللهم أين أبرأ إليك ممـا صـنع خالـد ))من فعل خالد ، وذلك حي –صلى اهللا عليه وسلم  –
  5قرار خالد بن الوليد. –صلى اهللا عليه وسلم  –القول ألغى رسول اهللا 

  الفرع الثاني: نظر المظالم في عهد الخلفاء الراشدين.
صـلى  –الرسـول لقد سار اخللفاء الراشدون األربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على النهج الذي خطه هلـم 

...إين قـد (( :  –صـلى اهللا علـي وسـلم  –، وعلـى املعـامل احملـددة هلـم يف الكتـاب والسـنة.لقوله  -اهللا عليه وسـلم 
  . 6)): ِكَتاَب اهللا َوُسنِة نَِبيهِ تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلواْ أبداً 

  –رضي اهللا عنه  –أوًال: نظر المظالم في عهد أبي بكر الصديق 
مبجـرد أن تـوىل اخلليفــة األول شـؤون اخلالفــة، أعلـن أمــام املـأل السياسـة العامــة حلكمـه املتمثلــة يف: " أيهـا النــاس 

 –الصـدق أمانـة والكـذب خيانـة  –قد وليت علـيكم ولسـت خبـريكم فـإن أحسـنت فـأعينوين وإن صـدفت فقومـوين 
 –دي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا والقوي فيكم ضعيف عن –والضعيف فيكم قوي عندي حىت آخذ له حقه 

   7أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله فإذا عصيت فال طاعة يل عليكم... "
                                                           

يتمثل حلف الفضول يف التحالف الذي أقامته قريش يف دار عبد اهللا بن جدعان، واتفقوا فيه على رد املظامل اليت تقع يف مكة، وقد حضر   - 1
، ( ينظر: سليمان حممد الطماوي، عمر بن اخلطاب وأصول السياسية واإلدارة احلديثة، دراسة  -صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا معهم رسول 

 .   325، دار الفكر العريب،  2، ط -مقارنة

 193، 190رواه اإلمام أمحد، مرجع سابق ، ص  - 2

  . 97املاوردي مرجع سابق ، ، ص  - 3
  .  35ب األحكام، الباب أخرجه البخاري يف كتا - 4
 .50؛ محدي عبد املنعم، املرجع السابق، ص  68ينظر: أمحد سعيد املومين، املرجع السابق، ص  - 5

اقـَُروَن ِمْن أَْعَماِلُكْم ِكْن َرِضَي أَْن يُطَاَع ِفيَما ِسَوٰى ٰذِلَك ِمما حتََ إن الشْيطَاَن َقْد يَِئَس أَْن يـُْعَبَد بَِأْرِضُكْم َولٰ ((  ونص احلديث كامًال هو: - 6
احلديث. رواه احلاكم، وقال صحيح اإلسناد. احتج  )) ْعَتَصْمُتْم بِِه فـََلْن َتِضلوا أَبَداً: ِكَتاَب اللِه، َوُسنَة نَِبيهِ اُت ِفيُكْم َما إِن فاحذروا، إين َقْد تـَرَكْ 

ينظر: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، الرتغيب والرتهيب من  لصحيح.البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بأيب أويس، وله أصل يف ا
 . 80م، ص 1987 -هـ 1407، بريوت: دار اجليل، 1احلديث الشريف، ج
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عنـــدما كتـــب إىل املهـــاجر بـــن أيب أميـــة الـــذي كـــان أمـــرياً علـــى   -رضـــي اهللا عنـــه   -وممـــا يـــروى عـــن أيب بكـــر 
والـيت قطـع يـدها،فقال لـه  – عليـه وسـلم صـلى اهللا –اليمامة، يف قضـية املغنيتـان الـيت غنـت إحـدامها بشـتم الرسـول 

 -صــلى اهللا عليــه وســلم  –: " بلغــين الــذي فعلــت يف املــرأة الــيت تغنــت بشــتم النــيب  -رضــي اهللا عنــه  –أبــو بكــر 
،فلوال ما سبقتين فيها ألمرتك بقتلها؛ ألن حد األنبياء ليس يشبه احلدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتـد، 

غـادر. وأمـا الـيت تغنـت جـاء املسـلمني: فـإن كانـت ممـن يـدعي اإلسـالم فـأدب وتعزيـر دون  أو معاهـد فهـو حمـارب
، وإن كانــت ذميــة فلعمــري ملـــا صــفحت عنــه مــن الشـــرك أعظــم، لــو كنــت تقـــدمت إليــك مثــل هــذا لبلغـــت 1املثلــة

      2مكروهاً، فأقبل الدعة، وأياك واملثلة يف الناس، فإا مأمث ومنفرة إال يف القصاص. "
  . -رضي اهللا عنه  –ثانياً: نظر المظالم في عهد عمر بن الخطاب 

 ،تشــــديد الرقابــــة علــــى املــــوظفني -رضــــي اهللا عنــــه  –اقتضــــت طبيعــــة املرحلــــة الــــيت تــــوىل فيهــــا الفــــاروق عمــــر 
، بسبب الزيادة يف مساحة الدولة اإلسالمية، وعقـد 3وحماسبتهم على كل إخالل يقومون به أثناء تأديتهم وظيفتهم

قولـه:  " أرأيـتم إذا اسـتعملت  –رضي اهللا عنه  –عاهدات واملواثيق، وزيادة عدد الوالة واملوظفني ، ومما يؤثر عنه امل
عليكم خرياً من أعلم مث أمرته بالعدل أكنت قضيت الـذي علـي؟ قـالوا: نعـم. قـال: ال؛ حـىت أنظـر يف عملـه أعمـل 

احلـــج فرصـــة لعقـــد مـــؤمتر ســـنوي يســـتدعى فيـــه الـــوالة،  . ، وهلـــذا جعـــل عمـــر بـــن اخلطـــاب موســـم4مبـــا أمرتـــه أم ال"
  وأصحاب املظامل ليقتص منهم.

   -رضي اهللا عنه  –ثالثًا: نظر المظالم في عهد عثمان بن عفان 
تبـاع ا، أعلن عن مبدئه املتبع يف سياسة احلكم، وهـو  -رضي اهللا عنه  –ملا آلت اخلالفة إىل عثمان بن عفان 

أمـا بعـد فـإين آخـذ العمـال ملوافـايت يف كـل موسـم ،  ألجـل ذلـك كتـب إىل األمصــار: "ج سلفه أيب بكر وعمـر، و 
وقد سلطت منذ وليت على األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر، فـال يرفـع علـى شـيء وال علـى أحـد مـن عمـايل إال 

امــاً يشــتمون وآخــرون أعطيتــه ، ولــيس يل ولعيــايل حــق قبــل الرعيــة إال مــرتوك هلــم، وقــد رفــع إيل أهــل املدينــة إن أقو 
يضربون. فيا من ضرب وشتم سراً، ومـن ادعـى شـيئاً مـن ذلـك ، فليـوايف املوسـم، فليأخـذ حبقـه حيـث كـان، مـين أو 

  .5" نـمن عمايل أو تصدقوا فإن اهللا جيزي املتصدقي
  

                                                           

  . 615حرف الالم ، فصل امليم، ص ، م .س ، 11املثلة: َمثـَْلُت بالقتيل إذا جدعت أنفه وأذنه، ينظر: ابن منظور، مج  - 1
 .  130، ص 1987جرب حممود الفضيالت، القضاء يف صدر اإلسالم، اجلزائر: دار الشهاب،   - 2

 - هـ1410، بريوت: مؤسسة الكتاب الثقافية، 1،ط1ينظر: غالب بن عبد الكايف القرشي، أوليات الفاروق يف اإلدارة والقضاء، ج - 3
 .307 -303م، ص 1990

 . 57محدي عبد املنعم،  املرجع السابق ، ص    - 4
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   –رضي اهللا عنه  –رابعًا: نظر المظالم في عهد علي بن أبي طالب 
بســبب تــأخر إمامتــه، وهلــذا اضــطر إىل  –كــرم اهللا وجهــه   –أيب طالــب اضــطربت األوضــاع يف عهــد علــي بــن 

استعمال الصرامة يف تدبري شؤون املسلمني ، فكان ينظر يف املظامل بنفسه، وكان يوصـي عمالـه بـالرفق بالرعيـة،ومن 
" أنصـف اهللا، وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومـن خاصـة أهلـك، ومـن لـك  :ذلك قوله لألشرت النخعي ملـاواله مصـر

فيــه هــوى مــن رعيتــك، فإنــك إال تفعــل َتْظِلــْم. ومــن ظلــم عبــاد اهللا كــان اهللا خصــمه دون عبــاده، ومــن خاصــمه اهللا 
أدحــض حجتــه، وكــان هللا حربــاً، حــىت ينــزع أو يتــوب. ولــيس شــيء أدعــى إىل تغيــري نعمــة اهللا، وتعجيــل نقمتــه مــن 

    .1ملرصاد"إقامة على ظلم، فإن اهللا مسيع دعوة املضطهدين، وهو للظاملني با
  في العهدين األموي والعباسي  مالفرع الثالث:نظر المظال

  أوًال: نظر المظالم في العهد األموي
امتازت املرحلة األوىل من العهد األموي، وخصوصاً يف فرتة حكم معاوية مبيزة خاصة تتمثـل يف: " ... احلـرص 

س بواجــب االســتجابة إىل مــا هــو مســتقر يف علــى دوام مؤسســة احلكــم قويــة صــلبة يف البيــت األمــوي، مــع اإلحســا
   2ضمري اجلماعة من جهة أخرى بالرضوخ ألحكام الشريعة بصورة من الصور... "

ويف فــرتة حكــم عبــد امللــك بــن مــروان حــاول هــذا األخــري التوفيــق بــني مــا يتطلبــه األمــر إلبقــاء احلكــم يف عائلــة 
تقتضـيه الشـريعة اإلسـالمية مـن جهـة أخـرى، وألجـل هـذا  األمويني من جهة، وما يتطلبه أمر سياسة الرعيـة وفـق مـا

خصـــص عبـــد امللـــك يومـــاً خاصـــاً يتصـــفح فيـــه تظلمـــات الرعيـــة، وهـــو أول خليفـــة يقـــوم بـــذلك حســـب مـــا أورده 
  3املاوردي

اخلالفــة"... قضــى بإلغــاء األعمــال اخلارجــة علــى الشــرعية، وعــوض عــن الضــرر  4وملــا تــوىل عمــر بــن عبــد العزيــز
، ولقد كرس مبدأين هامني يعتربان مبثابة النمـوذج األمثـل الـذي ينبغـي أن يقتـدى، 5ضرر منها... "الذي حلق مبن ت

  ويتمثالن يف:
  
  
  

                                                           

 .97؛ أبو بكر صاحل، املرجع السابق ، ص 559ظافر القامسي املرجع السابق ، ص  - 1

  . 73أمحد سعيد املومين، مرجع سابق ، ص   - 2
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هـ، ينظر: 101هـ، خامس اخللفاء الراشدين، تويف سنة 61عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم، قرشي، من بين أمية، ولد باملدينة سنة  - 4
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  الرتخيص للمتظلمني بالدخول عليه دون إذن. -1
  1اإلعالن عن جائزة ملن يطلعه على مظلمة،وسواًء كانت املظلمة خاصة أو عامة. -2

  اسي.ثانيًا: نظر المظالم في العهد العب
شـهدت هــذه الفــرتة ألول مــرة إعــالن االزدواجيــة القضــائية؛ حيـث مت فصــل قضــاء املظــامل عــن القضــاء العــادي، 
فكــان قضــاء املظــامل خيــتص بــالنظر يف التظلمــات الــيت يوقعهــا الــوالة علــى الرعيــة، يف حــني اخــتص القضــاء العــادي 

   2بالبت يف النزاعات اليت حتدث بني األفراد.
صــاحب املظــامل يف فــرتة أول خليفــة عباســي، وهــو عبــد اهللا بــن حممــد بــن علــي بــن عبــد اهللا وقــد ظهــرت وظيفــة 

هـ؛ حيث استقلت والية املظامل بقاض خـاص، وأصـبح هلـا جملسـاً ينعقـد للنظـر يف املظـامل، وكـان اخللفـاء 132سنة 
ألحيان يوكلـون مهمـة النظـر العباسيون يف العصر األول من اخلالفة العباسية جيلسون للمظامل بأنفسهم، ويف بعض ا

  3فيها إىل قضاة آخرون.
ويف العهــد العباســي الثــاين، أصــبح قضــاء املظــامل راســخاً، وقائمــاً بذاتــه، وهلــذا مت إنشــاء ديــوان خــاص باملظــامل. 
إضــافة إىل تعيــني قــاض خــاص مــن أجــل التفــرغ للنظــر يف املظــامل، وكانــت تعــني أيــام خاصــة يف األســبوع تنظــر فيهــا 

ذا كان القاضي يشغل وظائف أخرى. كما كانت ترتك له مجيع أيام األسبوع للنظر يف املظامل إذا مل يكلف املظامل إ
بوظـــائف ثانويـــة. ويشـــري أيضـــاً إىل أن القضـــايا أصـــبحت تقـــدم مكتوبـــة، كمـــا مت حتديـــد مكـــان معـــني ميكـــن لألفـــراد 

عـــدل يف دمشـــق الـــيت بناهـــا نـــور الـــدين حممـــود الوصـــول إليـــه دون عنـــاء، كقبـــة املظـــامل الـــيت بناهـــا املهتـــدي، أو دار ال
. كما عرفت هذه املرحلة تشكيل جملس خاص للمظـامل، وحتديـد 4زنكي، أو دار العدل يف القاهرة اليت بناها بيربس

  5اختصاصات قاضي املظامل.
  

                                                           

إىل أهل املواسم " ... أما بعد فأي رجل قدم علينا يف رد مظلمة، أو أمر يصلح اهللا به خاصاً أو عامًاُ◌ من لقد كتب عمر بن عبد العزيز  - 1
هللا حيي به حقاً أمر الدين، فله ما بني مائة دينار إىل ثالمثائة دينار بقدر ما يرى من احلسبة وبعد الشقة. رحم اهللا أمرؤا مل يتكاءده بعد سفر لعل ا

  .         79، ص  52، أو يفتح به من ورائه خرياً... " ، أمحد سعيد املومين، املرجع نفسه ، اهلامش رقم: أو مييت به باطالً 
 .84ينظر: أمحد سعيد املومين، املرجع نفسه ، ص  - 2

؛ 366ص  م،1995 -هـ 1416ينظر: عصام عبد الرؤوف الفقي، تاريخ اإلسالم وحضارته، (د.ط)، الكويت: دار الكتاب احلديث،  - 3
 . 245ابن خلدون، املرجع السابق ، ص 

هـ، كان يباشر 658م، توىل سلطنة مصر والشام سنة 1228 -هـ720بيربس العالئي البندقداري، ركن الدين، امللك الظاهر، ولد سنة  -4
ريوت: دار العلم للماليني، ، ب14، ط2م، ينظر:  خري الدين الزركلي، األعالم، مج 1277 -هـ 676احلروب بنفسه، وتويف يف دمشق سنة 
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نشـــأة  لعـــرض بعـــد التطـــرق إىل نشـــأة وتطـــور واليـــة املظـــامل عـــرب العصـــور املختلفـــة، ســـيكون املطلـــب التـــايل حمـــالً 
  وتطور القضاء اإلداري.    

  المطلب الثاني: نشأة وتطور القضاء اإلداري.
يعود مصدر القضاء اإلداري إىل النظام القضائي الفرنسي، الذي يقوم على أساس االزدواجية القضائية، حيث 

الس القضــائية الــيت يــتم ختصــيص حمــاكم عاديــة تتــوىل النظــر يف املنازعــات العاديــة، ويــتم اســتئناف أحكامهــا أمــام اــ
لألحكام والقرارات  ةٍ مَ و قَ متثل الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ويكون على رأسها مجيعاً احملكمة العليا كجهة مُ 

الصادرة عنها. كما ختصص حماكم إدارية تتوىل الفصل يف املنازعات اإلداريـة، يـأيت علـى رأسـها جملـس الدولـة كهيئـة 
  مقومة ألعماهلا.

ســـوف أتطـــرق إىل نشـــأة القضـــاء اإلداري يف فرنســـا يف الفـــرع األول، مث أعـــرض مـــن بعـــده تطـــور القضـــاء وهلـــذا 
  اإلداري يف اجلزائر يف الفرع الثاين.

  الفرع األول: نشأة وتطور القضاء اإلداري في فرنسا
ائفـه القضـائية، سبق قيام الثورة الفرنسية وجود حماكم قضائية تسمى الربملانات؛ حيث كانت متثـل امللـك يف وظ

وكانت الدعاوى تستأنف أمامها، مامل يسند امللك هذا االختصاص إىل جهة قضائية أخرى . كمـا وجـدت حمـاكم 
ختــتص بنظــر بعــض املنازعــات اإلداريــة، وهــذا األمــر أدى بالربملانــات إىل التــدخل يف عمــل اإلدارة، ممــا كــرس نظـــرة 

الفرنسية بإلغاء هذه الربملانات، األمر الذي نـتج عنـه فصـل اهليئـات  سلبية عن هذه الربملانات؛ هلذا قام رجال الثورة
  .1القضائية عن اهليئات اإلدارية

هذا ويرتكز القضاء اإلداري يف فرنسا على االزدواجيـة القضـائية، الـذي يعـود أصـل نشـأا إىل التفسـري اخلـاطئ 
أغسطس  24 – 16ترتب عنه صدور قانون:  الذي 2الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية ملبدأ الفصل بني السلطات

   3الذي حيرم على السلطات القضائية التعرض ملراقبة أعمال اإلدارة. 1790سنة 

                                                           

 .47، 46ينظر: عبد الغين بسيوين، القانون اإلداري، ( د. ط ) ، بريوت: الدار اجلامعية للطباعة والنشر، ( د.ت) ، ص  - 1

، جامعة الكويت،  4-1، عدد 9 السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، جملة احلقوق، السنة ينظر: عدنان محودي اجلليل، مبدأ الفصل بني - 2
 وما بعدها. 109ص 

  على ما يلي: 1790أغسطس سنة  24 – 16من القانون الفرنسي:  13نصت املادة : - 3
" Les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront seaparee des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront, à peine de fofaiteure, troubler de quelque manière 

que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant les administrateurs pour 

rasons de leurs fonctions. " 

.                                 34، ص 1996، القاهرة: دار الفكر العريب، 7اء اإللغاء، طينظر:  حممد سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، قض -
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ولقد عهد رجال الثورة إىل اإلدارة أمر الفصـل يف املنازعـات اإلداريـة، واسـتبعدوا حينهـا احملـاكم القضـائية، وهـذا 
ســــناد مهمــــة الفصــــل إىل رجــــال اإلدارة أنفســــهم يف مــــا خيــــص مــــا يعــــرف بنظــــام اإلدارة القاضــــية، الــــذي يقضــــي بإ

املنازعات اليت تكـون اإلدارة طرفـاً فيهـا، وهـذا التصـرف الـذي قـام بـه رجـال الثـورة مـرده إىل منـع احملـاكم العاديـة مـن 
  1رى.النظر يف هذه املنازعات من ناحية، ولعدم إنشاء حماكم إدارية تتوىل الفصل يف هذه املنازعات من ناحية أخ

ولقي هذا النظام قبوًال يف أوساط اتمع الفرنسي بسبب التسليم لفكـرة اسـتقاللية اإلدارة، األمـر الـذي جيعلهـا 
  2مبثابة اخلصم واحلكم يف آن واحد،ويف نفس الوقت يف منأى عن رقابة القضاء.

هيئــات األقـــاليم)، وأعقبــت هــذه النظــرة خطــوة مهمــة، متثلــت يف إنشـــاء هيئــات استشــارية، ( جملــس الدولــة، و 
وذلك بنص دستور السنة الثامنة يف عهد نابليون بونابرت، وقد مت ختويل هذه اهليئات النظر يف املنازعـات اإلداريـة؛ 
حبيــث تقــوم بــاقرتاح حــل هلــا، مث تقدمــه للــرئيس اإلداري، الــذي يقــوم باعتمــاده، ومسيــت هــذه املرحلــة بفــرتة القضــاء 

  .3احملجوز
صــدر القــانون الــذي خيــول لــس الدولــة صــالحية إصــدار األحكــام يف املنازعــات  1872مــايو ســنة  24ويف 

اإلداريـة، وأصــبحت مبوجبهـا أحكــام جملـس الدولــة قابلـة للتنفيــذ دون اشـرتاط التصــديق مـن طــرف اهليئـات اإلداريــة، 
ر أوالً بــأن يلجــؤا إليــه مباشــرة دون املــرو  -  - cadotقضــى جملــس الدولــة يف قضــية  1889ديســمرب  13ففــي 

.وعلـى الـرغم مـن أن جملـس الدولـة أصـبح 5، وأطلق علـى هـذه املرحلـة مرحلـة القضـاء املفـوض4على اهليئات اإلدارية
يقضي يف املنازعات اإلدارية، إال أنه ظل مقيـداً، وهـذا بسـبب نظريـة الـوزير القاضـي، الـيت تقضـي بـأن إنشـاء جملـس 

نظــام اإلدارة القاضــية، وإمنــا كــان دعــم اإلدارة القاضــية؛ حيــث أن الدولــة وهيئــات األقــاليم مل يكــن مــن ورائــه إلغــاء 
اإلدارة هــي اجلهــة صــاحبة االختصــاص العــام الــذي خيــول هلــا النظــر يف املنازعــات اإلداريــة، بينمــا اهليئــات األخــرى 

  ون على ذلك.املتمثلة يف جملس الدولة وجمالس األقاليم ال ختتص بالنظر يف املنازعات اإلدارية، إال إذا نص القان
  1953.6سبتمرب سنة  30واستمر الوضع على نفس احلال إىل أن ألغي هذا االختصاص مبوجب مرسوم 

  الفرع الثاني: تطور القضاء اإلداري في الجزائر

                                                           

؛ عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي 48ينظر:  عبد الغين بسيوين، املرجع السابق ، ص  - 1
  . 164 -161ط)، اجلزائر: د.م.ج، (د.ت)، ص ،(د.1اجلزائري،ج

 . 172؛ علي خطار، مرجع سابق ، ص  47، ص 1978، القاهرة: دار النهضة العربية،  4ينظر: طعيمة اجلرف، القانون اإلداري، ط - 2

 .173، ص  ؛ علي خطار، مرجع سابق48؛ طعيمة اجلرف، مرجع سابق ، ص 35ينظر: سليمان حممد الطماوي، مرجع سابق ، ص  - 3

 .49ينظر: طعيمة اجلرف، املرجع نفسه ، ص  - 4

؛ عبد الغين بسيوين، مرجع سابق ، ص 36؛ طعيمة اجلرف، املرجع نفسه ، ص 35ينظر: سليمان حممد الطماوي، مرجع سابق ، ص  - 5
50. 

 .165ينظر: عمار عوابدي ، املرجع السابق ، ص  - 6
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ســأتطرق يف هــذا الفــرع إىل خمتلــف املراحــل الــيت مــر ــا القضــاء اإلداري يف اجلزائــر، وذلــك مــن خــالل عـــرض 
لقضـــائي يف فـــرتة االحـــتالل الفرنســـي، مث التطـــرق ملرحلـــة مـــا بعـــد االســـتقالل، وأخـــرياً مرحلـــة مـــوجز لطبيعـــة النظـــام ا

  .1996االزدواجية القضائية اليت أخذت ا اجلزائر يف دستور 
  أوًال: النظام القضائي الجزائري قبل االحتالل الفرنسي

ـــ ة، وكـــان النظـــام القضـــائي يُطَبـــُق يف كانـــت الشـــريعة اإلســـالمية هـــي الـــيت تطبـــق يف تســـيري املرافـــق العامـــة للدول
...قضــاء املظــامل ذي الطبيعــة القضــائية املتخصصــة واخلاصــة "األغلــب وفقــاً للمــذهب املــالكي، وقــد عرفــت اجلزائــر 

بعمليـــة النظـــر والفصـــل يف مظـــامل األفـــراد مـــن اعتـــداءات وتعســـفات الســـلطات العامـــة وتغوهلـــا علـــى حقـــوق األفـــراد 
  .1"وحريام 

  نظام القضائي في الجزائر خالل فترة االحتالل الفرنسيثانياً: ال
ناديـاً ازدهر تطبيق قضاء املظامل يف عهد األمري عبد القادر؛ حيث كان جيلس بنفسه للنظر فيها، وكـان يرسـل مُ 

أن مــن لــه شــكوى علــى خليفــة، أو قائــد، أو شــيخ، فليعرضــه إىل الــديوان األمــريي "  احــاً ) ليقــول يف األســواق:ر ( بَـ 
   2" من غري واسطة، فإن األمري ينصفه من ظامله، وإن ظلم أحد، ومل يرفع ظالمته إىل األمري، فال يلومن إال نفسه.

ولقــد أمتــد التنظــيم القضــائي الفرنســي إىل اجلزائــر، ومت تطبيــق نظــام االزدواجيــة القضــائية، حيــث نــص املرســوم 
ضـاء اإلداري يف فرنسـا، علـى إنشـاء ثـالث حمـاكم املتضـمن إعـادة تنظـيم جهـة الق 1953سـبتمرب  30الصادر يف 

   .3إدارية وهي: احملكمة اإلدارية للجزائر العاصمة، واحملكمة اإلدارية بوهران، واحملكمة اإلدارية بقسنطينة
  ثالثًا: النظام القضائي في الجزائر بعد االستقالل.

بقيــت  قضــائية املــوروث عــن االحــتالل، ونظــام االزدواجيــة ال اســتمر تطبيــقبعــد أن اســتعادت اجلزائــر ســيادا، 
املتضـمن  1963جويلية  22الصادر بتاريخ  63/261احملاكم اإلدارية متارس عملها، إىل أن صدر املرسوم رقم: 

إنشــاء احملكمــة العليــا، وأصــبحت هــذه األخــرية جهــة نقــض ألحكــام احملــاكم اإلداريــة الــثالث الســابقة الــذكر؛ عــن 
جـــودة داخـــل احملكمــة العليـــا، ومــن هنـــا فـــإن القضــاء اإلداري مل يعـــد مســتقًال عـــن القضـــاء طريــق الغرفـــة اإلداريــة املو 

  4العادي.

                                                           
 .188، ص  السابقعوابدي عمار، املرجع   - 1
، نقًال عن: عمار عوابدي، املرجع 20، ص 1971أمحد مطاطة، نظام اإلدارة والقضاء يف عهد األمري عبد القادر، اجلزائر: وزارة العدل،  - 2

 .159السابق، ص 

  . 31 -28م ، ص2002، ( د. ط ) ، اجلزائر: د.م.ج ، 1الغوثي بن ملحة، القانون اإلداري، ج - 3
؛ حممد البجاوي، اإلصالح القضائي يف اجلزائر، جملة القبس، وزارة األوقاف، العدد 168،167جع سابق ، ص ينظر: عمار عوابدي، مر  -4

  .   52م، ص 1966مارس  -هـ1385األول، السنة األوىل، ذو القعدة 
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 16الصــــادر بتــــاريخ  65/278أخــــذت اجلزائــــر بنظــــام الوحــــدة القضــــائية مبوجــــب األمــــر  1965ويف ســـنة 
لقضـائية يف استحدثت غرف إدارية داخل اـالس القضـائية، وغـرف إداريـة داخـل اـالس ا حيث ،1965نوفمرب 

  1قسنطينة، وهران، واجلزائر العاصمة.
، حيـــث 19962نـــوفمرب  28 دســتورأخـــذت اجلزائــر بنظـــام االزدواجيــة القضـــائية مــن خـــالل  1996ويف ســنة 

يؤســس جملــس دولـة كهيئــة مقومــة ألعمــال اجلهــات القضــائية "  علـى مــا يلــي: 152نصـت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
                                                                                                                             .               "اإلدارية 

  ومنذ ذلك احلني تتالت القوانني املتعلقة بإرساء قواعد القضاء اإلداري اجلزائري، فصدرت القوانني التالية: 
  .3املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله 98/01القانون العضوي رقم:  -
 .4املتعلق باحملاكم اإلدارية 98/02رقم:  العاديالقانون  -

  .   5تعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملهاامل 98/03القانون العضوي رقم:  -
  القوانني، صدور عدة مراسيم تنفيذية من أمهها: هذهكما أعقب صدور 

الـــذي حيـــدد أشـــكال اإلجـــراءات وكيفياـــا يف اـــال االستشـــاري أمـــام  98/261املرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .6جملس الدولة

كيفيـــات إحالـــة مجيـــع القضـــايا املســـّجلة و/أو علـــى الغرفـــة الـــذي حيـــدد   98/262املرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .7اإلدارية للمحكمة العليا إىل جملس الدولة

الــــذي حيــــدد كيفيــــات تعيــــني رؤســــاء املصــــاحل واألقســــام لــــس الدولــــة  98/263املرســــوم التنفيــــذي رقــــم:  -
  . 8وتصنيفهم

املتعلـــق  98/02ون رقـــم: الـــذي حيـــدد كيفيـــات تطبيـــق أحكـــام القـــان 98/356املرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
 .9باحملاكم اإلدارية

                                                           

  .  77،78ينظر: الغوثي بن ملحة، مرجع سابق  ، ص  - 1
، جملة العلوم اإلنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة،  "املستحدث "اإلداري ينظر: زغداوي حممد، مالحظات حول النظام القضائي  - 2

  .   123 -113، ص 1998، ديسمرب 10العدد: 
   م.  1998لسنة  37م، ج.ر، رقم 1998ماي  30املؤرخ يف  -3
   م.  1998لسنة  37م، ج.ر، رقم 1998ماي  30املؤرخ يف  - 4
   م.  1998لسنة  37رقم م، ج.ر، 1998ماي  30املؤرخ يف  - 5
  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29املؤرخ يف  - 6

  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29املؤرخ يف  - 7

  م.1998لسنة  64م، ج.ر، رقم 1998أوت  29املؤرخ يف  - 8

  م.1998لسنة  85م، ج.ر، رقم 1998نوفمرب  14املؤرخ يف  - 9
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 .1املتضمن إنشاء جمّلة جملس الدولة وتنظيمها وسريها 01/413املرسوم التنفيذي رقم:  -

الـــذي حيـــدد شـــروط وكيفيـــات تعيـــني مستشـــاري الدولـــة يف مهمـــة غـــري  03/165املرســـوم التنفيـــذي رقـــم:  -
                                                .2عادية لدى جملس الدولة

وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع أخضع املنازعـات اإلداريـة لـنفس اإلجـراءات املتعلقـة باملنازعـات العاديـة ، ومـن مث 
فإنــه يــرى الــبعض مبحدوديــة هــذا اإلصــالح؛ ألنــه" كــّرس نفــس القواعــد القانونيــة الــيت حتكــم ســري املنازعــة اإلداريــة 

  . 3ملدنية سواًء يف جمال االختصاص أو يف جمال اإلجراءات"مبقتضى أحكام قانون اإلجراءات ا
مراحـل زمنيـة متعاقبـة،  يفتطوراً كبرياً عرفا الية املظامل والقضاء اإلداري وخالصة ملا سبق ذكره ميكن القول أّن و 

صيص فنجد أن والية املظامل قد أصبحت تتمتع بكيان مستقل عن القضاء العادي يف العهد العباسي؛ حيث مت خت
قـاٍض خـاص مهمتــه الفصـل يف املظـامل، كمــا شـهدت هــذه املرحلـة بـروز حركــة التنظـري يف جمـال قضــاء املظـامل، ومنــذ 
ذلك احلني أخذت يف التطور، إىل أن أصبحت قضاًء مسـتقًال، يتناولـه البـاحثون أثنـاء دراسـتهم ملبحـث القضـاء يف 

على القضاء اإلداري؛ حيث أنه ميكن القول أنه مر بنفس الفقه اإلسالمي. وما قيل عن والية املظامل يصدق أيضاً 
املراحل كذلك؛ حيث أنه ما فتئ القضاة اإلداريون يسامهون يف خلق نظرياته وإرساء دعائمه، وقد شهد اليوم بـروز 

  فقهاء خمتصني يف شرحه.
يف كـون أن قاضـي  وميكن حصر نقطة االختالف بني والية املظامل والقضاء اإلداري من حيث التطـور التـارخيي

املظــامل عهــد إليــه منــذ الوهلــة األوىل بتــويل النظــر، بــل تعــدى األمــر أكثــر مــن هــذا، فنجــده أنــه كــان صــاحب الواليــة 
مــة يف القضــاء، وال ميكــن ألي جهــة قضــائية أن حتيــل إليــة قضــية مــا، أو تنازعــه فيهــا بــدعوى عــدم ختصصــه يف االع
يف مرحلـــة متـــأخرة عـــن  مل يصـــل إىل مرحلـــة الفصـــل يف القضـــايا إال نظـــر فيهـــا. يف حـــني جنـــد أن القاضـــي اإلداريال

نشــــأته؛ حيــــث كــــان يقــــرتح حلــــوًال للقضــــايا املعروضــــة أمامــــه، ليقــــدمها بعــــد ذلــــك إىل رجــــال اإلدارة لكــــي يقومــــوا 
  باعتمادها.

صــات الــيت وبعــد التطــرق إىل نشــأة وتطــور واليــة املظــامل والقضــاء اإلداري، ســأتناول يف املبحــث املــوايل االختصا
     يباشرها كل منهما. 

  

  

                                                           

  م.2001لسنة  78، ج.ر، رقم 2001 ديسمرب 19املؤرخ يف   -1

   م.2003لسنة  26، ج.ر، رقم 2003أفريل  09املؤرخ يف   -2

ينظر: زغداوي حممد، مالحظات حول النظام القضائي اإلداري " املستحدث"، جملة العلوم اإلنسانية، منشورات جامعة منتوري قسنطينة ،  - 3
  .117م، ص 1998، ديسمرب  10العدد 
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  ـثــث الثالـالمبح
  اء اإلداري.ـالم والقضـة المظـات واليـاختصاص
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تنقســم اختصاصـــات واليـــة املظـــامل والقضـــاء اإلداري إىل نــوعني، فـــاألول االختصـــاص القضـــائي، واملتمثـــل يف 
واإلدارة، واالختصاص الثاين يتمثل يف االختصاص غري القضـائي، النظر يف املنازعات اإلدارية، اليت تثار بني األفراد 

  اليت قد تأخذ طابع الشكل اإلداري، أو التنفيذي ،أو االستشاري.
وملعرفة مدى تعلق كال نظامني ذين االختصاصني قمت بتقسيم هذا املبحث إىل مطلبني؛ حبيث خصصت 

  موضوع املطلب الثاين الختصاصات القضاء اإلداري. املطلب األول الختصاصات والية املظامل، يف حني جعلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول: اختصاصات واليـة المظـالم.
لوالية املظامل يف النظام القضائي اإلسالمي عدة اختصاصات، ميكن تصنيفها إىل صنفني متمايزين، أحـدمها 

 ســــأتطرقلفــــرع األول، ويف الفــــرع الثــــاين  ميكــــن وصــــفه باالختصــــاص القضــــائي، وهــــو مــــا ســــيتم التطــــرق إليــــه يف ا
  ختصاص غري القضائي.لال

  الفرع األول: االختصاص القضائي لوالية المظالم. 
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ينقســـم االختصـــاص القضـــائي لواليـــة املظـــامل إىل قســـمني، قســـم للمظـــامل الـــيت ال يتوقـــف نظرهـــا علـــى رفـــع 
  ا رفعت شكوى إليه من طرف متظلم.شكوى، وقسم الثاين للمظامل اليت ال يباشرها قاضي املظامل إال إذ

  أوًال: ما ال يتوقف نظره على رفع شكوى.
  ظلم الوالة للرعية. -1

، ويراد به تصرف الوالة قبل الرعيـة خالفـاً للشـرعية؛ كـأن يوقعـوا 1وهو ما يسميه املاوردي بالعسف يف السرية
أمثلة ذلـك مـا رواه عمـر بـن شـيبة، ، أو سلب حقوقه، وغريها من الصور، ومن هعقوبة على شخص بريء أو إهانت

املؤمنني إن عمراً نفقين، وال  ) فقال التجييب: يا أمريقمن جتيب (يا مناف :حيث قال: " قال عمرو بن العاص لرجل
إىل عمرو، وكان إذا غضب كتب إىل العاصـي بـن  –رضوان اهللا عليه  –واهللا ما نافقت منذ أسلمت، فكتب عمر 

ذكـر إنـك نفقتـه، وقـد أمرتـه أن أقـام عليـه شـاهدين أن يضـربك أربعـني، أو قـال  التجيــيب اً فالنـ نالعاصي أما بعد فـإ
ســبعني، فقــام فقــال: أنشــد اهللا رجــًال مســع عمــراً نفقــين إال قــام فشــهد. فقــام فشــهد عامــة مــن يف املســجد، فقــال لــه 

الكنيسـة مـا قبلـت)، فقـال ، فقال: ( لو مـألت يل هـذه 2( أتريد أن تضرب األمري ؟)، وعرض عليه األرش :حنتمة
لـــه حنتمـــة: ( أتريـــد أن تضـــربه؟). قـــال: (مـــا أرى لعمـــر هاهنـــا طاعـــة)، فلمـــا وىل قـــال: عمـــرو ردوه، فأمكنـــه مـــن 
السوط، وجلس بني يديه، فقال: ( أتقدر أن متنع عين بسلطانك؟). قـال: ال، فـأمض ملـا أمـرت بـه. قـال: فـأين قـد 

  .3عفوت عنك"
هــذا الشــأن تلــك الــيت تصــدر مــن الــوالة فقــط. بــل تشــمل املظــامل الــيت يرتكبهــا و لــيس املقصــود باملظــامل يف 

املوظفــون العموميــون التــابعون للدولــة، ســواًء ارتكبــت ضــد فــرد مســلم، أو غــري مســلم؛ ألن الشــريعة اإلســالمية حتــرم 
ل فيــه ظلــم املســلمني بعضــهم ضــد بعــض، كمــا حتــرم ظلــم غــري املســلمني، فقــد جــاء يف احلــديث الشــريف الــذي قــا

: (( أال من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منـه شـيئاً  -صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
  .4يوم القيامة)) هُ يجُ جِ بغري طيبة نفس فأنا حَ 

  الجور في جباية األموال. -2

                                                           

  .97وردي، املرجع السابق ، صينظر: املا - 1
  األرش: * عند املالكية: قيمة العيب. - 2

  * عند احلنفية: املال الواجب على ما دون النفس، ويعين أيضاً: الواجب يف اجلناية اليت موجبها املال دون القصاص.              
  .19،20م ، ص2003 -هـ 1424الفكر، ينظر: سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطالحاً، دمشق: دار         

 . 150، 149، ص  5ينظر: أمحد سعيد املومين، قضاء املظامل(القضاء اإلداري اإلسالمي)، مرجع سابق ، اهلامش رقم:  - 3

باب ال يأخذ  ؛ البيهقي، السنن الكربى،3054أبو داوود، سنن أيب داوود ، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفواْ بالتجارات، حديث رقم  - 4
 .50، دار الفكر،  ص 14،ج 19106املسلمون من مثار أهل الذمة، حديث رقم 
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، ولقــد حــدد 3ومخــس الغنــائم، عشــور التجــارة، 2، اجلزيــة1خلزينــة املســلمني مــوارد كثــرية أمههــا: الزكــاة، اخلــراج
الشارع قواعد فرضها، ووسائل حتصيلها، وعليه فـال جيـوز للقـائمني عليهـا التعسـف يف فرضـها، أو اتبـاع وسـائل غـري 
مشروعة يف حتصيلها سواًء تعلق األمر باملسلمني أم بغريهم، فقد روى ابن عبد احلكم يف سرية عمـر بـن عبـد العزيـز 

د عامله على اليمن: أما بعد فإنك كتبت إيل تذكر أنك قـدمت الـيمن فوجـدت علـى أنه: " كتب إىل عروة بن حمم
أهلها ضريبة من اخلراج مضروبة ثابتة يف أعناقهم كاجلزيـة يؤدوـا علـى كـل حـال إن أخصـبوا أو أجـدبوا أو حيـوا أو 

احلق فأعمل به بالغـاً يب وبـك ماتوا...إذا أتاك كتايب هذا فدع ما تنكره من الباطل إىل ما تعرفه من احلق، مث إئتنف 
ما بلغ، وإن أحاط مبهج أنفسنا، وإن مل ترفع إيل مـن مجيـع الـيمن إال حفنـة مـن كـتم، فقـد علـم اهللا أين ـا مسـرور 

  .4إذا كانت موافقة للحق، والسالم"
ومبوجـــب هـــذا االختصـــاص يقـــوم قاضـــي املظـــامل بإلغـــاء التصـــرف غـــري املشـــروع. كمـــا يقـــوم بـــرد األمـــوال الـــيت 
أخــــذت مــــن أصــــحاا دون وجــــه حــــق، حــــىت وإن دخلــــت يف بيــــت املــــال وقيــــدت يف الســــجالت، فيقــــوم مبحوهــــا 

  .5وإرجاعها إىل أصحاا
  مراقبة عمال الكتاب والدواوين -3

يقــوم كتــاب الــدواوين يف الدولــة بتســجيل مجيــع األمــور الــيت تتعلــق بتــدبري شــؤون األمــة، ومــن أجــل هــذا فهــم 
ـم يسـجلون يف الـدواوين مـا يـدخل يف اختصاصـهم دون زيـادة أو نقصـان، ونظـراً هلـذا مؤمتنون على ذلك؛ حيث أ

العمــل احلســاس فــإن وايل املظــامل يقــوم مبراقبــة كتــاب الــدواوين للبحــث عــن أي تصــرف ال يتوافــق مــع احلقيقــة؛ لكــي 
   .6يقوم بتصليحه، وتوقيع العقوبة على مرتكبه

  
  اإلشراف على األوقاف العامة  -4

يف مصـر   7محد سعيد املـومين بأنـه ابتـداًء مـن الربـع األول مـن القـرن الثـاين اهلجـري أصـبحت األوقـافيشري أ
يف فـرتة حكـم هشـام بـن عبـد امللـك، وأصـبح حينئـذ  1خاضعة للرقابة القضائية، وذلك على يد القاضي توبة بن منر

                                                           

 اخلراج هو اإلتاوة اليت تؤخذ من أموال الناس، أو هو اجلزية اليت ضربت على رقاب أهل الذمة،  ينظر: سعدي أبو حبيب، املرجع السابق  ، - 1
  .114ص 

  .62ر: سعدي أبو حبيب، املرجع نفسه ، ص اجلزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة، ينظ - 2
  .104عبد الرؤوف بن املوفق، املرجع السابق ، ص  - 3
 .157أمحد سعيد املومين، املرجع السابق ،ص   - 4

 .158،157ينظر: أمحد سعيد املومين، املرجع نفسه ، ص  - 5
 .211، 210ينظر: أبو بكر صاحل، املرجع السابق ، ص  - 6

بس العني، وتسبيل مثرا، أو حبس عني للتصرف مبنفعتها. " ، حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، (د.ط)، القاهرة: دار الوقف هو: " ح - 7
 .  44الفكر العريب، (د.ت)، ص 
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ذه مـن قـرارات وإجـراءات؛ حبيـث يقـوم متويل األوقاف العامة خيضع للرقابة مـن طـرف قاضـي املظـامل يف كـل مـا يتخـ
  .2قاضي املظامل بإلغاء كل ما خيالف الشروط اليت وضعها واقفيها

وممـــا ســـبق يتضـــح أنـــه كـــان لألوقـــاف العامـــة عنايـــة خاصـــة؛ بســـبب الـــدور الـــذي كانـــت تقـــوم بـــه يف خدمـــة 
يف تصـرفام خالفـاً ملـا نـص عليـه ف القـائمون عليهـا اتمع، وهلذا مت تشديد الرقابة القضائية عليهـا؛ حـىت ال ينحـرِ 

  ف.املوقِ 
  الغصوب السلطانية واستغالل النفوذ. -5

يقصد بالغصوب السلطانية، األموال اخلاصة اليت تدخل يف ملك الدولة عنوة ودون وجـه حق.وأمـا اسـتغالل 
طرة علــى أمــالك النفــوذ فــرياد بــه إدخــال أمــوال الغــري إىل امللــك اخلــاص للموظــف الــذي يقــوم باســتغالل نفــوذه للســي

اآلخرين دون أي مربر شرعي. وقد عرض املـاوردي قصـة رجـل قـدم مـن الـيمن يف عهـد عمـر بـن عبـد العزيـز شـاكياً 
من اخلليفة الوليد بن عبد امللك، فلما سأله عمر عن مظلمته قـال: " غصـبين الوليـد بـن عبـد امللـك ضـيعيت، فقـال: 

عبــد اهللا الوليــد بــن عبــد امللــك ضــيعة فــالن، فقــال: أخرجهــا مــن ائتــين بــدفرت الصــوايف، فوجــد فيــه أصــفى  ميــا مــزاح
  3الدفرت، وليكتب برد ضيعته إليه، ويطلق له ضعف نفقته.

  ثانيًا: ما يتوقف نظره على رفع شكوى
  تظلمات الموظفين -1

يتـــوىل قاضـــي املظـــامل النظـــر يف النزاعـــات الـــيت حتـــدث بـــني املـــوظفني ومســـؤوليهم بســـبب نقـــص مرتبـــام، أو 
خرها عنهم، فيقوم بتفقد الديوان املتعلق بذلك،وينظر فيما مت نقصه أو منعه، ليقـوم بـرده إىل أصـحابه بعـد أخـذه تأ

  4من الوالة إذا فرضوه ألنفسهم، أو َأْخِذِه من بيت املال إذا مل يفرضوه ألنفسهم.
ت والقرارات الـيت تتخـذ ضـد وال يقتصر نظر وايل املظامل على املنازعات املالية فقط بل يشمل أيضاً اإلجراءا

املــوظفني كــالعزل أو النقــل مــن وظيفــة إىل أخــرى، أو مــن مكــان إىل آخــر، وإمجــاًال كــل مــا يتعلــق بإســاءة اســتخدام 
، فيقــــوم وايل املظــــامل بإلغــــاء التصــــرفات غــــري 5الســـلطة، وهــــو مــــا يعــــرب عنــــه املــــاوردي بـــــ: " إجحـــاف النظــــر ــــم. "

  .6الشريعة اإلسالميةاملشروعة، أو تصحيحها لتتوافق مع 
                                                                                                                                                                                                            

هـ، ينظر: ابن 120هـ، تويف سنة 115توبة بن منر بن حرمل بن ربيعة احلضرمي، أبو حمجن، أبو عبد اهللا، واله الوليد بن رفاعة القضاء سنة  - 1
، نقًال عن: عبد الرؤوف بن املوفق، 110، 109م، ص 1998، القاهرة: مكتبة اخلاجني، 1حجر العسقالين، رفع االصر عن قضاة مصر، ط
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مما سبق يتبني أن الفقه اإلسـالمي مل ينظـر إىل املـوظفني علـى أـم فريـق واحـد، بـل أخـذ يف احلسـبان التـدرج 
الوظيفي، وما يقتضيه ذلـك مـن فـرض السـيطرة والغلبـة علـى املـوظفني األدىن درجـة مـن قبـل مسـؤوليهم؛ هلـذا خـص 

  يعترب إخالالً حبقهم. هؤالء املوظفني بأحقية رفع التظلم عن كل ما
  غصوب األقوياء. -2

يراد بغصوب األقوياء مـا يأخـذه أصـحاب األيـدي القويـة واملتنفـذون مـن أمـوال بـالقهر والغلبـة، وهـذا بسـبب 
صـــلتهم بأشـــخاص الســـلطة، أو بســـبب مكانـــة العائلـــة الـــيت ينتمـــون إليهـــا، أو بســـبب الغـــىن، وغريهـــا مـــن األســـباب 

  .1األخرى
  عات المتعلقة باألوقاف الخاصة.النظر في النزا -3

يتوقف نظر وايل املظـامل فيهـا علـى رفـع الـتظلم إليـه مـن طـرف أرباـا، خالفـاً لألوقـاف العامـة، "ويعمـل عنـد 
التشـاجر فيهـا علـى مـا تثبـت بـه احلقـوق عنــد احلـاكم، وال جيـوز أن يرجـع إىل ديـوان السـلطنة، وال إىل مـا يثبـت مــن 

  . 2مل يشهد به شهود معدلون" ذكرها يف الكتب القدمية إذا
فـاحلقوق إذاً تثبــت يف النزاعــات املتعلقــة باألوقــاف اخلاصــة بشـهادة العــدول، كمــا ال جيــوز لقاضــي املظــامل أن 
يرجع إىل السجالت، وال إىل الكتب القدمية؛ لكي يبحث عن مـدى موافقـة مـا يدعيـه اخلصـوم مـع مـا هـو مسـجل 

  يف هذه السجالت، أو الكتب القدمية.
ذا ويظهــر جليـاً أن عنايــة الفقـه اإلســالمي باألوقـاف اخلاصــة ال ترقـى إىل العنايــة نفسـها اخلاصــة باألوقــاف هـ

راجـــع إىل إمكانيـــة اعتبـــار األوقـــاف العامـــة مـــن املرافـــق العامـــة التابعـــة  –حســـب وجهـــة نظـــري  –العامـــة، والســـبب 
قــاف اخلاصــة تقتصــر منفعتهــا علــى فئــة معينــة للدولــة، والــيت تقــوم بتقــدمي خــدماا للمجتمــع، يف حــني جنــد أن األو 

  فقط.
  
  

  الفرع الثاني: االختصاصات غير القضائية لوالية المظالم
تتمثــل االختصاصــات غــري القضــائية لواليــة املظــامل يف: تنفيــذ مــا ُوِقــَف تنفيــذه مــن أحكــام القضــاء العــادي، 

  هرة.والنظر فيما عجز عنه الناظرون يف احلسبة، ومراعاة العبادات الظا
  أوًال: تنفيذ ماُوقَف تنفيذه من أحكام القضاء
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يقوم قاضي املظامل بتنفيذ األحكام اليت عجـز عـن تنفيـذها القاضـي العـادي، إمـا بسـبب تـََعـزِز احملكـوم علـيهم، 
  .1أو بسبب قوم وخطورم، ومن أجل ذلك مت توكيل وايل املظامل بتنفيذها؛ ألنه أقوى يداً، وأنفذ أمراً 

ألمــور الــيت أدت إىل أن يـُْعَهــَد لقاضــي املظــامل ــذا االختصــاص هــي نظــرة الفقهــاء املســلمني الواقعيــة ومــن ا
حلال طبقات اتمع املتفاوتة، واليت ميكن أن تؤدي يف فرتة من الفـرتات إىل ظهـور فئـة تتمـرد عـن االمتثـال ألحكـام 

  . 2القضاء نتيجة لألسباب السابقة الذكر
وكول به لقاضي املظامل، يعترب اختصاصاً تنفيذياً حمضاً؛ أي أن قاضي املظـامل ال ميـس إن هذا االختصاص امل

ما يذكره بعض الكتاب يف شـأن رقابـة والة املظـامل ألعمـال  "...غري أن  3بأصل املوضوع، بل ينفذ احلكم كما هو،
امهم، إمنـــا رقابـــة قاضـــي املظـــامل القضـــاة،...ال ميكـــن اعتبـــاره اســـتئنافاً كـــذلك، كمـــا ال ميكـــن اعتبـــاره تنفيـــذاً ألحكـــ

ألحكــام القضــاة ميكــن أن تعــزى إىل اختصــاص الــديوان بقضــاء املظــامل علــى اعتبــار أن املظــامل قــد وقعــت مــن أحــد 
   4" رجال الدولة ( القاضي ) على عامة الناس...

  ثانياً: النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة
،وينظـر وايل 5ملعروف إذا ظهر تركه، وي عن املنكر إذا أظهـر فعلـه،... "أمر با  ى أا: "ـرُف احلسبة علـتـُعَ 

املظامل يف األمور اليت يعجز عنها املباشرون للحسبة يف املصاحل العامة، وذلـك يف حالـة عجـزهم عـن رد منكـٍر ُجِهـَر 
   .به

َف تنفيــذه مــن أحكــام وإذا كــان قاضــي املظــامل ال ميكنــه النظــر يف أصــل املوضــوع يف مــا يتعلــق تنفيــذ مــا ُوقِــ
القضاء، فإنه يف هذه احلالة يباشر النظر يف أصل املوضوع، وهو األمر باملعروف، والنهي عن املنكر؛ألن اختصـاص 
احملتسب إداري أكثر منه قضائي، وهلذا يعتـرب وايل املظـامل يف مرتبـة أعلـى مـن مرتبـة احملتسـب، األمـر الـذي جيعلـه يف 

  . 6عجز هذا األخري عن تغيري منكٍر ما احللول حمل احملتسب يف حالة
  ثالثاً: مراعاة العبادات الظاهرة

يقــوم قاضــي املظــامل مبنــع كــل إخــالل، أو تقصــٍري بالعبــادات الظــاهرة مثــل صــالة اجلمعــة، والعيــدين، واحلــج، 
ِخــَذ علــى " ويبــدْو أن هــذا االختصــاص، إذا أُ  7واجلهــاد؛ ألــا حــق مــن حقــوق اهللا تعــاىل، وحــق اهللا أحــق بالوفــاء
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إطالقه، متداخل مع اختصاص احملتسب. لذلك البد من صرف أحكام هذا البند إىل ذوي النفـوذ الواسـع، والقـدر 
  .  1اخلطري"

وبعـــــد هـــــذا العـــــرض املختصـــــر ملختلـــــف االختصاصـــــات املتعلقـــــة بواليـــــة املظـــــامل ، يـــــأيت اآلن احلـــــديث عـــــن 
  اختصاصات القضاء اإلداري.

  قضاء اإلداريالمطلب الثاني: اختصاصات ال
ســــــأتطرق يف الفــــــرع األول إىل االختصاصــــــات قضــــــائية للقضــــــاء اإلداري، ويف الفــــــرع الثــــــاين ســــــأتناول فيــــــه 

  االختصاصات غري قضائية.
  الفرع األول: االختصاص القضائي للقضاء اإلداري

  أوًال: االختصاص القضائي لمجلس الدولة
اً( حمكمــة أول درجــة) يف بعــض القضــايا. كمــا خيــتص خيــتص جملــس الدولــة اجلزائــري بالفصــل ابتــدائياً وائيــ

بالفصـــل يف الطعـــن باالســـتئناف( حمكمـــة ثـــاين درجـــة) ،وخيـــتص أيضـــاً بـــالنقض يف األحكـــام الصـــادرة عـــن احملـــاكم 
  ، وهو ما سأتناوله بشكل موجز فيما يلي:2اإلدارية

  مجلس الدولة جهة قضاء أول درجة -1
املتعلــــق باختصاصــــات جملــــس الدولــــة وتنظيمــــه وعملــــه،  98/01مــــن القــــانون العضــــوي  9حــــددت املــــادة 

القــرارات الصــادرة مــن طــرف الســلطات اإلداريــة املركزيــة،  داختصــاص النظــر ابتــدائياً وائيــاً يف الطعــون باإللغــاء ضــ
واهليئـــات العموميـــة الوطنيـــة، واملنظمـــات املهنيـــة الوطنيـــة، والنظـــر أيضـــاً يف الطعـــون اخلاصـــة بتفســـري ومـــدى شـــرعية 

  قرارات الصادرة عن تلك اهليئات.ال
  وتتمثل تلك الدعاوى يف دعوى اإللغاء، دعوى التفسري، ودعوى تقدير وفحص املشروعية.

  دعوى اإللغاء -أ
، ولكـــي ينظـــر جملـــس الدولـــة يف 3وتتمثـــل يف إلغـــاء القـــرار اإلداري غـــري املشـــروع، مـــن طـــرف القضـــاء اإلداري

لشـروط، نصـت عليهـا أحكـام قـانون اإلجـراءات املدنيـة، وهـذه الشـروط دعوى اإللغاء جيب أن تتوافر جمموعـة مـن ا
  تتمثل يف:
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ويتمثل يف القـرار اإلداري املطعـون فيـه الصـادر عـن اجلهـات اإلداريـة، وهـي تتمثـل يف هـذا محل الطعن:  -
ا حســب مــ الصــدد يف الســلطات اإلداريــة املركزيــة، واهليئــات العموميــة الوطنيــة، واملنظمــات املهنيــة الوطنيــة

  .98/01من القانون العضوي  9جاء يف املادة 
وهو الشخص الذي يرفع الدعوى، وجيب أن يكون حائزاً لصفة وأهلية التقاضي، وأن تكون لـه  الطاعن: -

مـن ق.إ.م بقوهلـا: " ال جيـوز ألحـد أن يرفـع دعـوى أمـام  459مصلحة يف رفع الدعوى مثل ما نصـت عليـه املـادة 
صفة وأهلية التقاضي وله مصلحة يف ذلك. ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعـدام الصـفة القضاء ما مل يكن حائزاً ل

 .أو األهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان اإلذن الزماً "

مـن ق.إ.م علـى أنـه:" ال تكـون الطعـون بـالبطالن مقبولـة  282نصت املـادة  الطعن اإلداري المسبق: -
بقها الطعـــن اإلداري التـــدرجيي الـــذي يرفـــع أمـــام الســـلطة اإلداريـــة الـــيت تعلـــو مباشـــرة اجلهـــة الـــيت مــا مل يســـ

من ق.إ.م على  282أصدرت القرار، فإن مل توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه". كما نصت املادة 
ملثبـت إيـداع أنه: " جيب أن يرفق بالعريضة إما قرار رفض الطعـن اإلداري الـذي سـبق الطعـن أو املسـتند ا

 هذا الطعن".

بالقول: " إن الطعـن اإلداري املسـبق  ق.إ.م من  278لقد أشارت املادة  الميعاد ( المدة القانونية ): -
 جيب أن يرفع خالل شهرين من تبليغ القرار املطعون فيه أو نشره". 275واملنصوص عليه يف املادة 

ى أنـه: " ال تكـون الطعـون بـالبطالن مقبولـة علـ ق.إ.ممـن  276نصت املـادة:  انتفاء الطعن الموازي: -
أيضـــاً إذا كـــان الطـــاعنون ميلكـــون للـــدفاع عـــن مصـــاحلهم طريـــق الطعـــن العـــادي أمـــام أيـــة جهـــة قضـــائية 

  أخرى".       
  دعوى التفسير -ب 

علــى مــا يلــي: " يفصــل جملــس الدولــة  98/01 القــانون العضــويمــن  09رة الثانيــة مــن املــادة: ـت الفقـــنصــ
وائياً يف الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى شرعية القرارات اليت تكـون نزاعاـا مـن اختصـاص جملـس الدولـة.  ابتدائياً 

"، يتبني من خالل هذه املادة أن نظر الطعون املتعلقة بتفسري القرارات الصادرة عـن السـلطات اإلداريـة املركزيـة هـي 
ي يف "... حـــدود البحـــث عـــن املعـــىن الصـــحيح مـــن اختصـــاص جملـــس الدولـــة، وتتمثـــل صـــالحيات القاضـــي اإلدار 

  .1اخلفي للتصرف املطعون واملدفوع فيه بالغموض واإلام... "
  ومن أجل رفع دعوى التفسري فإنه أمام املدعي طريقان، ومها: الطريق املباشر، وطريق اإلحالة القضائية.

  الطريق المباشر  -١
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مباشـرة أمـام اهليئـة القضـائية املختصـة،   -املصلحة  صاحب –وهو أن ترفع دعوى التفسري من طرف املعين 
   .1وذلك طبقاً لإلجراءات القضائية املعمول ا

  طريق اإلحالة القضائية  -٢
يلجأ هلذه الطريقة يف حالة ما إذا كان القضاء العادي ينظر يف أحد املنازعات، ومت الدفع بالغموض واإلـام 

يف هذه احلالة بإحالة تفسري القرار اإلداري إىل جهـات القضـاء اإلداري،  بشأن تفسري قرار إداري، فيقضي القاضي
ويقـــوم أطـــراف الـــدعوى برفـــع دعـــوى التفســـري أمـــام جهـــات القضـــاء اإلداري املختصـــة، وفقـــاً لإلجـــراءات القانونيـــة 

  .2السارية املفعول
  دعوى تقدير وفحص المشروعية -ج

السالف الذكر، بـأن جملـس الدولـة خيـتص بـالنظر يف  98/01من ق.ع  09أشارت الفقرة الثانية من املادة 
الطعـــون املتعلقـــة مبـــدى شـــرعية القـــرارات اإلداريـــة الصـــادرة عـــن الســـلطات اإلداريـــة املركزيـــة، وكـــذا اهليئـــات العموميـــة 

ذا  الوطنيـة، واملنظمــات الوطنيـة املهنيــة، وعليــه فـإن عمــل القاضــي هـو: "...التصــريح مبشــروعية القـرار املطعــون فيــه، إ
كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوين السائد، أو العكس إذا كانت مشوبة بعيب من العيوب. ويكون ذلك 

  .3بقرار( عمل قضائي) حائز لقوة الشيء املقضي به يلزم القاضي العادي"
  مجلس الدولة جهة استئناف -2

الدولة يف استئناف القرارات اإلداريـة من القانون العضوي نفسه على أنه: " يفصل جملس  10نصت املادة  
الصادرة ابتدائياً من قبـل احملـاكم اإلداريـة يف مجيـع احلـاالت مـا مل يـنص القـانون علـى خـالف ذلـك. ". كمـا نصـت 

علـى أن: " أحكـام احملـاكم اإلداريـة قابلـة لالسـتئناف أمـام جملـس  98/02الفقرة الثانية من املادة الثانية مـن ق.ع 
  نص القانون على خالف ذلك".الدولة ما مل ي

، وهـو مـا سـأتطرق إليـه 4مـن الشـروط ةولكي تقبل دعوى االستئناف أمـام جملـس الدولـة جيـب أن تتـوافر مجلـ
  فيما يلي:

  محل االستئناف -أ 
يتمثل حمل االستئناف يف احلكم الصادر عن احملاكم اإلدارية، ويشرتط فيه أن يكون حكماً ابتدائياً؛ أي غري 

   .1الشيء املقضي به مكتسب لقوة
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  الطاعن –ب 
الطــاعن هــو الشــخص الــذي يقــوم برفــع دعــوى االســتئناف ضــد قــرار صــادر عــن حمكمــة إداريــة، وجيــب أن 

مــن ق. إ م الــيت متــت  459يكــون ذا أهليــة، وصــاحب صــفة ومصــلحة يف رفــع الــدعوى. وهــذا مــا جــاء يف املــادة 
   .2اإلشارة هلا سابقاً 

  اإلجراءات –ج 
اليت تنص على أنه: " ختضع اإلجـراءات ذات  98/01 انون العضويقالمن  40حكام املادة أ بالرجوع إىل

الطابع القضائي أمـام جملـس الدولـة ألحكـام قـانون اإلجـراءات املدنيـة."، وعليـه ميكـن القـول أن اإلجـراءات املتعلقـة 
صــوص عليهــا يف قــانون اإلجــراءات باالســتئناف يف األحكــام الصــادرة عــن احملــاكم اإلداريــة هــي ذاــا اإلجــراءات املن

املدنيـة، واملطبقــة علــى الـدعاوى الــيت ترفــع بشـأن اســتئناف أي حكــم قضـائي، قابــل للطعــن باالسـتئناف أمــام اجلهــة 
  القضائية املختصة.

  الميعاد( المهلة القانونية) –د 
 277فقـاً ألحكـام املـادة: يبدأ امليعاد القانوين لالستئناف من تاريخ التبليغ الذي يقوم بـه احملضـر القضـائي و 

، وهذه املدة حمددة بشهر، أما بالنسبة لكيفية حساب امليعاد القانوين، ومتديده، فقـد أشـارت إىل ذلـك 3من ق.إ.م
  من ق.إ.م. 463و 461، 171، 105، 104املواد: 

  مجلس الدولة جهة نقض – 3
لـــس الدولـــة يف الطعـــون علـــى مـــا يلـــي: " يفصـــل جم 98/01مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم: 11نصـــت املـــادة: 

بــالنقض يف قــرارات اجلهــات القضــائية اإلداريــة الصــادرة ائيــاً وكــذا الطعــون بــالنقض يف قــرارات جملــس احملاســبة. ". 
فــنص املــادة إذاً يشــري إىل أن القــرارات الــيت ميكــن الطعــن فيهــا بــالنقض هــي القــرارات الصــادرة ائيــاً؛ أي أن تكــون 

ه وقابلـــة للتنفيـــذ، وقـــد اســـتوفت طـــرق الطعـــن العاديـــة ( الطعـــن باملعارضـــة، والطعـــن حـــائزة لقـــوة الشـــيء املقضـــي بـــ
  باالستئناف) .     

  ويتطلب لقبول دعوى الطعن بالنقض على مستوى جملس الدولة مجلة من الشروط، املتمثلة فيما يلي:
  محل الطعن بالنقض –أ 

ية النهائيــــة الصــــادرة عــــن اجلهــــات القضــــائية الســــالفة الــــذكر يف القــــرارات القضــــائ 11ويتمثــــل وفقــــاً للمــــادة 
  ، إضافة إىل قرارات جملس احملاسبة.1اإلدارية
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  الطاعن –ب 
، وهـي 459يراد بالطـاعن الشـخص صـاحب الصـفة واملصـلحة واألهليـة يف التقاضـي مثـل مـا جـاء يف املـادة 

مـن  110لفقـرة الثانيـة مـن املـادة نفس الشروط املتطلبة لقبول الطعـن باالسـتئناف . غـري أنـه جتـدر اإلشـارة إىل أن ا
تــنص علــى: " يــتم تقــدمي الطعــن بــالنقض بنــاًء علــى طلــب الشــخص املعــين أو حمــام معتمــد لــدى  95/20القــانون 

احملكمــة العليــا، أو طلــب مــن الــوزير املكلــف باملاليــة أو بالســلطات الســلمية أو الوصــية أو النــاظر العــام."، وهــدف 
حلق يف رفع الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة عن جملس احملاسـبة، إىل تـدعيم زيادة عدد األشخاص الذين هلم ا

  . 2وضمان رقابة أفضل على األموال العامة للدولة
  اإلجراءات: –ج 

  .3املتبعة يف رفع الطعن بالنقض هي نفسها اإلجراءات املتبعة يف رفع الطعن باالستئناف تإن اإلجراءا
  ة) الميعاد ( المهلة القانوني –د 

من ق.إ م إىل أن: " ميعاد تقدمي الطعـن بـالنقض شـهران مـن تـاريخ تبليـغ احلكـم املطعـون  235تشري املادة 
  فيه إىل الشخص نفسه أو يف موطنه احلقيقي أو املختار.

وال يسري هذا امليعاد بالنسـبة لكافـة األحكـام الغيابيـة إال مـن اليـوم الـذي تصـبح فيـه املعارضـة غـري مقبولـة ."، 
وختضــــــع القواعــــــد العامــــــة حلســــــاب امليعــــــاد القــــــانوين يف الطعــــــن بــــــالنقض لــــــنفس القواعــــــد املتبعــــــة يف الطعــــــن  هــــــذا

  .4باالستئناف
  

  ثانيًا: االختصاص القضائي للمحاكم اإلدارية 
متارس احملاكم اإلدارية اختصاصاً قضائياً فقط خالفاً لس الدولة الذي يباشر اختصاصني أحدمها قضائي واآلخر 

مـن ق.إ.م علـى مـا يلـي: " ختـتص اـالس القضـائية بالفصـل ابتـدائياً حبكـم قابـل  07ارياً، وقـد نصـت املـادة استش
لالســــتئناف أمــــام احملكمــــة العليــــا، يف مجيــــع القضــــايا أيــــاً كانــــت طبيعتهــــا الــــيت تكــــون الدولــــة أو الواليــــة أو إحــــدى 

  "  ...املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفاً فيها
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أن احملـاكم اإلداريـة تتـوىل النظـر يف ثـالث دعـاوى قضـائية، وهـي: دعـوى  ةني من خالل نص املادة السابقيتب
اإللغاء، دعوى تفسري وفحص القرارات اإلدارية، ودعوى التعويض، ويف مايلي عرض موجز ألهم األحكـام املتعلقـة 

  ذه الدعاوى.
  دعوى اإللغاء -1 

  اكم اإلدارية توافر جمموعة من الشروط، واليت تتمثل يف:يتطلب رفع دعوى اإللغاء أمام احمل 
  محل الطعن  -أ

مـــن ق.إ.م، الســـابقة الـــذكر، يف القـــرار الصـــادر عـــن إحـــدى  07يتمثـــل حمـــل الطعـــن باإللغـــاء حســـب املـــادة 
  .  احمللية اجلهات اإلدارية احمللية ( الالمركزية )، وهي الوالية والبلدية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الطعــون باإللغــاء ( دعــوى اإللغــاء ) ضــد القــرارات الصــادرة عــن الواليــة هــي مــن 
اختصــاص اــالس القضــائية اجلهويــة التاليــة : اجلزائــر، وهــران ،قســنطينة، ورقلــة، كــالً حســب اختصاصــه. أمــا العــون 

  العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية .باإللغاء ضد قرار صادر عن البلديات، أو املؤسسات 
  الطاعن -ب

   1تشرتط يف الطاعن ذات الشروط املشار إليها يف الطعن باإللغاء الذي يرفع أمام جملس الدولة. 
  الميعاد ( المهلة القانونية ) -ج

األربعـة رفـع الطعـن املشـار إليـه آنفـاً خـالل ي أن وجيـبلـى أنـه : "...مكـرر مـن ق.إ.م ع 169نصت املادة  
 يأشهر التابعة لتبليغ القرار املطعون فيه أو نشره. ". ويف حالة سكوت اإلدارة عن الرد على الطعن يف القرار اإلدار 

"... الــبعض يــدعو إىل األخــذ مبــا هــو ســائد أمــام جملــس الدولــة...؛ أي اعتبــار ســكوت اإلدارة  الــذي أصــدرته فــإنّ 
  .2أشهر مبثابة قرار ضمين" 3ملدة 

  
  

  كل ( اإلجراءات )الش -د
ترفــع دعــوى اإللغــاء يف شــكل عريضــة مكتوبــة موقعــة مــن طــرف املــدعي، أو ممثلــه القــانوين، وتكــون مرفوقــة 

يقـــوم كاتـــب الضـــبط بعـــد ذلـــك 3بـــالقرار اإلداري حمـــل الطعـــن. كمـــا جيـــب أن تكـــون النســـخ حبســـب عـــدد اخلصـــوم.
راً، وحيــاول القاضـي بعــد ذلــك إجـراء الصــلح يف أجــل بإرسـال العريضــة إىل رئــيس الغرفـة اإلداريــة ليعــني مستشـاراً مقــر 

أقصـاه ثالثـة أشـهر، ويف حالـة مـا إذا مت الصـلح يصـدر الـس قـراراً يثبـت فيـه ذلـك. أمـا إذا مل يـتم الصـلح، فيحـرر 
                                                           

 من البحث.  44ينظر: ص  - 1
 .145املنازعات اإلدارية، املرجع السابق ،  حممد الصغري بعلي، الوجيز يف - 2

 من ق.إ.م. 168،170تنظر املادتني:  - 3
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القاضــي عندئــٍذ حمضــر عــدم الصــلح، وختضــع القضــية يف هــذه احلالــة لإلجــراءات القانونيــة، املتمثلــة يف إجــراء حتقيــق 
1ابشأ .  

  دعوى التفسير -2
مـــن ق.إ.م علـــى أن دعـــوى التفســـري املوجهـــة ضـــد تفســـري القـــرارات اإلداريـــة الصـــادرة عـــن  07نصـــت املـــادة 

الوالية، تكون من اختصاص الغرف اإلدارية اجلهوية املوجودة داخل االس القضائية اجلهوية السالفة الـذكر. بينمـا 
ية أو إحدى املؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية، تكـون مـن دعوى التفسري القرارات الصادرة عن البلد

  اختصاص الغرف اإلدارية على مستوى االس القضائية.
هــذا وأشــري إىل أن الشــروط املتعلقــة بــدعوى التفســري هــذه ال ختتلــف عــن تلــك املشــار إليهــا ســابقاً يف دعــوى 

  .2التفسري املرفوعة أمام جملس الدولة
  قدير وفحص المشروعيةدعوى ت -3

مــن ق.إ.م املشــار إليهــا فيمــا ســبق إىل أن الطعــون املتعلقــة مبــدى شــرعية القــرارات اإلداريــة  07أشــارت املــادة
الصادرة عن الواليات تكون من اختصـاص الغـرف اإلداريـة اجلهويـة، يف حـني تكـون مـن اختصـاص الغـرف اإلداريـة 

املتعلقــة مبــدى شــرعية القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن البلــديات  املوجــودة علــى مســتوى اــالس القضــائية، دعــاوى
  .3واملؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة اإلدارية، وتطبق الشروط ذاا املشار إليها آنفاً 

  دعوى التعويض -4
وتسمى أيضاً هذه الدعوى بالقضاء الكامل؛ ألن للقاضي سلطة واسعة أثناء الفصل فيها، وهـي ـدف إىل 

عويض الشخص املتضرر بسبب قرار إداري صادر عن الدولة، الوالية، البلدية، واملؤسسات العمومية ذات الصـبغة ت
اإلداريــة ( حمليــة أو مركزيــة )، ويشــرتط للنظــر يف هــذه الــدعوى تــوافر جمموعــة مــن الشــروط ســوف تكــون حمــل عــرض 

  فيما يلي:
  القرار السابق -أ

ق.إ.م  على أنه : " وتسري علـى العريضـة القواعـد املنصـوص عليهـا يف من  169نصت الفقرة الثانية املادة 
  .من هذا القانون، وجيب أن تكون مصحوبة بالقرار املطعون فيه" 111و15و14و13املواد 

ويتحصــل الطــاعن علــى القــرار الســابق مــن خــالل املطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي يرفعــه لــإلدارة، ومــن 
  . 4ها، يتحدد القرار السابقخالل املوافقة عليه أو عدم

                                                           

 من ق.إ.م.  169تنظر: املادة:  - 1
 من البحث. 44،45ينظر: ص  - 2

 من البحث. 45ينظر: ص  - 3

  .147ينظر: حممد الصغري بعلي، الوجيز يف املنازعات اإلدارية، املر جع السابق ، ص  - 4
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  الميعاد( المهلة القانونية ) -ب
مكرر ما يلي: " وجيب أن يرفع الطعـن املشـار إليـه آنفـاً خـالل األربعـة  169جاء يف الفقرة الثانية من املادة 

  .أشهر التابعة لتبليغ القرار املطعون فيه أو نشره"
ب وتقـوم علـى وجـود قـرار إداري ( عمـل قـانوين )، أو وجتدر اإلشارة إىل أن : "... دعوى التعويض قـد ترتتـ

  . 1( هدم بناء ) " – matériel –عمل إداري مادي 
  الطاعن -ج 

  .2وهو الشخص املتضرر الذي يرفع دعوى التعويض، وجيب أن يكون ذا أهلية، وصفة، ومصلحة
  الشكل( اإلجراءات ) -د

  .3بقاً وهي نفسها املذكورة يف دعوى اإللغاء املشار إليها سا
اختصاصــات تــدخل يف إطــار املنازعــات اإلداريــة، إال أــا اســتثنيت مــن نظــر  أنــه توجــدوجتــدر اإلشــارة إىل 

، 5اإلجيــارات الــيت جتريهــا األشــخاص العموميــةو ، 4القضــاء اإلداري، وهــذه االســتثناءات تتمثــل يف: خمالفــات الطــرق
، 8التعــــويض عــــن حــــوادث الســــيارات اإلداريــــةو ، 7ماعيــــةاملنازعــــات املتعلقــــة بــــاملواد االجتو ، 6املنازعــــات التجاريــــةو 
املنازعـــات املتعلقـــة حبقـــوق و ، 9املنازعـــات العائـــدة الختصـــاص احملـــاكم الـــيت تعقـــد جلســـاا مبقـــر اـــالس القضـــائيةو 

ت املنازعاو ، 2الطعن يف قرارات جملس املنافسةو ، 1املنازعات االنتخابيةو ، 11املنازعات املتعلقة باجلنسيةو ، 10اجلمارك
  .4، والطعن يف العقود التوثيقية3املتعلقة بالسجل التجاري

                                                           
 .149الصغري بعلي، الوجيز يف النازعات اإلدارية، م .ن ، ص  حممد  - 1

 من البحث. 46ينظر ص  - 2

 من البحث. 49ينظر: ص   - 3
 مكرر من ق.ا م 7تنظر: املادة  - 4
 وما بعدها من القانون التجاري.  169تنظر: املادة  - 5

اليت تكون اإلدارة طرفاً فيها... "، محدي باشا عمر، مبادئ االجتهاد يقصد ا " ...املنازعات اليت ختضع ألحكام القانون التجاري، و   - 6
 . 22القضائي يف مادة االجراءات املدنية، (د.ط)، البليدة: قصر الكتاب، (د.ت)، ص 

 املتعلق باملنازعات الفردية للعمل.  06/02/1990املؤرخ يف  90/04من القانون   20تنظر: املادة  - 7
 ن ق.ا مم 7تنظر املادة:  - 8
تتمثل هذه املنازعات يف: ( احلجز العقاري، وتسوية قوائم التوزيع وبيع املشاع، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائياً، وتنفيذ احلكم   - 9

حملالت التجارية األجنيب ومعاشات التقاعد اخلاصة بالعجز، واملنازعات املتعلقة حبوادث العمل، ودعاوى اإلفالس والتسوية القضائية وطلبات بيع ا
  من ق.إ.م  8املثقلة بقيد الرهن احليازي.)، تنظر: املادة: 

ل  06/24مرّة، (آخر تعديل القانون  29، معّدل 79/07من القانون رقم:  300، 288، 287، 174، 273تنظر: املواد  - 10
، املؤرخ يف 98/10م مبوجب القانون رقم: يوليو املعدل واملتم 21م)  املؤرخ يف 2007املتضمن قانون املالية لسنة  26/12/2006
 م، املتضمن قانون   . 26/12/2006، بتاريخ 06/24مرّة ( آخر تعديل بالقانون  69، املتضمن قانون اجلمارك كما له 22/08/1998

 من قانون اجلنسية.  37تنظر: املادة  - 11
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وممـــا ســـبق يتضـــح أن واليـــة املظـــامل تشـــرتك مـــع القضـــاء اإلداري يف أن كليهمـــا يباشـــر اختصـــاص النظـــر يف 
املنازعات اإلدارية؛ اليت يكون املوظفون العموميون طرفاً فيها، ومـن مث فـإن هـذا االختصـاص يعتـرب الركيـزة األساسـية 

  ليت تقوم عليه هاتني اهليئتني.ا
  وأهم النقاط اليت خيتلفان فيها هي:

هنــاك بعـــض االختصاصـــات القضـــائية اســـتأثرت ـــا واليـــة املظـــامل، وال يوجـــد هلـــا نظـــري يف اختصاصـــات  -
القضــاء اإلداري، مثــل النظــر يف اخلصــومات الــيت تقــع بــني األفــراد، والنظــر أيضــاً يف اخلصــومات املتعلقــة 

امــة واخلاصــة. بينمــا يقتصــر القضــاء اإلداري فقــط علــى اختصــاص النظــر يف املنازعــات الــيت باألوقــاف الع
  تكون اإلدارة طرفاً فيها .

إن بعــض االختصاصــات قــد اســتثنيت مــن نظــر القضــاء اإلداري، بــالرغم مــن أــا تــدخل ضــمن اإلطــار  -
أحد أطراف املنازعة جهـة العام الذي يعتمده االختصاص القضائي للقضاء اإلداري اجلزائري، وهو كون 

 إدارية، وتلك املنازعات املستثناة، وكلت مهمة النظر فيها إىل جهات القضاء العادي .  

  الفرع الثاني: االختصاص غير القضائي للقضاء اإلداري
يتمثـــل االختصـــاص غـــري القضـــائي يف القـــانون اإلداري اجلزائـــري يف االختصـــاص االستشـــاري الـــذي يباشـــره 

اجلزائـــري فقـــط، وعليـــه ســـوف يـــتم التطـــرق يف مـــا يـــأيت إىل نطـــاق االستشـــارة، واإلجـــراءات املتبعـــة يف جملـــس الدولـــة 
  ذلك.

  أوًال: نطاق االستشارة
من الدستور على أنه : " تعرض مشاريع القـوانني علـى جملـس الـوزراء  119أشارت الفقرة األخرية من املادة 

  مة مكتب الس الشعيب الوطين".بعد أخذ رأي جملس الدولة، مث يودعها رئيس احلكو 
يتبــني مــن خــالل نــص املــادة الســابقة أن نطــاق االستشــارة يشــمل فقــط مشــاريع القــوانني الــيت ســتعرض أمــام  

علـى مـا  04، حيـث نصـت املـادة 98/01جملس الوزراء، ومت التأكيد على هذا االختصاص يف القانون العضوي  
القــوانني حســب الشــروط الــيت حيـددها هــذا القــانون والكيفيــات احملــددة يلـي: " يبــدي جملــس الدولــة رأيــه يف مشـاريع 

  .ضمن نظامه الداخلي"

                                                                                                                                                                                                            

 ضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املعّدل واملتمم. املتضمن القانون الع 06/03/1997، املؤرخ يف 97/07ينظر: األمر  - 1

 .1995يناير  25، املؤرخ يف 95/06من األمر  25تنظر: املادة - 2

مرّات،آخر  3، املتعلق بالسجل التجاري، املعدل واملتمم ،( عدل 18/08/1990، املؤرخ يف 90/22من القانون  25تنظر: املادة   - 3
 ).04/08تعديل القانون 

 من ق.إ.م 7نظر: املادةت - 4
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مـــن نفــس القـــانون بـــأن: " يبـــدي جملــس الدولـــة رأيـــه يف املشـــاريع الــيت يـــتم إخطـــاره ـــا  12وأضــافت املـــادة 
  أعاله، ويقرتح التعديالت اليت يراها ضرورية.  4حسب األحكام املنصوص عليها يف املادة 

  ثانياً: اإلجراءات 
 أشكال اإلجراءات وكيفياا يف اال االستشاري أمام جملـس الدولـة 98/261لقد حدد املرسوم التنفيذي 

، 1يقــوم رئــيس احلكومــة وجوبــاً بإخطــار جملــس الدولــة مبشــاريع القــوانني بعــد مصــادقة جملــس احلكومــة عليهــا ثحيــ
  . 2إىل أمانة جملس الدولـةويرسل كل مشروع قانون مع ملفه من قبل احلكومة 

هـــذا ويعـــني رئـــيس جملـــس الدولـــة أحـــد مستشـــاري جملـــس الدولـــة كمقـــرر مبوجـــب أمـــر. غـــري أنـــه يف حـــاالت 
  . 3االستعجال حييل رئيس جملس الدولة املشروع إىل رئيس الدولة املقرر

ي مـن حيـث املبـدأ العـام، ويف األخري ميكن القول أنه يوجد اتفاق بني والية املظـامل والقضـاء اإلداري اجلزائـر  
  وهو تويل كل منهما الختصاص غري قضائي، غري أما يتمايزان من حيث طبيعة هذه االختصاصات.

فبالنسبة لوالية املظامل، فإنـه ميكـن رد االختصاصـات غـري القضـائية إىل: تنفيـذ مـا عجـز القضـاة عـن تنفيـذه، 
  كذلك النظر فيما عجز عنه احملتسب.وكذا مراعاة العبادات الظاهرة ( كاجلمعة واجلهاد)، و 

وأمــا القضــاء اإلداري، فــإن اختصاصــه غــري القضــائي يتمثــل يف االستشــارة الــيت يباشــرها جملــس الدولــة، مــن 
  خالل إبداء رأيه يف مشاريع القوانني اليت تقدمها إليه احلكومة.

  القضاء اإلداري يف اجلزائر.وعليه فإنه ميكن القول أن لوالية املظامل اختصاصات غري قضائية، أكثر من 
وعقـــــــب هـــــــذه الدراســـــــة املـــــــوجزة عـــــــن مفهـــــــوم واليـــــــة املظـــــــامل، والقضـــــــاء اإلداري، ونشـــــــأما، وتطورمهـــــــا، 

الفصـلني املـوالني إىل مبـدأ املشـروعية بـني واليـة املظـامل والقضـاء اإلداري واختصاصاما، فإنه سوف يـتم التطـرق يف 
   ناول أعمال السيادة بني والية املظامل والقضاء اإلداري. يف الفصل األول، ويف الفصل الثاين سأت

        

        
                                                           

، الذي حيدد أشكال اإلجراءات وكيفياا يف اال االستشاري أمام جملس الدولة، املؤرخ 98/261من املرسوم التنفيذي   02تنظر: املادة  - 1
 . 1998لسنة  64، ج.ر رقم 1998أوت  29يف 

 من املرسوم نفسه.  04ينظر: املادة  - 2
 رسوم نفسه.من امل 05ينظر: املادة:  - 3
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  األولل ـالفص

        

        

        

        
  

  
  
  

  ـل األولـالفص
  

  مبـدأ المشـروعيـة في الفقـه اإلسالمـي والقانـون الوضعـي
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ة إىل حتقيــق أمهيـة بالغـة يف جمـال حتديـد الركـائز واألسـس الـيت تقـوم عليهـا دولـة القـانون، واهلادفـ ملبـدأ املشـروعية
العدل واملساواة بني األفراد، وألجل هذا ما فتئ الفقهاء جيتهدون لتحديد مفهوم خاص مببدأ املشروعية، إضافة إىل 

    حتديد مصادره، ووضع ضمانات خاصة به؛ حلمايته من أي تدخل من طرف اإلدارة بقصد احلد منه.   
ص املبحـث األول لعـرض مفهـوم مبـدأ املشـروعية وعليه مت تقسيم هذا الفصـل إىل ثالثـة مباحـث، حيـث ُخصـ

يف الفقه اإلسالمي والقـانون الوضـعي، واملبحـث الثـاين لدراسـة مصـادرمها أمـا املبحـث الثالـث فسـيكون حمـالً لعـرض 
  ضمانات كل منهما.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـث األولـالمبح
  

  ون الوضعيفي الفقه اإلسالمي والقان مبـدأ المشروعية مفهـوم
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ض الفقهاء حتديد مفهوم خاص مببدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي يظهر من خالله اخلصائص اليت حاول بع
متيز الفقه اإلسالمي عن غريه، وعرف هذا املبدأ تبايناً واضحاً لدى خمتلف الفرق. كما ذهب أيضاً فقهاء القانون 

  قانوين املتبع.إىل حتديد مفهومه، واختلفت وجهة النظر هلذا املبدأ طبقاً للنظام ال
، حبيث خصصُت املطلب األول ملفهوم مبدأ املشروعية يف الفقه وقد قّسمُت هذا املبحث إىل مطلبني

  اإلسالمي، واملطلب الثاين ملفهوم مبدأ املشروعية يف القانون الوضعي.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول: مفهوم مبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي.
لول مبـدأ املشـروعية عنـد الفقهـاء املسـلمني، وهـذا مـن خـالل إعطـاء بعـض التعـاريف يتضمن هذا املطلب مد

مبـدأ  ملـدلولالتطـرق  يـتم يف الفـرع الثالـثو يف الفرع األول،كما يتناول الفرع الثـاين التطـور التـارخيي ملبـدأ املشـروعية، 
  املشروعية عند الفرق اإلسالمية.

  قه اإلسالميمبدأ المشروعية في الف مفهومالفرع األول: 
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مبــدأ املشــروعية بــالقول: " التــزام القــائم علــى الســلطة السياســية، بإقامــة جمتمــع إســالمي   عــادل فتحــييـَُعــرُف 
، ومعىن االلتزام، اخلضوع للنظام الذي حيكم الدولة ، واملتمثل يف الوحي الـذي نـزل 1كما ُصوَر بالكتاب والسنة. "

  من السماء.
لطة يف الدولــــة اإلســــالمية ألحكــــام النظــــام القــــانوين، واألهــــداف العليــــا علــــى هــــو: " ضــــرورة مراعــــاة الســــأو 
، والنظام القانوين املقصود هنا هو نفسه املشار إليـه يف التعريـف السـابق، وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه ال يوجـد 2السواء."

  .فرق بني الشرعية واملشروعية يف اإلسالم
نـَزَل اللـُه َفُأْولَئِـَك َوَمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَ  (ع اهللا يف قولـه عـز وجـل:شـر  تبـاعإولقد نـص القـرآن الكـرمي علـى ضـرورة 

)اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ 
)الظـاِلُمونَ  نـَزَل اللـُه َفُأْولَئِـَك ُهـمُ َوَمْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَ ( وقوله:،3

نـَزَل َوَمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَ ( وقولـه أيضـاً: 4
5اْلَفاِســُقونَ  ُهــمُ اللــُه َفُأْولَِئــَك 

، فقــد بينــت هــذه اآليــات أن اهللا عــز وجــل قــد وصــف الــذين حيكمــون بغــري مــا أنــزل )
، فـــاحلكم بغـــري مـــا أنـــزل اهللا يعـــد خروجـــاً عـــن طاعـــة اهللا َوُخمَاَلَفــــًة بأوصـــاف ثالثـــة وهـــي الكفـــر، الظلـــم ، والفســـق

  . 6ملشروعيته
  يتصف بالعصمة.  –صلى اهللا عليه وسلم  –ول كان الرسمبيزة خاصة؛ حيث   هذا ومتتاز الفرتة النبوية

وسار اخللفاء من بعده على تتبع كتاب اهللا وسنة نبيه يف مجيع أمور دينهم ودنيـاهم، فهـذا أبـو بكـر الصـديق 
عندما توىل اخلالفة أعلن للناس عن احرتامه ملبدأ املشروعية، وذلك عندما قال: " أما بعـد فقـد  –رضي اهللا عنه  –

لســت خبــريكم، فــإن أحســنت فــأعينوين، وإن أســأت فقومــوين، أطيعــوين مــا أطعــت اهللا ورســوله، فــإذا وليــت علــيكم و 
   7عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم. "

الناس  اصحح املفهوم اخلاطئ الذي كان يتداوله الناس عندما قال: " يا أيه –رضي اهللا عنه  –كما أن أبا بكر 
يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم َال َيُضرُكْم َمْن َضل ِإَذا  (على غري موضعها إنكم تقرؤون هذه اآلية وتضعوا 

                                                           

، ص 1996عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ، شرعية السلطة يف اإلسالم، دراسة مقارنة،(د.ط)، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  - 1
68. 

  .69عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص  - 2
  .44سورة املائدة، اآلية رقم:  - 3
  . 45سورة املائدة، اآلية رقم:  - 4
   47سورة املائدة، اآلية رقم:  -5
؛ أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود  347، 346، البليدة: قصر الكتاب، ص 1ينظر: حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ج - 6

 .287، 286م، ص 1998 -هـ 1426، بريوت: دار الكتاب العريب، 1النسفي، ج
  .94سابق ، ص عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ، مرجع   - 7
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يقول: (( إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على  –صلى اهللا عليه وسلم  –ا مسعنا رسول اهللا ، وإن 1) اْهَتَديـُْتمْ 
  .2))منه  يده أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب

عندما ينظر يف قضية ما ، يعرضها أوًال علـى كتـاب اهللا، فـإذا مل جيـد نظـر  –رضي اهللا عنه  –ان أبو بكر وك
صـلى اهللا عليـه  –جيـد، سـأل النـاس هـل تعلمـون بقضـاٍء للرسـول  ، فـإذا مل -صـلى اهللا عليـه وسـلم  –يف سنة نبيه 

بكــذا وكــذا، مجــع  –اهللا عليــه وســلم  صــلى –يف هــذه املســألة، فــإن قيــل لــه مــن بعضــهم قــد قضــى فيهــا  –وســلم 
النــاس واستشــارهم يف ذلــك ، يتبــني ممــا ســبق أن اخلليفــة األول كــان حريصــاً علــى تــوخي الدقــة، وعــدم اخلــروج عــن 

، فكـان  -رضـي اهللا عنـه  –منهج الكتاب والسنة،وعلى نفس النهج سار اخلليفة الثاين الفاروق عمر بـن اخلطـاب 
يف أقوالـه وأفعالـه، وقـد وجـه سـؤاالً  –صـلى اهللا عليـه وسـلم  –تـاب اهللا وسـنة رسـوله شديد احلرص على االلتـزام بك

موعة مـن النـاس جـاءت ملبايعتـه( مـا تقولـون إن ملـت برأسـي هكـذا ؟، فيجيبـه أحـد الصـحابة وقـد انتضـى سـيفه 
املسـلمني مـن يـَُقـوُم وشق به اهلواء، إذن نقول: بالسيف هكذا، فيتهلل وجه عمر ويقول: احلمـد هللا الـذي جعـل يف 

   3اعوجاج عمر بسيفه.)
هذا ومتتاز املشروعية اإلسالمية بعدة خصائص متيزها عـن غريهـا مـن األنظمـة القانونيـة األخـرى، وهـي تتمثـل 
يف : كـــون مصـــدر املشـــروعية اإلســـالمية مســـاوي مـــن عنـــد اهللا تبـــارك وتعـــاىل، ومشوهلـــا علـــى جـــزاءين أحـــدمها دنيـــوي 

ة التصافها باملنهج األخالقي يف مجيع ااالت اليت حتكمها، ويف ما يلـي عـرض خمتصـر هلـذه واآلخر أخروي، إضاف
  اخلصائص.

  
  
  

  أوًال: المصدر السماوي للمشروعية اإلسالمية.
يعــود مصــدر الــدين اإلســالمي كلــه، ومصــدر الرســاالت الســماوية الســابقة عليــه، إىل اهللا تبــارك وتعــاىل، فهــو 

ـــَماَواِت َواْألَْرِض َواللـــُه َعَلـــى ُكـــل َشـــْيٍء  (كـــل شـــيء، يقـــول اهللا عـــز وجـــل  اخلـــالق وهـــو املهـــيمن علـــى ـــِه ُمْلـــُك السَولِل
)َقِديرٌ 

4.  

                                                           

  .105سورة املائدة، اآلية رقم:  - 1
أخرجه: أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، سنن الرتمذي،كتاب الفنت، باب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر، حديث  - 2

م، ص 1987 - هـ 1408مية، ، حتقيق: كمال يوسف احلوت، بريوت: دار الكتب العل1، ط4، وقال: هذا حديث صحيح،ج2168رقم: 
406  . 

 .96عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ، مرجع سابق ، ص    - 3
  .189سورة آل عمران، اآلية رقم:  - 4
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َوَمـا َخَلْقـُت اْجلِـن  ( وكان اهلدف من بعثة الرسل، هو عبادة اهللا وحده دون سواه، مصداقاً لقوله جل شـأنه:
نَس ِإال لِيَـْعُبُدوِين  ُهْم ِمْن رِْزقٍ َما أُرِي َواْإلِ )َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُمونِ  ُد ِمنـْ

1.   
  ثانياً: ازدواجية الجزاء ( الدنيوي واألخروي).

  ثالثة أقسام: اجلزاء يف الشريعة اإلسالمية إىل ميكن تقسيم صور
َوالسـارُِق ( : ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـاىل2يتمثـل يف توقيـع اجلـزاء فـور ارتكـاب اجلرميـة أو املخالفـة القسـم األول:

)َوالسارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء ِمبَا َكَسَبا َنَكاًال ِمْن اللِه َواللُه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
3 .  

ــ( وقولــه أيضــاً: ــَدٍة َوَال تَْأُخــْذُكْم َِِمــا رَْأَف ــَة َجْل ُهَمــا ِماَئ ــُة َوالــزاِين فَاْجِلــُدوا ُكــل َواِحــٍد ِمنـْ ٌة ِيف ِديــِن اللــِه ِإْن ُكنــُتْم الزانَِي
)تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِننيَ 

4.  
وهـو يتمثـل يف اجلـزاء األخـروي؛ حيــث أن " أي خمالفـة للقـانون غـري مرئيـة معاقـب عليهـا، وإن كــان القسـم الثـاني:

َوَنَضُع اْلَمـَوازِيَن اْلِقْسـَط لِيَــْوِم اْلِقَياَمـِة فَـَال ُتْظلَـُم نـَْفـٌس ( :، ويف هذا الشأن يقول اهللا عز وجل5" اجلزاء عليها مؤجالً 
نَـا َِـا وََكَفـى بِنَـا َحاِسـِبنيَ  )َشـْيًئا َوِإْن َكـاَن ِمثْـَقـاَل َحبـٍة ِمـْن َخـْرَدٍل أَتـَيـْ

ِفيـِه ِإَىل  َواتـُقـوا يـَْوًمـا تـُْرَجُعـونَ  ( ، وقولـه أيضـاً:6
)اللِه ُمث تـَُوىف ُكل نـَْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َال يُْظَلُمونَ 

7.   

ويشـــمل اجلمـــع بـــني القســـمني الســـابقني،" فيكـــون جـــزاء خمالفـــة املشـــروعية هـــو اجلـــزاء األخـــروي  القســـم الثالـــث:
ذلـك العقوبـة املقـررة جلرميـة احلرابـة، حيـث ، ومـن أمثلـة  8والدنيوي معاً عـن الواقعـة الواحـدة نظـراً خلطـورة املخالفـة."

َا َجزَاُء الِذيَن ُحيَارِبُوَن اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتـُلوا َأْو ُيَصل  ( يقول تبارك وتعاىل: َع ِإمنُبوا َأْو تـَُقط
نَيا َوَهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يُنفَ  ْوا ِمْن اْألَْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الد(

9.  
  ثالثًا: الميزة األخالقية للشريعة اإلسالمية.

جاءت الشريعة اإلسالمية من أجل احملافظة على األخالق النبيلـة وزرع الفضـيلة بـني النـاس، فـتم حتـرمي اخلمـر 
َا اْخلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمـْن َعَمـِل الشـْيطَاِن فَـ (اىل:قوله تعل مصداقاً  ِذيَن آَمُنوا ِإمنَها الاْجَتِنُبوُه يَاأَيـ
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)َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 
، واهلدف من حترمي اخلمر هو حرص الشريعة اإلسالمية " على حترمي كل ما يتنـاىف مـع األخـالق، 1

ويوهن اتمع، ويضعف العالقات بني أفراده، فحرمت اخلمر وامليسر ملا فيهما من ذهاب للعقول، وخراٍب للبيـوت 
  2وضياٍع للمال بدون فائدة، وتشريد لألسر. "

)َوَأَحـل اللـُه اْلبَـْيـَع َوَحـرَم الربَـا( كمـا مت حتـرمي الربـا يف قولـه تعـاىل:
يـث قـال ، ونفـس الشـيء بالنسـبة للزنـا، ح3

)َوَال تـَْقَربُوا الزَىن ِإنُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال  (جل شأنه: 
4.   

وتتسم املشروعية اإلسالمية باملنهج الوقـائي؛ حيـث أن اهلـدف لـيس الـردع والعقـاب، وإمنـا َخْلـُق جمتمـع ينقـاد 
والتهديـد، وهلـذا جـاءت آيـات كثـرية حتـث  من تلقاء نفسه إىل االلتزام باملشـروعية دون إكـراه أو حتـت طائلـة الوعيـد

خالق احلميـدة، ومســاعدة املستضـعفني، والعطـف علــى الفقـراء واملسـاكني، ومــن علـى العمـل الصـاحل، والتحلــي بـاأل
ــواِمَني لِلــِه ُشــَهَداَء بِاْلِقْســطِ (بــني اآليــات الــيت تشــري إىل ذلــك قولــه تعــاىل:  ــوا ُكونُــوا قـَ َوال َجيْــرَِمنُكْم  يَاأَيـَهــا الــِذيَن آَمُن

ـَرُب لِلتـْقـَوى َواتـُقـوا اللـَه ِإن اللـَه َخبِـٌري ِمبَـا تـَعْ  )َملُـونَ َشَنآُن قـَْوٍم َعلَـى َأال تـَْعـِدُلوا اْعـِدُلوا ُهـَو أَقـْ
ادُْع ِإَىل َسـِبيِل ( وقولـه: 5

 َك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِال6ِيت ِهَي َأْحَسنُ َرب
َر  (وقوله أيضاً:  ) يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

ٌر َلُكْم َلَعلُكْم َتذَكُرونَ  )بـُُيوِتُكْم َحىت َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخيـْ
7.   

  إلسالميالفرع الثاني: تطور مبدأ المشروعية في الفقه ا
يعترب اإلسالم خامتة الرساالت السماوية الـيت بعـث اهللا ـا أنبيـاءه ورسـله مبشـرين ومنـذرين ليخرجـوا النـاس مـن 

خـامت النبيـني واملرسـلني، وممـا روي عنـه قولـه: ((  –صلى اهللا عليه وسلم  –الظلمات إىل النور، وكان الرسول حممد 
، فجعل الناس يطوفـون ه وأمجله إال موضع لبنة من زاويةاً فأحسنتىن بيمثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجٍل بإن 
  8)).، وأنا خامت النبينيةنَ بِ فأنا الل قال: هذه اللبنة؟  تْ عَ ضِ وُ  ال ويقولون هَ  ،له ونَ بُ جَ عْ يَـ به وَ 

ة منــذ ودعــوة كــل نــيب ال ختــرج عــن شــيئني اثنــني األول العقيــدة، والثــاين التشــريع واألخــالق. فــاألخالق واحــد
كلها تدعوا إىل توحيـد اهللا واإلميـان بـه، وبـاليوم اآلخـر، وبالرسـل   –صلى اهللا عليه وسلم  –بعثة آدم إىل بعثة حممد 
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نَـا  (د هـذا قولـه تعـاىل: ويؤّكـ1الكرام، وباملالئكة، واجلنة والنار. يِن َمـا َوصـى بِـِه نُوًحـا َوالـِذي َأْوَحيـْ َشـرََع َلُكـْم ِمـْن الـد
يَن َوَال تـَتَـَفرُقوا ِفيهِ إِلَْيَك  َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الد )َوَما َوصيـْ

2.  
وأما التشريع، فإنه كان خيتلف من بعثة نيب إىل آخر يف الكيـف والكـم، والسـبب هـو ارتبـاط التشـريع بـالواقع 

كــل نــيب كانــت خاصــة بقومــه، ومل تكــن للنــاس كافــة، فقــد وارتباطــه حبالــة وظــروف األفــراد، إضــافة إىل كــون أن بعثــة  
 –إىل بــين إســرائيل بشــريعة قائمــة علــى أســاس العــزائم ال الــرخص، وبعــده  –عليــه الصــالة والســالم  –بعــث موســى 

، فقــد 3بشــريعة أســهل وأيســر مــن الشــريعة الــيت أرســل ــا موســى –عليــه الصــالة والســالم  -بعــث عيســى –موســى 
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدي ِمْن التـْورَاِة َوِألُِحل َلُكْم بـَْعَض الِذي ُحرَم َعَلْيُكْم ( جاء يف قوله تعاىل: 4َوُمَصد

(.  
ــرَاِهيَم ِإال َمــْن  (لقولــه جــل وعــز:  5والرســالة الــيت جــاء ــا الرســل كلهــم هــي اإلســالم َوَمــْن يـَْرَغــُب َعــْن ِملــِة ِإبـْ

نـَْيا َوِإنُه ِيف اْآلِخَرِة َلِمْن الصاِحلِنيَ َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقْد اْصطَ  َناُه ِيف الد  ِإْذ قَاَل َلُه َربُه َأْسِلْم قَاَل َأْسـَلْمُت لِـَرب اْلَعـاَلِمنيَ  َفيـْ
 يَن َفَال َمتُوُتن َه اْصطََفى َلُكْم الدالل ِإن َا ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَاَبِينِ ىَوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  َوَوص ِإال(

6.  
فاألنبياء كلهم بعثوا برسالة واحدة يف جمملها، ذات عقيدة واحدة، مع بعض االختالف يف التشـريع حسـب 
مــا تقتضــيه خصوصــية كــل جمتمــع، ومــا تقتضــيه طبيعــة كــل فــرتة مــن الفــرتات الــيت بعــث فيهــا كــل رســول إىل قومــه، 

إىل التحريـف والتزييــف الـذي قـام بــه أهـل تلــك  هُ د رَ ل الـديانات الســماوية َمـواالخـتالف الـذي يالحــظ اليـوم بـني أهــ
َوَمـا تـََفـرَق ( الديانات، خمالفني بذلك مـا جـاء بـه الرسـل الكـرام، وقـد أشـار القـرآن الكـرمي إىل ذلـك يف قولـه تعـاىل: 

7ةُ الِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإال ِمْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهْم اْلبَـيـنَ 
، ويرى املفسرون أن أهل الكتاب مـا تفرقـواْ عـن إتبـاع اإلسـالم )

  .8-صلى اهللا عليه وسلم –إال من بعد ما جاء حممد 
  الفرع الثالث: مبدأ المشروعية لدى الفرق اإلسالمية.
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وكـان اخلـالف ينتهـي طيلـة حياتـه،  –صـلى اهللا عليـه وسـلم  –د كـان املسـلمون ملتفـون حـول قيـادة النـيب ـلق
اليت كانت تأتيه عن طريق الوحي، ولكن وفاته  -تبارك وتعاىل -فقد كان حيكم طبقاً ألوامر اهللا ، 1وصوله إليه فور
معصــوماً عــن اخلطــأ، فضــًال عــن متتعــه بالعنايــة  هأحــدثت نوعــاً مــن الفــراغ؛ بســب كونــ –صــلى اهللا عليــه وســلم  –

صـلى اهللا  –شأن تنصيب شخص يقوم مقام الرسول اإلهلية، اليت مل خيتص ا أحد من بعده، وحبث املسلمون يف 
وهكـذا كانـت اخلالفـة أوىل القضـايا  "يف مسألة اخلالفة، من أجل تدبري الشـؤون العامـة للمسـلمني،   -عليه وسلم 

، ومارسـوا حوهلـا اجلـدل والنقـاش وجلئـوا فيهـا إىل ــ-صـلى اهللا عليـه وسـلم  –اليت فتحها املسلمون بعد وفاة الرسـول 
  2" د...االجتها

ميثل اية اخلالف بني املسلمني آنذاك، بل عرفت تلك  –رضي اهللا عنه   -بكر الصديق  ومل يكن تويل أيب
الفــرتة ظهــور خالفــات صــنفها الــبعض علــى أــا خالفـــات سياســية، ومل تكــن دينيــة، يف حــني يــرى الــبعض اآلخـــر 

علـــى نشـــر  –رضـــي اهللا عنـــه  –اخلطــاب  .وعمـــل اخلليفـــة األول، ومـــن بعــده اخلليفـــة الثـــاين عمـــر بـــن3عكــس ذلـــك
  4الدعوة اإلسالمية، وتثبيت قواعد اتمع املسلم.

ت الدولــة اإلســالمية توســعاً كبــرياً، فانضــم للمجتمــع دشــه –رضــي  اهللا عنــه  –ويف عهــد عثمــان بــن عفــان 
صـحيح ملعـاين اإلسالمي العديد من األجناس، مل تكـن يف مسـتوى الرعيـل األول مـن الصـحابة؛ مـن حيـث الفهـم ال

ل أهـم اآلراء الـيت ظهـرت يف ثـوتتماآلراء،  الدين اإلسالمي، مما أدى إىل بروز العصـبيات، وظهـور الطوائـف، وتعـدد
الـيت كانـت سـبباً يف ظهـور  5املطالبـة بعـزل الـوالة، وانتشـار آراء ابـن سـبأ –رضـي اهللا عنـه  –عهد عثمان بـن عفـان 

باإلمامـة ،   –ه عنـاهللا  رضـي –لعلـي  –صـلى اهللا عليـه وسـلم  –الرسول فرق الشيعة، وكان من آرائه القول بوصية 
ِإن الـِذي فـَـَرَض َعَلْيـَك اْلُقـْرآَن لَـرَادَك  (مستشـهداً بقولـه تعـاىل: –صلى اهللا عليه وسلم  –كما قال: برجعة الرسول 

)ِإَىل َمَعادٍ 
...وغريها من اآلراء األخرى الضالة، والـيت ، كما قال أيضاً: برجعة علي، وأنه مل يقتل، وأنه ال يزال حياً 6

، وسـتة  -رضـي اهللا عنـه –أصبحت بعد ذلك تتبناها فرق الشيعة.وظلت هذه اآلراء فردية طيلة فرتة حكم عثمان 
، حيـث خـرج معاويـة علــى علـي بـن أيب طالـب بســب  - رضـي اهللا عنــه –طالـب  سـنوات مـن خالفـة علــي بـن أيب

 ق بيعته علـى ذلـك؛ لكونـه ويل الـدم بسـبب قرابتـه مـن اعتقاد معاوية أن علياً قصر يف حق املطالبة بدم عثمان، وعل
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1 َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِه ُسْلطَانًا َفَال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل ِإنُه َكاَن َمنُصورًا (عثمان، ومستنداً لقوله تعاىل:
( ،

 ( معـه مـن أهـل الشـام بغـاة، ينبغـي إخضـاعهم لـرأي اجلماعـة الـيت بايعتـه لقولـه تعـاىل:ورأى علـي بـأن معاويـة ومـن 
)َفــِإْن بـََغــْت ِإْحــَداُمهَا َعَلــى اْألُْخــَرى فـََقــاتُِلوا الــِيت تـَْبِغــي َحــىت َتِفــيَء ِإَىل أَْمــِر اللــهِ 

 " ، فكانــت احلــرب بــني الطــائفتني،2
   .3" حقناً لدماء املسلمني صحابتهبعد رفضه) حتت ضغط ولقد وافق علي بن أيب طالب على التحكيم (

  ومما سبق يتضح جلياً أن اإلمامة كانت السبب املباشر يف نشوء الفرق، اليت سيتم التطرق إليها فيما يلي:
  عية لدى الخوارجو شر مأوًال: مبدأ ال

ه يســمى خارجيــاً، كــل مــن خــرج علــى اإلمــام احلــق الــذي اتفقــت اجلماعــة عليــ  "تطلــق كلمــة اخلــوارج علــى: 
سواًء كـان اخلـروج يف أيـام الصـحابة علـى األئمـة الراشـدين، أو كـان بعـدهم علـى التـابعني بإحسـاٍن، واألئمـة يف كـل 

، كمـــا عـــرف اخلــوارج باســـم احلروريـــة؛ ألــم احنـــازوْا إىل حـــروراء، وعرفــوا أيضـــاً باســـم الشــراة؛ ألـــم كـــانواْ 4"زمــاٍن  
اهللا، ومسواْ أيضاً باملارقة؛ ألم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من القوس، وعرفـواْ يقولون اشرينا أنفسنا يف طاعة 

الكـالم يف  " ، ويـَُؤسُسـوَن مـذهبهم علـى:5أيضاً باسم اَحملكَمة؛ ألـم رفضـوْا التحكـيم، وقـالوْا: ( ال حكـم إال هللا )
خرجــت فرقــة ولقــد   ،6"واختلفــوْا فيمــا عــدا ذلــك...  اإلميــان والكفــر، مــا مهــا؟ والتســمية مــا والوعيــد، واإلمامــة،

جيمعها قاسم مشرتك واحد، وهـو ،اخلوارج عن أهل السنة واجلماعة اليت بقيت مع علي، وانقسمت بدورها إىل فرق
مقاومة احلاكم اجلائر، حىت ولو أدى إىل هالكهم؛ ألن واجب النهي عن املنكـر يقضـي بذلك.وسـبب خـروج هـذه 

م بقــرار التحكــيم الــذي جــاء علــى خــالف مــا كــانوا يعتقــدون، حيــث أــم كــانوا يظنــون أن قــرار الفرقــة هــو مفاجــأ
التحكيم سيكون لصاحل علي، األمـر الـذي جيعلهـم حيققـون نصـراً آخـر علـى معاويـة، إضـافة النتصـارهم يف القتـال، 

( ال حكـم إال هللا) وهـي ومن أجل ذلك أعلنوا صراحة رفضهم لفكـرة التحكـيم مجلـة وتفصـيًال، وحجـتهم يف ذلـك 
)احلُْْكـُم ِإال لِلـهِ  ِإنِ (مقتبسة من قوله تعـاىل:

، فكـانوا يـرون بأنـه ال جيـوز العـدول عـن حكـم اهللا يف الفئـة الباغيـة إىل 7
حكم الرجـال، واسـتطاع علـي أن يتغلـب علـيهم، إال أن شـوكتهم قويـت يف العهـد األمـوي والعباسـي، وتفرقـوا شـيعاً 
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ين فرقة من أمههـا: األزارقـة، والصـفرية، والبهسـية، والنجـدات...، إال أنـه ظلـت جتمعهمـا نقطتـان إىل أكثر من عشر 
ّــ"   ،النقطــة األوىل تتمثــل يف احلكــم علــى األئمــة بــالكفر أساســيتان، ومهــا: مــان صــدر عثون أبــا بكــر وعمــر، و فيتول

بعـد  يتـربؤون منـه وينبذونـه بـل ويكفرونـهو م، يتولون علياً إىل أن قبل التحكيكما خالفته مث يتربؤون منه بقية عهده،  
  2ط توفر العدة أو العتاد.اشرت ا دونهي اخلروج على احلاكم اجلائر مهما كانت النتائج، ،والنقطة الثانية، 1التحكيم

  ثانياً: مبدأ المشروعية لدى األباضية
يف حــني ينكــرون هــذا يف  يشــري بعــض مــن املــؤرخني واملستشــرقني إىل أن األباضــية متثــل إحــدى فــرق اخلــوارج، 

؛ ألــم ال يكفــرون املســلم مرتكــب الكبــرية، وال خيرجونــه مــن امللــة، كمــا أــم ال يســتبيحون دمــاء وأمــوال 3كتــبهم
املســلمني، فهــم حيكمــون علــى مرتكــب الكبــرية بكفــر النعمــة ال بكفــر اخلــروج مــن امللــة، ولكــنهم يلتقــون معهــم يف 

مني عـن طريـق حريـة االختيـار، والكفـاءة الشـرعية  هلـذا املنصـب دون متييـز رفض التحكيم، والدعوة إىل إمامـة املسـل
بـني املسـلمني مجيعـاً، كمـا أـم يتفقـون مـع اخلــوارج يف فكـرة اخلـروج علـى احلـاكم اجلـائر ، مـع االخـتالف يف طريقــة 

    4يرون اخلروج حسب الظروف احمليطة م. –األباضية  –اخلروج، فهم 
،وهو تابعي عاصر معاوية، وتسمية هذه الفرقـة باألباضـية 5ة إىل عبد اهللا بن أباضهذا وينسب فكر األباضي

أطلقهــا األمويــون نســبة إىل عبــد اهللا بــن أبــاض، وقــد عــرب عــن أصــول فكــر هــذه الفرقــة يف رســالة بعــث ــا إىل عبــد 
مـن تفــريط بــين أميــة يف اســتنكر ابــن أبـاض الغلــو يف الــدين والــدنيا، فمـن ناحيــة راح يتــربأ  " امللـك بــن مــروان، حيـث

حــق كتــاب اهللا وتــرك حكمــه. ومــن ناحيــة أخــرى تــربأ مــن الغلــو واإلفــراط يف األحكــام، كمــا فعــل ابــن األزرق الــذي 
  6"حكم على مرتكب الكبرية بالشرك األكرب واستحل دماء املسلمني وأمواهلم.

، وذلـك بـأن ختـرج مجاعـة -ائجمهمـا كانـت النتـ –أنـه يف حالـة احلكـم املنحـرف جيـوز الشـراء ويرى األباضـية 
مــن النــاس يتجــاوزون أربعــني رجــالً ينتقــدون الفســاد، ويـُبَـيـُنــوَن للنــاس االحنــراف الــذي تقــوم بــه الدولــة، كمــا يــدعون 
النــاس إىل األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، ويف حالــة مــا إذا قــابلتهم الســلطة بــالعنف، جــاز هلــم أن يــردوْا عليهــا 

 مجيـع األحـوال ال حيـق هلـم أن خيُِيفـوا النـاس وال أن يـَُروعـوهم، وال أن يعرتضـوْا سـبيل أحـد؛ ألـم باملثل، غـري أنـه يف
  . 7إن فعلواْ شيئاً من ذلك انتقلوْا من حكم الشراء إىل حكم اِحلرابة
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وممــا يؤاخــذ علــى األباضــية مــن طــرف ُمناِوئيهــا بغــض الصــحابة، غــري أن أصــحاب املــذهب األباضــي يــردون 
إىل ابـن علـي بـن الشـيخ أيب احلسـن علـي  –الـذي كـان شـيخاً للَعزابـة  -ذا بـالنفي، ففـي رسـالة أليب املهـديعلى هـ

والرســالة كمــا تــرى رد علــى مــة لإلباضــية بـَــُبغض بعــض الصــحابة، ودفــاع عــن الصــحابة  "البهلــوي، نــص علــى: 
وقفهم، وبيـان بـأم يضـعون كافـة الصـحابة رضوان اهللا عليهم، وتربئة لإلباضية من تلك التهمة الشنيعة. وإيضـاح ملـ

  . 1" يف املقام الرفيع الذي اختاره اهللا تبارك وتعاىل هلم...
  ثالثًاً◌: مبدأ المشروعية لدى الشيعة 

إن سبب اخلالف بني الشيعة، وأهل السنة واجلماعة هي مسألة ملن تكون اخلالفة؟فأساس التشيع واالعتقـاد 
ته أحق الناس باخلالفة، إضافة إىل اعتبارهم بأن اخلالفة ركـن مـن أركـان الـدين،ال جيـوز عند الشيعة هو أن علياً وذري

 –لنيب إغفاهلا، وهي ليسـت موكولـة لألمـة، بـل جيـب تعيـني اإلمـام، وهـو معصـوماً مـن الكبـائر والصـغائر، وأن النـيب 
    2كرم اهللا وجهه.  -عني علياً  –صلى اهللا عليه وسلم 

م مبسألة وجدانية، وهي حب آل البيت، ومتيزوا عندما انفصل اخلوارج، حيـث أـم ويرتبط الشيعة يف مذهبه
  :3بعد قرار احلكمني، ومما ساهم يف ترسيخ الفكر الشيعي توفر عامالن مهمان، ومها اً أيدوا علي
علـي  : قتـلومـن أمههـاوية اليت أدت إىل تنامي الشـعور بـالوالء واحلـب آلل البيـت، ااحلوادث التارخيية املأس -
  .، وتنازل ابنه احلسن عن اخلالفة ملعاوية-رضي اهللا عنه  –
إن دخــول املــوايل إىل اإلســالم، وانــدماجهم يف اتمــع اإلســالمي، نتجــت عنــه آثــار اجتماعيــة، متثلــت يف  -

حتـت تــأثري الفكـر اهلنــدي، الـذي كــان يعتقــد  متعضـيد فكــرة الشـيعة؛ حيــث كـان هــؤالء قبـل دخــوهلم اإلســال
  ملوكهم هم جتسيد لروح اهللا، وهذه الروح تنتقل من امللوك إىل أبنائهم.    أصحابه أن

...وغريها مــن ةولقــد انقســم الشــيعة إىل طوائــف عديــدة، مــن أبرزهــا: اإلماميــة، الزيديــة، اجلعفريــة، اإلمساعيليــ
هلــا مــن بعــده إىل الطوائــف األخرى،وهــذه الطوائــف تتفــق فيمــا بينهــا علــى أفضــلية علــي، وأحقيتــه يف اخلالفــة، وانتقا

( مـن كنـت مـواله فعلـي  –صـلى اهللا عليـه وسـلم  –بنيه، وحجتهم يف ذلـك هـو احلـديث الـذي نسـبوه إىل الرسـول 
مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه، وأدر احلــق معــه حيــث دار اآلل) 

...ال يعرفهـا جهابـذة السـنة وال نقلـة الشـريعة  "ينقلوـا  ويضيفون حديثاً آخر(أقضاكم علي)، وهذه النصوص اليت
  4" بل أكثرها موضوع أو مطعون يف طريقه أو بعيد عن تأويالم الفاسدة.
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وترى فرقة اإلمامية بأن تلك النصوص تدل على تعيني علي بشخصه فيب أحقيته باخلالفـة، وانتقاهلـا إىل بنيـه 
وال يعرتفـــون بإمامتهمـــا، ويتنـــاقلون كـــالم عنهمـــا، ال يصـــح قولـــه يف  مـــن بعـــده، كمـــا أـــم يقـــدحون يف الشـــيخني،

، وهنـاك طائفــة، وهـم الزيديـة ال يتـربؤون مــن الشـيخني، وإمنـا يقولــون -صـلى اهللا عليــه وسـلم  –صـحابة رسـول اهللا 
  1بأفضلية علي منهما، ويرون جبواز إمامة املفضول مع وجود األفضل.

إىل  راألمــ يصــري  حســب معتقــدهمفعاصــرون تغيــرياً يف بعــض املفاهيم،هــذا ولقــد أحــدث الشــيعة اإلماميــة امل
، وهـو حممـد بـن احلسـن العسـكري ( الفقيه العادل الذي يقوم مقـام اإلمـام الغائـب، إىل حـني ظهـور املهـدي املنتظـر

   2.هـ329امللقب باملهدي) اإلمام الثاين عشر، الذي اختفى سنة 
   رابعاً: مبدأ المشروعية لدى المعتزلة

يسمى املعتزلة كذلك أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، والعدلية،واتفقوْا على أن العبد قـادر علـى 
 يعـط أصـحاب ، ومل3خلق أفعالـه خريهـا وشـرها، ومسـتحقاً العقـاب علـى ذلـك، واهللا منـزه أن يضـاف لـه شـر وظلـم

وارج، بل كان اختالفهم مع احملـدثني والفقهـاء يف هذه الفرقة للجانب السياسي نفس األمهية اليت أوالها الشيعة واخل
مســائل فقهيـــة، ومل يشــمل اجلانـــب السياســـي إال القليــل مـــن تلــك املســـائل، وقـــد أسســت فرقـــة املعتزلــة، مـــن طـــرف 

؛ بسـبب اختالفهمـا معـه يف قضـية 6، وذلك عندما اعتزال جملس احلسـن البصـري5وعمرو بن عبيد 4واصل بن عطاء
اجلمهــور، يف حــني رأى واصــل بــن عطــاء ومــن  كمــا يقــوليــرى احلســن البصــري، أنــه فاســق  مرتكــب الكبــرية، حيــث 

مرتكـب الكبــرية يف منزلـة بـني املنـزلتني، فـال هـو مبــؤمن وال هـو بكـافر، واعتـربواْ ذلـك حكمــاً  " سـار علـى دربـه، بـأن
لـواْ أســتاذهم احلسـن البصــري يف دائــرة الكفـر أو النفـاق. ومــن مث اعتز  –وحـده  -خيـرج مـن دائــرة اإلميـان، وال يدخلــه

امسهـم الـذي عرفـواْ بـه واشـتهرواْ  -فيما ال يكاد ينكره أحد من املـؤرخني –الذي مل يوافق على رأيهم وأطلق عليهم 
    .7"بعد ذلك

                                                           
  .223 -218؛ ابن خلدون، املرجع السابق ،ص  123، 122ينظر: عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص  - 1
؛ عادل ثابت فتحي عبد احلفيظ، 73م، ص 2001، عّمان: مؤسسة الورق، 1ينظر: حممود حممد محودة، التبيان يف الفرق واألديان، ط - 2

 .123املرجع السابق، ص 

 .45ينظر: الشهرستاين، مرجع سابق ، ص   - 3

  .60، بريوت: دار صادر،(د.ت) ، ص 5هـ، ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان، ج131تويف سنة هـ، و 80ولد باملدينة سنة  - 4
  .306 -283ينظر: أمحد أمني، مرجع سابق،  - 5
هـ، رأى بعض الصحابة ومسع من قليل منهم، ويل القضاء بالبصرة أيام 21هو احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، ولد باملدينة سنة  - 6

 .242، ص 2؛ األعالم، الزركلي، ج70هـ ، ينظر: 110بن عبد العزيز، وتفي سنة عمر 

  .126ينظر: عادل ثابت فتحي عبد احلفيظ، مرجع سابق، ص 7- 
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هــذا ويعتــرب املعتزلــة أن األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر أصــًال مــن أصــول اإلميــان الــيت اليــتم إال ــا، وكــان 
، وقـد تـأثر مـذهب الزيديـة الشـيعي ـذا الـرأي؛ 1اخلروج على اإلمام اجلائر مىت غلب الظن على ذلـكعندهم جواز 

 زيد بن علي على يـد واصـل بـن عطـاء، وهلـذا فقـد أيـد املعتزلـة ثـورة الزيديـة علـى هشـام ذْ مُ لْ تَـ والسبب يف ذلك هو تَـ 
باب اجلدل وأمر الناس بالتسليم وإتباع ما كـان  وقد اندثر مذهب املعتزلة عندما أعلن املتوكل إقفال بن عبد امللك،

   2عليه السلف الصاحل.
  وعية لدى أهل السنة والجماعةشر مخامساً: مبدأ ال

رب هــذه الفرقــة مبثابــة الفرقــة األم الــيت خرجــت عنهــا الفــرق الســابقة، وهــي أكــرب منهــا؛ ألــا متثــل الســواد تــتع
رمحهـم اهللا  -وكـل مـن سـلك جهـم مـن خيـار التـابعني -نهمرضي اهللا عـ -الصحابة "وهم  األعظم من املسلمني،

، مث أصـحاب احلـديث ومـن اتـبعهم مـن الفقهـاء جـيالً فجـيًال إىل يومنـا هـذا، ومـن اقتـدى ـم مـن العـوام يف -تعاىل
 : الــــذين يتبعــــون املــــنهج الوســــطي للشــــريعة اإلســــالمية، لقولــــه تعــــاىل3 " -رمحــــة اهللا علــــيهم -شــــرق األرض وغرــــا

ــًة َوَســطًا لَِتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعَلــى النــاِس َوَيُكــوَن الرُســوُل َعَلــْيُكْم َشــِهيًداوََكــذَ ( 4ِلَك َجَعْلَنــاُكْم أُم
، واالعتــدال يف الــرأي )

وهــؤالء هــم الــذين كــانوْا مشــتغلني بعلــوم احلــديث والفقــه، ومل يكونــوْا فرقــة؛ ألــم مل يتجمعــوْا حــول رايــة  "والعمــل، 
عنـــايتهم كانـــت  خرطـــوْا يف ســـلك نظـــام واحـــد، بـــل كـــانوْا جمتهـــدين متفـــرقني، كـــل ـــج منهجـــه، وألنواحـــدة، ومل ين

 " وأما لفظ اجلماعة فاملراد بـه: ،5"مموجهة إىل البحث يف مسائل الفقه أو القانون، ال إىل مسائل العقائد أو الكال
هـذه احلقيقـة حينمـا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم -اجلماعة املتابعة للحق، واملقصود ا مجاعـة الصـحابة، كمـا بـني النـيب

ان الســلف الصــاحل يتورعــون عــن اخلــوض يف كــو  ،7" 6ســئل عــن الفرقــة الناجيــة، فقــال: (( مــا أنــا عليــه وأصــحايب ))
املسائل اجلدليـة والكالميـة الـيت ال طائـل مـن ورائهـا، فكـان ديـدم يف ذلـك التسـليم، إال إذا وجـد نـص صـحيح يف 

َقــلُ ذلــك تلــك دمــاء طهــر اهللا  " قولــه: عمــر بــن عبــد العزيــز بشــأن االقتتــال الــذي نشــب بــني املســلمنيعــن  ، وممــا يـُنـْ
  فأهل السنة إذاً خيالفون الفرق السابقة يف وصف املخالفني بالكفر والفسق. ،8"منها أيدينا فال نلطخ ا ألسنتنا.
                                                           

ينظر: أمحد بن حيي بن املرتضى، باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل يف شرح كتاب امللل والنحل، تصحيح: توما أرنلد، بريوت: دار  - 1
  وما بعدها. 3در، (د.ت)، ص صا
 .129، 128ينظر: عادل ثابت فتحي عبد احلفيظ، املرجع السابق، ص  - 2

 .271ابن حزم، مرجع سابق، ص  - 3

  . 143سورة البقرة، اآلية رقم:   - 4
  .  81حممد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية اإلسالمية، مرجع سابق، ص   - 5
، حتقيق: كمال يوسف احلوت، بريوت: دار 1، ط5،ج 2641سى بن سورة، سنن الرتمذي، احلديث رقم: أبو عيسى حممد بن عي  - 6

 . 26م، ص 1987 -هـ 1408الكتب العلمية، 

  .29حممود حممد محودة، مرجع سابق، ص  - 7
 .81حممد ضياء الدين الريس، املرجع السابق، ص   - 8
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 حبثها الشيعة واخلـوارج واملعتزلـة، ولقد ترك أهل السنة واجلماعة اخلوض يف مسائل اإلمامة، بعد أن خاض يف
... مل تكـن لـديهم آراء "بعد أن فرغ هـؤالء منهـا، غـري أن تصـرفهم هـذا ال يعـين بأنـه: نظرم لإلمامة إالّ  اْ و ومل يدون

سياســية، أو يســتنتج مــن ذلــك أــم كــانواْ راضــني متامــاً عــن سياســة احلكــم الــيت كانــت تســاس ــا األمــة مــن قبــل 
باسيني.ولكنهم رأوْا أن اخلـروج والثـورات الـيت ال ينتظـر جناحهـا إمنـا تـؤدي إىل إحـداث الفـنت، والفـنت األمويني أو الع

تعقبهـــا االضـــطرابات وســـفك الـــدماء...فكانواْ يـــؤثرون عـــدم اخلـــوض يف السياســـة، والعكـــوف بـــدالً مـــن ذلـــك علـــى 
  .1"متابعة دراسام العلمية...

  : 2على ركائز، تتمثل يفومنهج أهل السنة يف تقرير العقيدة يقوم 
    التمسك بالكتاب والسنة، وحتكيمهما، وعدم التفريق بينهما.  -
  العمل مبا ورد عن الصحابة؛ ألم أدرى بفهم النصوص. -
  الوقوف على مفاهيم النصوص، دون اخلوض فيما فيه جمال إلعمال العقل. -
  اإلعراض عن البدع وعن أهلها. -
  بذ التفرق بينهم.لزوم مجاعة املسلمني، ون -

ويرى حممد عياش الكبيسي بأن أسباب اخلالف بني الفـرق ترجـع إىل مـدى التشـبث بـالوحي، أو الـنص، أو 
العقل يف فهم الشريعة اإلسـالمية، ويعـود أيضـاً إىل االخـتالف يف فهـم النصـوص، إضـافة إىل عامـل آخـر مهـم وهـو 

ى بعــد فــتح الشــام والعــراق، واملــؤامرات الــيت راح ضــحيتها يف العامــل اخلــارجي املتمثــل يف االحتكــاك بعقيــد النصــار 
  .3اخللفاء الثالثة عمر، وعثمان، وعلي

ـَمَة البـارزة يف  تمـع اإلسـالمي كـان السومما سبق ميكن القول بـأن االلتـزام بنصـوص الـوحي مـن طـرف أفـراد ا
عــد مقتــل عثمــان، األمــر الــذي أّدى إىل العهــد النبــوي، ويف أغلــب فــرتات احلكــم الراشــدي، ومل يبــدأ االحنــراف إالّ ب

 -ظهور الِفرق فيما بعد، وقد أسَست تلك الفرق لنفسها مبـادئ خاصـة ـا ُمتيزهـا عـن الفـرق األخـرى، ومـرد ذلـك
هو وجود فئة كبرية حديثة العهد باإلسالم خاصة من الفرس والعجم؛ حيـث أـم مل يكونـوا علـى درايـة  -يف نظري

  م ومقاصده السمحة األمر الذي أّدى ببعضهم إىل االجنرار وراء التيارات املختلفة.واسعة بتعاليم اإلسال
  المطلب الثاني: مفهوم مبدأ المشروعية في القانون الوضعي.

                                                           

 .82حممد ضياء الدين الريس، املرجع نفسه، ص   - 1

 وما بعدها. 133ينظر: غالب بن علي عواجي، مرجع سابق، ص  - 2

هـ ، 1428ربيع األول  13 –م 2007أفريل  01ينظر: مقابلة مع حممد عياش الكبيسي ، برنامج الشريعة واحلياة، قناة اجلزيرة، قطر،  - 3
  بتوقيت غرينش. 20:00الساعة 
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ستتضمن الدراسة يف هـذا املطلـب: ثالثـة فـروع، سيخصـص الفـرع األول، ملـدلول مبـدأ املشـروعية يف القـانون 
لتطور مبدأ املشروعية عرب العصور، أما الفـرع الثالـث، فسـيكون موضـوعه، مبـدأ الوضعي، والفرع الثاين، سيخصص 

  املشروعية يف النظم املعاصرة.
  مبدأ المشروعية في القانون الوضعي. مفهومالفرع األول: 

تصـــنف الـــدول احلديثـــة إىل دول قانونيـــة، وأخـــرى اســـتبدادية، فالدولـــة القانونيـــة هـــي الـــيت ختضـــع فيهـــا مجيـــع 
شــخاص ســواًء كــانوْاْ◌ حكامــاً أو حمكــومني للقــانون الســاري املفعــول، ويعكــس مــدى خضــوع اإلدارة تصــرفات األ

للقانون درجة التقدم احلضاري للدولة؛ حبيث تكون احلقوق واحلريات مصـانة.أما الدولـة االسـتبدادية، فـإن الوصـف 
لنصوص القانونية، فما يراه احلـاكم هـو الغالب عليها هو هيمنة إرادة احلاكم على مجيع القرارات، وعدم االكرتاث ل

      .1الذي يسري بغض النظر عن مدى توافقه مع القوانني
وعليـه ينبغـي أن تكـون مجيـع ؛ 2"خضـوع احلكـام واحملكـومني للقـانون "يقصد مببـدأ املشـروعية عنـد القـانونيني 

ألطـــراف خالفـــاً ملقتضـــى تصـــرفات املـــواطنني واإلدارة خاضـــعة للقـــانون بصـــفة عامـــة، وأن تصـــرف أي طـــرف مـــن ا
 "مــن الدســتور اجلزائــري علــى أنــه:  60القــانون يعــد عمــالً خمالفــاً للمشــروعية، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 

.غــري أن جــوهر املشــروعية يكمــن يف مــدى ســيادة " جيــب علــى كــل شــخص أن حيــرتم الدســتور وقــوانني اجلمهوريــة.
 –الدولــة  –حيــث أنــه هلــذه األخــرية  ،رفني غــري متســاويني يف املركــز القــانوينالقــانون بــني الفــرد والدولــة باعتبارمهــا طــ

مجلة من االمتيازات يقررها القانون، بسبب قيامها بتسيري املرافق العامة، من أجل خدمة املصلحة العامة.وعليه فقد 
هـة القضـائية املختصـة مـن قرر القـانون يف حالـة تعـدي الدولـة علـى حرمـة أحـد األفـراد أن يقـوم برفـع دعـوى أمـام اجل

  .3أجل  إلغاء القرار املتسبب يف الضرر، وطلب التعويض عنه
ويطلــق علــى مبــدأ املشــروعية يف إجنلــرتا ســيادة القــانون، ويف فرنســا مبــدأ املشــروعية، ويف الــدول االشــرتاكية ( 

ألن  " روعية لفظــان مرتادفــان؛ اإلحتــاد الســوفيايت ســابقاً ) الشــرعية االشــرتاكية، وهنــاك مــن يعتــرب أن الشــرعية واملشــ
ــــداً علــــى تصــــرفات الســــلطة العامــــة، ويتطلــــب االلتــــزام بكــــل القواعــــد القانونيــــة املكتوبــــة وغــــري  هــــذا املبــــدأ يعتــــرب قي

    4.. "املكتوبة...ومن بني هذه القواعد املبادئ القانونية العامة اليت يستقر عليها اتمع.
فرأى جانب من الفقـه أن املـراد مـن مبـدأ املشـروعية هـو أن تصـبح ولقد اختلف حول ماهية مبدأ املشروعية، 

األعمال اإلدارية جمرد تنفيذ لقواعد قانونية سبق وضعها؛ أي أن العمل اإلداري غري املشروع هو الـذي يصـدر دون 

                                                           

 . 23ري، (د.ط)، عمان: دار الثقافة، (د.ت)، ص ينظر: علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلدا - 1
 .9سعيد احلكيم، مرجع سابق، ص   - 2
 .13ينظر: عبد اجلليل حممد علي، مرجع سابق، ص  - 3

 .11حممد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص  - 4
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خضـوع  "هـو االستناد إىل قاعدة قانونية سابقة عليه، ومن مث فإن املقصود مببـدأ املشـروعية بنـاًء علـى هـذا األسـاس 
 اإلدارة للقــانون حبيــث تشــل حركتهــا وال تــأيت مــن األعمــال إال مــا يكــون جمــرد تنفيــذ أو تطبيــق لقاعــدة عامــة قائمــة.

مباشـــرا  ة لتنفيـــذ القـــانون، حبيـــث ال تســـتطيع االبتكـــار واإلبـــداع أثنـــاءا، إن هـــذا املفهـــوم جيعـــل اإلدارة جمـــرد أد1"
أن التصــرف وفــق مبــدأ املشــروعية يعــين أن تكــون األعمــال اإلداريــة مســتندة مــن القــانونيني  ملهامهــا.ويرى فريــق ثــانٍ 

لقاعـــدة قانونيـــة قائمـــة وســـارية املفعـــول أثنـــاء اختـــاذ القـــرار؛ أي أن أســـاس املشـــروعية هـــو أن يكـــون تصـــرف اإلدارة 
رف اإلداري لقاعـدة يرى فريـق ثالـث أن مبـدأ املشـروعية يعـين اسـتناد التصـو مستنداً للقانون أثناء قيام اإلدارة بـذلك.

  .2قانونية، فاملشروعية تقتضي حسب أنصار هذا االجتاه أن يكون التصرف مستنداً إىل قاعدة قانونية
ومما سبق ميكـن القـول أّن االعـرتاف باملشـروعية يف القـانون الوضـعي، كـان نتيجـة لكفـاح الشـعوب املريـر ضـد 

مي، أجـد أّن الشـرعية هـي األسـاس الـيت تقـوم عليـه الدولـة؛ طغيان واستبداد السلطة املطلقـة، بينمـا يف الفقـه اإلسـال
   . 3ألّن أهم األهداف األساسية اليت جاءت املشروعية من أجلها، هي حماربة الظلم ومقاومة الطغيان

  
  
  

  الفرع الثاني: تطور مبدأ المشروعية في القانون الوضعي
؛ حيـث شـهدت احلضـارات القدميـة حماولـة ميقـد بـالرغم مـن أنلقد ظهر مبـدأ املشـروعية يف العصـر احلـديث، 

والعصــور  ،القدميــة العصــور مبــدأ املشــروعية يف لرتســيخ هــذا املعــىن، وعليــه فــإن الدراســة يف هــذا الفــرع ســوف تتنــاول
  والفرتة املعاصرة. ،الوسطى

  العصور القديمة مبدأ المشروعية في أوًال:
ا الشعوب الضغط علـى احلكـام والكهنـة، مـن أجـل يعود أصل سيادة القانون إىل العصور اليت استطاعت فيه

الــذي  4تــدوين األعــراف والتقاليــد الســارية؛ جلعلهــا مرجعــاً يف تســيري شــؤوم، ومــن أهــم التقنينــات، قــانون محــو رايب
ق.م يف روما.أال أنه مـا  541صدر يف القرن السابع عشر قبل امليالد، وقانون األلواح االثين عشر الذي انشأ عام 

                                                           

  .27علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص  - 1
 .28، 27ينظر: علي خطار شطناوي، املرجع نفسه، ص  - 2

م، ص 1995، بريوت: دار ومكتبة اهلالل، 1ينظر: يس عمر يوسف، استقالل السلطة القضائية يف النظامني الوضعي واإلسالمي،ط - 3
298.  

 .24م، ص 1983، بريوت: دار العلم للماليني، 3،ط1ينظر: أدمون ربّاط، الوسيط يف القانون الدستوري العام،ج - 4
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يز هذه املرحلة هو عدم وجود ضمانات قانونية تضفي على تلك القواعد صفة الدميومة؛ حبيث كـان احلكـام كان مي
  .1يبدلون ما شاؤوْا من تلك القوانني يف وقت يريدون ذلك

  ثانياً: العصور الوسطى.
العقيــد، لقـد شــهدت هــذه املرحلــة تطــوراً كبـرياً مــن خــالل املســيحية واإلســالم، وقـد دعــت الكنيســة إىل حريــة 

وفرقت بني كون اإلنسان بوصفه إنساناً وبني اإلنسان بوصفه مواطناً؛ حبيث ميكـن لإلنسـان أن يعتنـق مـا شـاء دون 
أن يؤثر ذلك يف والئه وانتمائه الوطين، وقد اكتفت الكنيسة ذا احلق، مهملة املطالبة باحلقوق واحلريات األخرى، 

عهــا، وادعاؤهــا بأــا هــي الــيت تنصــب احلــاكم، ممــا أدى إىل نشــوب وعنــدما اشــتد ســاعد الكنيســة بســبب كثــرة إتبا
الصراع بينها وبني احلكام، وقد متسك احلكام يف هذا الصراع بنظرية احلق اإلهلي املباشـر؛ الـيت تقضـي بـأن صـاحب 

ه بـني السلطة هو اهللا، وأن الشعب مفوض من قبله ألجل اختيار احلاكم الذي يراه مناسباً، وظل الصراع على أشد
الطــرفني إىل أن حســم لصــاحل احلكــام، غــري أن هــذا النصــر مل يــدم طــويًال، حيــث اــارت اإلمرباطوريــة الرومانيــة عــام 

أولئـــك  أن م.ومت تعيـــني حكـــام لألقـــاليم مـــن طـــرف اإلمرباطـــور الـــذي ورث عـــرش اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة، إال 911
ملركزيــة، فأقــاموْا نظــام اإلقطــاع، ممــا أدى إىل تالشــي جــل احلكــام اســتقلوْا حبكــم مقاطعــام؛ بســبب ضــعف الدولــة ا

  .2احلقوق واحلريات، وأصبحت املشروعية بيد احلاكم
ويف شــبه اجلزيــرة العربيــة كــان احلــال يف هــذه الفــرتة تســوده الفوضــى وحــب الــذات والتعصــب للقبيلــة، وانتشــار 

. 3وكانـت احلــروب الطاحنـة مســتمرة بـني القبائــلالرذيلـة مثــل شـرب اخلمــر وامليسـر ووأد البنــات واألنكحـة الفاســدة، 
 -ي الــذي مل تكــن فيــه ال حقــوق وال حريــات، نزلــت رســالة اإلســالم علــى ســيدنا حممــدويف ظــل هــذا الوضــع املــرتدّ 

يف القرن اخلامس امليالدي، وجاءت رسالة اإلسالم متكاملـة، فهـي شـريعة وعقيـدة؛ أي أـا  -صلى اهللا عليه وسلم
 -رســالة اإلســالم -املســلم وربــه، وعالقتــه بــاآلخرين ســواًء املســلمني أو غــري املســلمني، فهــي إذاً تــنظم العالقــة بــني 

، كمـــا حـــدد عالقـــة احلكـــام أحـــد ـــا بَ الِـــطَ شـــريعة ومـــنهج حيـــاة، وقـــد قـــرر اإلســـالم احلقـــوق واحلريـــات دون أن يُ 
َ الرْشـُد ِمـْن َال ( بـاحملكومني، ومـن أهـم هـذه احلقـوق، حريـة العقيـدة، فقـد قـال اهللا تعـاىل:  يِن قَـْد تـَبَــني ِإْكـرَاَه ِيف الـد

 4الَغي
يًعـا أََفأَنْـَت ُتْكـرُِه النـاَس َحـىت َيُكونُـوا ُمـْؤِمِننيَ  :(، وقوله أيضاً ) )َوَلْو َشاَء َربَك َآلَمَن َمـْن ِيف اْألَْرِض ُكلُهـْم مجَِ

5  ،
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ال تكونوا إمعًة تقولون إن أحسـن ((  :–هللا عليه وسلم صلى ا –كما أقر اإلسالم حرية الرأي، حيث قال الرسول 
  .1))الناس أحسّنا، وإن ظلموا ظََلْمَنا، ولكن وطّنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن ُحتسنوا، وإن أساؤوا فال َتْظِلُموا 

  الفترة المعاصرة.مبدأ المشروعية في ثالثاً: 
ملســــيحية يف ايــــة القــــرن اخلــــامس عشــــر النظــــام لقــــد هــــاجم املــــذهب الربوتســــتانيت الــــذي ظهــــر يف الديانــــة ا

االستبدادي، فظهرت حركة تطالب باحلقوق واحلريات، وهلذا ازدهرت فكرة القانون الطبيعي الذي يعرف على أنه" 
العقل املنزه عن اخلطأ، هو املقيـاس يف كـل مكـان ملـا هـو حـق وعـدل.ال تتغـري مبادئـه وهـو ملـزم لكـل النـاس حكامـاً 

، وعليه فإن أصحاب هـذا االجتـاه الـذي يتزعمـه الفقيـه اهلولنـدي جروتيـوس 2السواء وهو قانون اهللا"وحمكومني على 
... قواعــد هــذا القــانون جيــب أن تكــون أســاس القــانون الوضــعي؛ ألــا ســابقة عليه،وتســمواْ فوقــه، وهــي "يــرون بــأن

احلاكم بسلطان أمسى منـه.كما بـرزت  ،ومتيزت هذه الفرتة بتقييد سلطة3"تسعى إىل حتقيق مصلحة الفرد واجلماعة.
إىل الوجود نظرية العقد االجتماعي اليت ترى أن األفـراد يف حالـة الفطـرة قـام برغبـة منـه بالتنـازل عـن حريـام لصـاحل 
اجلماعــة وأمــًال مــنهم يف حتقيــق االســتقرار واألمن،وقــد تلقــف رجــال الثــورة الفرنســية تلــك األفكــار، وقــالواْ بــأن هنــاك 

يــة للفــرد يســتمدها مــن القــانون الطبيعــي، األمــر الــذي أجــدى إىل ترســيخ هــذه الفكــرة يف وثيقــة إعــالن حقــوق طبيع
، حيـــث نـــص يف املـــادة األوىل منـــه علـــى أن: " النـــاس يولـــدون 1789حقـــوق اإلنســـان واملـــواطن الصـــادرة يف عـــام 

ل جمتمـع سياسـي هـي حفـظ حقـوق ويستمرون أحراراً متساوين يف احلقوق"، ونـص يف املـادة الثانيـة: " الغايـة مـن كـ
  .4اإلنسان الطبيعية اليت ال تنقضي، وهذه احلقوق هي احلرية وامللكية واألمن ومقاومة الظلم"

وجتدر اإلشارة إىل أن الدول املعاصـرة أصـبحت اليـوم تراعـي املشـروعية يف تسـيري دواليـب احلكـم فيهـا؛ حبيـث 
يـة سـابقة علـى التصـرفات الـيت تباشـرها، وهـذا حـىت ال ضـم درجت الدول يف الوقت احلايل على وضع قواعـد قانون

حقوق املواطنني،كما أن هذه القواعد يصدرها الربملان الذي خيتار أعضاؤه من قبل الشعب، فاملواطنون هم مصدر 
  هذه احلقوق واحلريات.

  الفرع الثالث: مبدأ المشروعية في النظم المعاصرة
  وعية يف النظام األجنلوسكسوين، والنظام الالتيين، والنظلم االشرتاكي.سأتطرق يف هذا الفرع إىل مبدأ املشر 

  النظام األنجلوسكسوني مبدأ المشروعية في أوًال: 
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  .27-22ينظر: عبد اجلليل حممد علي، مرجع سابق، ص  - 4
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خضــوع احلكــام  –والــذي يطلقــون عليــه ســيادة القــانون  -يعــين مبــدأ املشــروعية يف النظــام القــانوين اإلجنليــزي، 
ملان، مث ألحكام القاعدة القانونية الصادرة عن القضاء، ويعتـرب الربملـان واحملكومني للقاعدة القانونية الصادرة عن الرب 

وأهـم املواثيـق الـيت  أعلى سلطة يف البالد، وهو صاحب القول الفصل يف القضايا العامة املتعلقة بـاحلقوق واحلريـات،
الربملــان يف بريطانيــا تمثــل يو . 1حتكــم العالقــة بــني التــاج واألمــة، هــي: املاكناكارتــا، وعريضــة احلقــوق، وشــرعة احلقــوق

جملس اللوردات،وجملس العموم، وجتدر اإلشارة إىل أن النظام السياسي اإلجنليـزي نظـام دميـوقراطي نيـايب، تتقـدم فيـه 
األحـــــزاب السياســـــية،واليت مـــــن أمههـــــا حـــــزب العمـــــال، وحـــــزب احملـــــافظني، ومهـــــا يتـــــداوالن احلكـــــم حســـــب نتـــــائج 

  ،بعـض االختصاصـات االسـتثنائية باسـتثناءه دور أساسـي يف عمليـة احلكم،لـيس لـ –امللـك  –االنتخابات، والتـاج 
كتعيــني الــوزراء وقضــاة احملكمــة العليــا والقيــام باالتصــاالت اخلارجيــة، غــري أن هــذه االختصاصــات ال ميارســها امللــك 

باختيـــار أعضـــاء بنفســـه، وإمنـــا عـــن طريـــق الـــوزراء املختصـــون، فهـــو جمـــرد غطـــاء للنظـــام القـــانوين.ويقوم الـــوزير األول 
حكومتــه مــن حزبــه الفــائز يف االنتخابــات النيابيــة، وتكــون هــذه الــوزارة مســؤولة أمــام الربملــان، وهــي تعمــل بشــكل 

  .2متضامن بني أعضائها حتت رئاسة الوزير األول
 اوأمــ يف املرتبــة الثانيــة، عوتتمثــل املصــادر األصــلية للقــانون اإلجنليــزي يف أحكــام القضــاء كمرتبــة أوىل، والتشــري

املصادر الثانوية،فإا تتمثل يف العرف والفقـه،وتتجلى أهـم الضـمانات القانونيـة ملبـدأ املشـروعية،يف الرقابـة السياسـية 
والقضائية؛حيث تتمثل صور الرقابة السياسيـة يف مسـؤولية احلكومـة أمـام الربملـان، وكـذا مبـدأ الفصـل بـني السـلطات 

و يف كتابـــه روح القـــوانني، ومـــؤدى هـــذا املبـــدأ هـــو ختصـــيص كـــل ســـلطة الـــذي نـــادى بـــه املفكـــر الفرنســـي مونتســـكي
باختصاصـــات مســـتقلة عـــن األخـــرى؛ حبيـــث ختـــتص الســـلطة التشـــريعية بوضـــع القـــوانني، وختـــتص الســـلطة التنفيذيـــة 

صـل بتطبيقها، يف حني ختتص السلطة القضائية بالنظر يف القضايا اليت يثريهـا تطبيـق تلـك القـوانني، إالّ أن هـذا  الف
بــني الســـلطات لـــيس علـــى إطالقــه، حيـــث يوجـــد نـــوع مــن التـــداخل بينهـــا؛ ففـــي اململكــة املتحـــدة يســـتطيع الربملـــان 
إســقاط احلكومــة، يف حــني ميكــن هلــذه األخــرية أن حتــل الربملــان، لتكــون كلمــة الفصــل للشــعب؛ مــن أجــل انتخــاب 

اقشات، ومن حق احلكومـة تقـيم مشـاريع القـوانني برملان جديد. كما أنه حيق للوزراء دخول الربملان للمشاركة يف املن
للربملان من أجـل دراسـتها وإصـدارها، ومـن حقهـا أيضـاً دعـوة الربملـان لالنعقـاد، أو تأجيـل ذلـك. ومـن حـق الربملـان 
تشكيل جلان، للتحقيق يف أعما احلكومة، إضافة إىل توجيه االستجوابات واألسئلة للوزراء. وأما السـلطة القضـائية، 

مستقلة عن السلطتني السابقتني؛ حبيث هلا ميزانيتها اخلاصة، وهي تقـوم علـى احليـاد، مـن أجـل ضـمان احـرتام  فإا
  .3مبدأ املشروعية

                                                           

  .116، 115ينظر: أدمون رباط، مرجع سابق، ص  - 1
 .211 -193ينظر: أدمون رباط، املرجع نفسه، ص  - 2
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ويقـــوم النظـــام الرئاســـي األمريكـــي علـــى ثالثـــة أركـــان: الكنغـــرس، الـــرئيس، واحملكمـــة العليـــا الـــيت تقـــوم بالرقابـــة 
                                        .1الدستورة على القوانني

  النظام الالتيني. مبدأ المشروعية في ثانياً:
...وغريهـــا، ويرجـــع أصـــل مبـــدأ اكفرنســـا وأملانيـــا وإيطالي  ةيضـــم النظـــام الالتيـــين جمموعـــة مـــن الـــدول األوروبيـــ

املشـــروعية فيهـــا إىل القـــانون الكنســـي والعـــادات الـــيت ســـادت أوروبـــا يف القـــرون الوســـطى، وستقتصـــر دراســـة مبـــدأ 
املشروعية يف النظام الالتيين على النظام الفرنسي؛ ألن تأثريه كان واضحاً داخل أوروبا وخارجها، ومن مث فـإن مبـدأ 

أن يســود حكــم القــانون يف العالقــات الــيت تقــوم بــني األفــراد واإلدارة، مــع  "املشــروعية يف النظــام الفرنســي يقصــد بــه 
   .2"التشريع العادي للدستور وجود جملس دستوري مهمته التحقق من مدى مطابقة

ــــفَ وتنقســــم مصــــادر القاعــــدة القانونيــــة يف القــــانون الفرنســــي إىل قســــمني: مصــــادر رمسيــــة، ومصــــادر مُ  ؛ 3ةرَ س
فاملصــادر الرمسيــة تتمثــل يف التشــريع والعــرف، وأمــا املصــادر التفســريية فإــا تتمثــل يف القضــاء والفقــه واملبــادئ العامــة 

  .5مبدأ املشروعية يف الرقابة اإلدارية، السياسية، والقضائية. وتتمثل ضمانات 4للقانون
  النظام االشتراكي.  مبدأ المشروعية في ثالثاً:

، فهـذه األخـرية ُمتَثـُل املـذهب االشـرتاكي املعتـدل، يف 6بادئ ذي بدء ينبغي التمييز بني الشيوعية واالشرتاكية
فـاً، واالخـتالف بينهمـا يكمـن يف موقـف كـل منهمـا مـن النقـاط مـذهباً اشـرتاكياً متطر  -الشيوعية -حني تعرب األوىل

  التالية: 
  إلغاء الملكية الخاصة  -1

تـــرى الشـــيوعية بأنـــه جيـــب إلغـــاء امللكيـــة الفرديـــة بكافـــة أنواعهـــا، ســـواًء كانـــت ملكيـــة أمـــوال إنتـــاج أو أمـــوال 
  نتاج فقط.استهالك. بينما ترى االشرتاكية إلغاء امللكية الفردية املتعلقة بوسائل اإل

                                                           

  وما بعدها. 474ينظر: أدمون رباط مرجع سابق، ص  - 1
  . 101، 100عبد اجلليل حممد علي، مرجع سابق، ص  - 2

- Michel de juglart. LeÇons de droit civil, 5 èd, paris,p. 98.3  
  .124نقالً عن: عبد اجلليل حممد علي، املرجع نفسه، ص 

للقانون يف حالة ما إذا مت عرض مسألة ما أمامه، ومل جيد هلا حل يف املنظومة القانونية، ففي هذه احلالة يقوم يلجأ القاضي للمبادئ العامة  - 4
روف بالفصل فها طبقاً للمبادئ اليت تقتضيها العدالة يف ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية، وكذا مراعاة التقدم احلضاري؛ ألن جل هذه الظ

لقاعدة القانونية، ومن أمثلة ذلك ما قضى به جملس الدولة الفرنسي عندما مل جيد نص الدستوري، حيث أقّر حق النساء يراعيها املشرع عند سن ا
، ص السابقيف تويل الوظائف العامة، ووفق للقاعدة العامة اليت تقضي باملساواة بني الرجال والنساء. ( ينظر: عبد اجلليل حممد علي، املرجع 

129 ،130(.  
 .140 - 133: عبد اجلليل حممد علي، املرجع نفسه، ص ينظر - 5

، اليت دف إىل القضاء على مجيع الطبقات باستثناء طبقة العمال، ينظر: ينظر: حممد ةتعود مرجعية األحزاب الشيوعية إىل الفلسفة املاركسي - 6
  .554م، ص1996 -هـ 1416، دار الفكر العريب، 6سليمان الطماوي، السلطات الثالث، ط
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  توزيع الدخل القومي    -2
ينـــادي أنصـــار املـــذهب الشـــيوعي بضـــرورة توزيـــع الـــدخل القـــومي عـــل كـــل فـــرد وفقـــاً لعملـــه وظروفـــه. ويـــرى 

  أصحاب املذهب االشرتاكي بأن ُمينح الدخل القومي حسب ما تقتضيه حاجة كل فرد.
  النظام النقدي -3

على نصـيبه عينـاً. بينمـا يـرى رواد املـذهب االشـرتاكي بـأن يطالب رواد املذهب الشيوعي بأن حيصل كل فرد 
  حيصل كل فرد على نصيبه على شكل مرتب.

ــَل جنــم هــذا النظــام بعــد ســقوط اإلحتــاد الســوفييت؛ حيــث كــان هــذا األخــري الرائــد يف تطبيــق الفلســفة و  لقــد أَِف
لدول األخـرى كـدول أوربـا الشـرقية مثـل م ، مث انتقل بعد ذلك إىل ا1917املاركسية، منذ قيام الثورة البلشفية سنة 

اـــر، تشيكوســـلوفاكيا، وبولنـــدا،ودول خـــارج أوروبـــا مثـــل كوبـــا، الفيتنـــام، والصـــني، ويعـــرف الفقـــه االشـــرتاكي مبـــدأ 
وجـــوب املراعـــاة الدقيقـــة واملســـتمرة والتنفيـــذ الصـــارم مـــن جانـــب مؤسســـات الدولـــة " املشـــروعية االشـــرتاكية بـــالقول: 

ألحكـــام القـــانون الســـوفييت، الـــذي ميثـــل انعكاســـاً لـــإلرادة الشـــعبية الناجتـــة مـــن الظـــروف املاديـــة وعماهلـــا ومواطنيهـــا 
  .1"للمجتمع من أجل محاية النظام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واحملافظة على حقوق وحريات املواطنني

  من اخلصائص، هي:حممد سليمان الطماوي إىل أن لالشرتاكية عدة مذاهب، وهي تشرتك يف مجلة  ويشري
تتفــق مــن الناحيــة السياســية يف نبــذ الفرديــة، وأخــذ بعــني االعتبــار مصــاحل اجلماعــة، وال يعــين هــذا إهــدار  -

  مصلحة الفرد، ولكن يعين أولوية مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد.
  فراد.تعمل املذاهب االشرتاكية على إلغاء الفوارق االجتماعية، وكافة أشكال التمييز بني األ -
تنـادي املــذاهب االشــرتاكية مــن الناحيـة االقتصــادية بالقضــاء علــى الرأمساليـة وإلغــاء امللكيــة الفرديــة لوســائل  -

  .2اإلنتاج، وحتويلها مللكية عامة
وللتشــريع مصــادر تفســريية،  القانونيــة يف الشــرعية االشــرتاكيةويعتــرب التشــريع املصــدر الرمســي الوحيــد للقاعــدة 

قواعــد احليــاة يف اتمــع االشــرتاكي، القضــاء، والفقه.وملبــدأ الشــرعية االشــرتاكية عــدة ضــمانات، تتمثــل يف العــرف و 
إن الرقابــة مــن  "ويــأيت يف مقــدمتها الرقابــة الشــعبية الــيت تكتســي أمهيــة كــربى، حيــث يعــرب ســتالني عــن ذلــك بقولــه: 

مـــن أســـفل، حيـــث تراقـــب اجلمـــاهري أعلـــى ليســـت هـــي النـــوع الوحيـــد مـــن الرقابـــة، بـــل هنـــاك أنـــواع أخـــرى كالرقابـــة 
قياداــــا، فيكشــــفون أخطــــاءهم، ويشــــريون بوســــائل تصــــويبها، وهــــذا النــــوع مــــن الرقابــــة هــــو أكثــــر وســــائل الرقابــــة 

                                                           

ابق، حممد زكي أبو العيد، مبدأ الشرعية يف الدول االشرتاكية، مكتبة كلية احلقوق، جامعة القاهرة، نقًال عن: عبد اجلليل حممد علي، مرجع س - 1
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حـددت اختصاصـاته  واليتالعـام، 2از( الربوكـوترا )ـجهـ الـيت يقـوم ــا ةـة الذاتيــاً الرقابــات أيضــومـن الضمانـ1"فاعلية.
    .3ستورمن الد 124مبوجب املادة

ومــن خــالل عــرض خمتلــف العناصــر املتعلقــة مبفهــوم مبــدأ املشــروعية يف الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضـــعي، 
ميكن القول أن الفقه اإلسـالمي يتفـق مـع القـانون الوضـعي يف أن كليهمـا يضـع التشـريعات املنظمـة لسـلوك األفـراد، 

حتــددها القاعــدة القانونيــة، فهــو معــين بنصــها، وال جمــردة وملزمــة، فكــل شــخص تــوفرت فيــه الشــروط والصــفات الــيت 
  يستثىن أي شخص من ذلك مهما كان اعتباره، إضافة إىل أن النصوص ملزمة لكل األفراد.

وبالرغم من اتصاف القانون بالتدرج؛ أي أن ال خيـالف القـانون األدىن، مـا يقـرره القـانون األعلـى درجـة منـه، 
ة الدســاتري، فإــا قابلــة للتغيــري والتعــديل دون أن ختضــع لضــوابط وأحكــام إال أن نصــوص القــانون الوضــعي وخاصــ

سابقة،بينما يف الشريعة اإلسالمية، فإنه جيب أن تكون التشريعات موافقة ألحكام القرآن والسـنة، ونصـوص هـذين 
  األخريين ال تقبل التعديل وال التغيري.  

شروعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، سـأتناول وبعد أن تطرقت يف املبحث األول إىل مفهوم مبدأ امل
  يف املبحث الثاين مصادر مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي. 

          
  
  

  
  ـانيــحث الثـالمب

  
  مصادر مبدأ المشروعية في الفقـه اإلسالمـي والقانون الوضعي

  

  
فبالنســبة  قــانون الوضــعي أحكامــه مــن مصــادر خمتلفــة ومتنوعــة،يســتقي مبــدأ املشــروعية يف الفقــه اإلســالمي وال

للفقــــه اإلســــالمي، فإنــــه ميكــــن تقســــيم مصــــادره إىل مصــــادر أصــــلية املتمثلــــة يف نصــــوص القــــرآن والســــنة واإلمجــــاع، 

                                                           

 .189ينظر: عبد اجلليل حممد علي، مرجع سابق، ص  - 1

   .  1922مايو  28أنشئ هذا اجلهاز مبوجب املرسوم الصادر يف  -2
  .192، 191ينظر: عبد اجلليل حممد علي، املرجع السابق، ص  - 3
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ومصـــادر تبعيـــة تتمثـــل يف القيـــاس واالستحســـان واالستصـــالح واالستصـــحاب وســـد الـــذرائع والعـــرف. أمـــا مصـــادر 
ي، فأمكن قسمتها إىل قسمني، ومها: املصادر املكتوبة املتمثلة يف التشـريع والقضـاء والفقـه، واملصـادر القانون اإلدار 

  غري املكتوبة املتمثلة يف العرف واملبادئ العامة للقانون. 
املطلب األول لعرض مصادر مبدأ املشروعية يف الفقه  تصا املبحث إىل مطلبني، حبيث خصّ ذه وقد قّسمت

  . بدأ املشروعية يف القانون الوضعيمصادر م لبيانملطلب الثاين اإلسالمي، وا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  المطلب األول: مصادر مبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي.
سوف أقسم هذا املطلب إىل فرعني، حبيث سيكون موضوع الفرع األول: املصادر األصلية ملبدأ املشـروعية يف 

  فرع الثاين هو: املصادر التبعية ملبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي.الفقه اإلسالمي، بينما يكون موضوع ال
  الفرع األول: المصادر األصلية لمبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي.   

،وســوف يــتم التطــرق واإلمجاع تتمثــل املصــادر األصــلية ملبــدأ املشــروعية يف الفقــه اإلســالمي يف القــرآن، والســنة
  املتعلقة ما. فيما يلي إىل أهم األحكام

  أوًال: القرآن الكريم.
الــذي نــزل بــه الــروح األمــني علــى قلــب رســول اهللا حممــد بــن عبــد اهللا كــالم اهللا   "الكــرمي علــى أنــه: 1يعــرف القــرآن

بألفاظـــه العربيـــة ومعانيـــه احلقـــة؛ ليكـــون حجـــة للرســـول علـــى أنـــه رســـول اهللا، ودســـتوراً للنـــاس يهتـــدون ـــداه، وقربـــة 

                                                           
القـــرآن: مصـــدر الفعـــل ( قـــرأ )مبعـــىن مجـــع.ينظر: ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، مـــادة قـــرأ؛ حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي، خمتـــار  - 1

  .287م، ص 2002هـ/1424الصحاح،(د.ط)، القاهرة: دار احلديث، 
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وهو املدون بني دفيت املصحف، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس، املنقـول إلينـا بـالتواتر   يتعبدون بتالوته.
ِإنـا َحنْـُن نـَزْلنَـا الـذْكَر  (كتابة ومشافهة جيالً عن جيل حمفوظـاً مـن أي تغيـري أو تبـديل مصـداق قـول اهللا سـبحانه فيـه

 –كـالم اهللا بذاتـه نـزل بـه الـروح األمـني جربيـل علـى سـيدنا حممـد  "رفه على أنه:، وهناك من يع1")َوِإنا َلُه َحلَاِفظُونَ 
ـــة، واملنقـــول بـــالتواتر واملـــدون يف املصـــاحف الشـــريفة واملبـــدوء  –صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  بألفاظـــه العربيـــة ومعانيـــه اَحلق

َعلَـى قـَْلبِـَك لَِتُكـوَن ِمـْن  نـَـَزَل بِـِه الـروُح اْألَِمـنيُ  ِمَني◌َ َوِإنـُه لَتَـْنزِيـُل َرب اْلَعـالَ    ( بسورة الفتحـة، واملختـوم بسـورة النـاس
2بِِلَســاٍن َعــَرِيب ُمِبــنيٍ  اْلُمنــِذرِينَ 

ــا الــذْكَر َوِإنــا لَــُه (،ولقــد تكفــل اهللا عــزل وجــل حبفظــه، حيــث قــال: 3))) ِإنــا َحنْــُن نـَزْلَن
  .4 )َحلَاِفظُونَ 

األحكــــام  ،5حي احليــــاة، وهــــي ثالثــــة أنــــواع: األحكــــام االعتقاديــــةولقــــد اشــــتملت أحكــــام القــــرآن مجيــــع منــــا
، وتنقســم آياتــه مــن حيــث الداللــة إىل قســمني، فمنهــا مــا هــو قطعــي الداللــة؛ أي أن 7، واألحكــام الَعَمِلّيــة6اخلُُلِقيّــة

وضح الرسـول تفسريه حيتمل وجهاً واحداً فقط، ومنها ما هو ظين الداللة؛ أي أن تفسريه حيتمل عدة أوجه، ولقد أ
أال أا ستكون فتنة، فقلـت  يف احلديث الشريف خصائص القرآن الكرمي فقال: (( -صلى اهللا عليه وسلم -الكرمي

هــو و  وحكــم مــا بيــنكم، ،بعــدكم مــا ربقــبلكم، وخــ ا كــانمــ ،، فيــه نبــأمــا املخــرج منهــا يارســول اهللا؟ قال:كتــاب اهللا
 هـوو  هـو حبـل اهللا املتـني،و يف غريه أضـله اهللا،  يومن ابتغى اهلد الفصل ليس باهلزل، من تركه من جباٍر قصمه اهللا،

وال يشـبع منـه العلمـاء، األهواء، وال تلتـبس بـه األلسـنة،  به غالصراط املستقيم، هو الذي ال تزيهو احلكيم، و  رالذك
ْعنَـا قـُْرآنًـا َعَجبًـا ( ْا:و قـالمل تنتـه اجلـن إذ مسعتـه حـىت ، وال تنقضي عجائبه، هـو الـذي د على كثرة الر  قُ لَ خيَْ ال و   ِإنـا مسَِ

يـَْهِدي ِإَىل الرْشدِ 
8
إىل صـراٍط  ى، ومـن دعـا إليـه هـدلَ دَ ومـن حكـم بـه َعـ ،رَ ِجـبه أُ  لَ مِ ، ومن عَ قَ د ، من قال به صُ )

  .9مستقيٍم))
                                                           

، بـريوت: دار القلـم، 1مـد اخلضـري بـك، أصـول الفقـه، ط؛ ينظـر: حم23، اجلزائر: الزهراء،ص 2عبد الوهاب خّالف، علم أصول الفقه، ط - 1
 .209م، ص 1987 -هـ 1407

  .195، 194، 193، 192سورة الشعراء، اآليات رقم:   - 2
 . 21حممد أنس قاسم جعفر، مقدمة يف دراسة القضاء اإلداري، مبدأ املشروعية، املرجع السابق، ص   - 3

  .9سورة احلجر، اآلية رقم  - 4
األحكــام االعتقاديــة يف األحكــام الــيت تتنــاول وجــود اهللا، وأمسائــه، وصــفاته. كمــا تتنــاول األحكــام االعتقاديــة األمــور املتعلقــة بــالنبوة، تتمثــل   - 5

  والوحي، واألمور الغيبية اليت ينبغي على املسلم اإلميان ا كاملالئكة، اجلنة والنار، اليوم اآلخر، الصراط...وغريها .
 نبغي أن يتحلى به املسلم من األخالق والفضائل احلسنة.وتتمثل فيما ي - 6

وهـــي الـــيت يدرســـها علـــم الفقـــه، وتشـــمل األحكـــام الفقهيـــة للعبـــادات، األحـــوال الشخصـــية، املعـــامالت، الِسِ◌ِ◌ِ◌ِ◌يَـــر(  القـــانون الـــدويل )،  - 7
  األحكام السلطانية( السياسة الشرعية)، أحكام القضاء والدعوى ( أحكام املرافعات).

  .02، 01سورة اجلن، اآلية رقم:  - 8
.قال أبو عيسى: 158،159، ص2906، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء يف فضل القرآن، حديث رقم: 5رواه الرتمذي يف السنن، ج - 9

 هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده جمهول، ويف احلارث مقال.  



 - 78 -

  :1ومما سبق يتبني أن القرآن الكرمي يتميز جبملة من اخلصائص، وهي تتمثل يف
  ظه، فقد حتدى اهللا تبارك وتعاىل البشر على أن يأتواْ بسورة مثله.أنه كتاب معجز بلف -
  وأنه أخرب بأحوال األمم السابقة، كما أنبأ باألحداث اليت ستحدث يف املستقبل. -
  وأنه قرر حقائق علمية، وهذا قبل أن يكتشفها العلم احلديث يف العصر احلاضر. -
  ن يف حياته، وهي صاحلة لكل زمان ومكان.  وأنه مجع مجيع املناهج اليت حيتاجها اإلنسا -

  ثانياً: السنة النبوية.
طلــق تُ  . كمــا3"وأفعالــه وتقريراتــه وصــفاته. -صــلى اهللا عليــه وســلم – " أقــوال النــيبعلــى أــا:   2تُعــّرف الســنة

  السنةيف االصطالح على عدة معاٍنٍ◌ منها:
  تطلق على ما يقابل البدعة. -
من قـول أو فعـل أو تقريـر أو  –صلى اهللا عليه وسلم  –أضيف إىل الرسول ويراد بالسنة عند احملدثني ما  -

 4صفة ُخُلِقية أو ِخِ◌ْلِقية.

 5ة، احلرام، املكروه، واملباح.ن ويراد ا كذلك عند الفقهاء أحد األحكام اخلمسة، وهي: الفرض، السُ  -

صـلى  –لقـول النـيب  –لم صـلى اهللا عليـه وسـ –وتطلق كذلك على ما عمل به الصحابة بعد رسـول اهللا  -
عضـــوْا عليهـــا و  متســـكواْ ـــا ،فعلـــيكم بســـنيت، وســـنة اخللفـــاء املهـــديني الراشـــدين...(( –اهللا عليـــه وســـلم 

 .6ذ))جِ ابالنو 

غري القرآن من قوٍل أو فعـٍل  -صلى اهللا عليه وسلم -وتطلق عند األصوليني على ما صدر من رسول اهللا -
 7أو تقريٍر.

  أقسام: سنة قولية، سنة فعلية، وسنة تقريرية.وتنقسم السنة إىل ثالثة 
                                                           

  .37م، ص 2002اإلسالمي، بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،  ينظر: أمحد حممود الشافعي، أصول الفقه - 1
(( من سن يف اإلسالم سنة حسنة،  -صلى اهللا عليه وسلم –السنة يف اللغة تعين الطريقة سواًء كانت محيدة أو سيئة، حيث قال رسول اهللا  - 2

يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل ـا فله أجرها، وأجر من عمل ا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن 
، 1017يف كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة، حديث رقم:  2من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء))، رواه مسلم يف الصحيح، ج

 .                    705، 704ص 

  .737ر الفكر، ص ، اجلزائر: دا2وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ج - 3

وة ينظر: حسني مطاوع الرتتوري، مصادر النظم اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية، الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدع - 4
 .132هـ،  ، ص 1410مجادى اآلخر  -مجادى األوىل -ربيع اآلخر -، ربيع األول27واإلرشاد، الرياض، العدد 

 .132ني مطاوع الرتتوري، مصادر النظم اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية، املرجع نفسه، ص ينظر: حس  -5

، مصـر: شـركة مكتبــة 2، ط2جـزء مـن حـديث، رواه: أبـو داوود سـليمان بـن األشــعث بـن إسـحاق األزدي السجسـتاين، سـنن أيب داوود، ج - 6
 . 553لزوم السنة ص السنة، باب يف بم، كتا1983 -هـ 1403ومطبعة مصطفى البايب، 

 .132ينظر: حسني مطاوع الرتتوري، مصادر النظم اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية، املرجع نفسه، ص   - 7
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(( إمنــا األعمــال بالنيــات، وإمنــا لكــل امــرٍئ مــا نــوى، فمــن   -صــلى اهللا عليــه وســلم –فالســنة القوليــة، كقولــه 
، وأمـــا الســنة الفعليـــة، فإـــا 1امــرأة ينكحهـــا، فهجرتـــه إىل مــا هـــاجر إليــه.)) إىل كانــت هجرتـــه إىل دنيــا يصـــيبها أو

من أفعال،كالصالة، واحلج......اخل.وأما السـنة التقريريـة فهـي مـا  -صلى اهللا عليه وسلم -در منه تتمثل يف ما ص
أو ســكت عنهــا، ومثــال ذلــك  -صــلى اهللا عليــه وســلم –صــحايب أو أكثــر مــن أقــوال أو أفعــال، وأقرهــا  نصــدر عــ

ـــا أرَاَد  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -أن َرُســـوَل اهللا: احلـــديث الـــذي روي فيـــه َعـــَث ُمَعـــاذاً إَىل اْلَيَمـــَلم    (( : ِن قـــالَ ـأْن يـَبـْ
 - َرُسـوِل اهللاَكْيَف تـَْقِضي إَذا َعَرَض َلَك َقَضاٌء؟ قاَل أْقِضي ِبِكَتاِب اهللا. قاَل فَإْن ملَْ جتَِْد ِيف ِكَتاِب اهللا؟ قاَل فَِبُسـنةِ 

َوالَ ِيف ِكتَـاِب اهللا؟ قـاَل َأْجَتِهـُد  -صـلى اهللا عليـه وسـلم -قاَل فَإْن ملَْ جتَِـْد ِيف ُسـنِة َرُسـوِل اهللا -صلى اهللا عليه وسلم
َصـْدَرُه، فـََقـاَل احلَْْمـُد هللا الـِذي َوفـَق َرُسـوَل َرُسـوِل اهللا ِلَمـا  -صلى اهللا عليه وسـلم -رَْأِيي َوَال آلو، َفَضَرب َرُسوُل اهللا

  . 2 )) يـُْرِضي َرُسوَل اهللا
ة القوة والضعف، إىل الُسنة املتواترة، والسنة اآلحاد، فالسنة املتواتر هـي مـا  كما تنقسم الُسنة من حيث درج

، ورواها مجع ميتنع يف العـادة أن يتفقـواْ علـى الكـذب؛ لكثـرة  -صلى اهللا عليه وسلم –كان سنده متصًال بالرسول 
وهــي بـدورها تنقســم إىل ،  -صــلى اهللا عليـه وسـلم -عـددهم، والسـنة اآلحــاد، فهـي الـيت مل يتصــل سـندها بالرسـول

  .3حسن وضعيف
ولقــد اتفــق الصــحابة علــى اعتبــار الســنة مصــدراً مــن مصــادر األحكــام، كمــا أــم مل يفرقــواْ بــني حكــٍم ثبــت  

  4بالقرآن أو بالسنة.
  ثالثاً: اإلجماع

 بعــد وفاتــه يف عصــر مــن العصــور -صــلى اهللا عليــه وســلم -اتفــاق جمتهــدي أمــة حممــد "بأنــه: 5اإلمجــاع فَ ر ُعــ
، واتهــدين هــم الــذين هلــم ملكــة اســتنباط األحكــام مــن أدلتهــا التفصــيلية، وتقييــد 6"علــى حكــم شــرعي اجتهــادي

التعريف بلفظ اتهدين خيرج العوام، وخيرج كذالك اتهد الفرد؛ حيث أن رأي جمتهد واحد لـيس ملزمـاً للغـري، بـل 

                                                           

 .02رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،ص - 1

الرتمــذي، كتــاب األحكـام، بــاب مـا جــاء يف القاضــي  ؛ سـنن 297رواه أبـو داوود، أول كتــاب األقضـية، بــاب أجتهــد الـرأي يف القضــاء،ص   - 2
، باب 1، أبو حممد عبد اهللا عبد الرمحان بن الفضل بن رام الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، ج1327كيف يقضي، احلديث رقم: 
  . 60الفتيا وما فيه من الشدة، ص 

يع ومنهج االحتجـاج ـا، جملـة املسـلم املعاصـر، السـنة اخلامسـة عشـرة، العـدد الثـامن ينظر: حممد سعيد رمضان البوطي، السنة مصدراً للتشر   - 3
  .27م، ص 1991م/1990 -هـ1411والثامن واخلمسون، 

؛ حسـني مطـاوع الرتتـوري، مصـادر الـنظم اإلسـالمية، جملـة البحـوث اإلسـالمية، 64، 63ينظـر: أمحـد حممـود الشـافعي، املرجـع السـابق، ص  - 4
 .140، 139 مرجع سابق، ص

  ). 72اإلمجاع يف اللغة العربية يعين: العزم.( حممد الرازي، مرجع سابق، ص  - 5
  .151،ص1986هـ،1406حممد مصطفى شليب، أصول الفقه اإلسالمي،(د.ط)، بريوت: دار النهضة العربية،  - 6
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اع األمـم السـابقة، وعبـارة بعـد وفاتـه، تعـين عـدم اعتبـار هو ملزماً لصاحبه فقط، كما أن عبارة أمة حممـد، ختـرج إمجـ
؛ألن مبوافقتــه علــى هــذا اإلمجــاع جعــل مــن هــذا -صــلى اهللا عليــه وســلم –اإلمجــاع الــذي حيــدث يف حيــاة الرســول 

األخري حكماً ثابتاً؛ ألن املصدر الشرعي يف حياته هو الـوحي، وتقييـد وقـوع اإلمجـاع يف عصـٍر مـن العصـور بسـبب 
إالّ يف  نوقـوع اإلمجـاع يف مجيـع العصـور، وأمـا ورود عبـارة حكـم شـرعي اجتهـادي؛ لكـون اإلمجـاع ال يكـو  استحالة

  .1املسائل االجتهادية اليت مل يرد فيها نص قطعي
وقــد ذهــب مجهــور العلمــاء إىل أن اإلمجــاع حجــة مطلقــة، ال فــرق بــني عصــٍر وعصــر، وحجــتهم يف ذلــك مــن 

ـَر َسـِبيِل اْلُمـْؤِمِنَني نـَُولـِه َمـا تـَـَوىل َوُنْصـِلهِ  اِققِ َوَمْن ُيشَ  (القرآن قوله تعاىل: َ َلُه اْهلَُدى َويـَتِبْع َغيـْ ُسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيالر 
)َجَهنَم َوَساَءْت َمِصريًا

إن اهللا ال  : (( -، واستدلوْا من السنة بأحاديث كثرية من أبرزها قوله صلى اهللا عليه وسـلم2
 إىل شــذّ  مــن شــذّ و يــد اهللا مــع اجلماعــة، و  علــى ضــاللة، –صــلى اهللا عليــه وســلم  –مــيت أو قــال أمــة حممــد جيمــع أ
وقوله أيضاً: (( َنضَر اهللا اْمرَأً مسع مقـاليت فبلغهـا، فـرب حامـل فقـه غـري فقيـه، ورب حامـل فقـه إىل مـن هـو  3النار))

مــل هللا تعــاىل، ومناصــحة والة األمــور، ولــزوم مجاعــة أفقــه منــه. ثــالث ال ُيَ◌ِغــل علــيهن قلــب مســلم. إخــالص الع
رواهــا األكــابر مــن أصــحاب رســول اهللا عنــه، وهــي وإن   "وهنــاك أحاديــث أخــرى، وهــي أحاديــث   4املســلمني ))

كانـت مــن أخبــار اآلحــاد إالّ أــا اجتمعـت علــى معــىن واحــد، وهــو عصــمة هـذه األمــة مــن اجتماعهــا علــى اخلطــأ، 
صــواباً وحقــاً جيــب إتباعــه، ولــذلك حــض الرســول يف بعضــها علــى إتبــاع مــا جتتمــع عليــه   فيكــون مــا اجتمعــواْ عليــه

  .5كلمتهم، وحذر من خمالفة ذلك"
  الفرع الثاني:  المصادر (األدلة) التبعية لمبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي.

تعلـق حبادثـة مـا ال يوجـد سأتطرق يف هذا الفرع إىل املصـادر الـيت تسـاعد اتهـد يف معرفـة احلكـم الشـرعي امل 
بشــأا نــص مــن القــرآن أو الســنة أو اإلمجــاع، وهــذه املصــادر أو األدلــة هــي: القيــاس واالستحســان واالستصــالح 

  .واالستصحاب وسد الذرائع والعرف
  أوًال: القياس.

                                                           

 .152، 151سابق، ص  ؛ حممد مصطفى شليب، مرجع101 -94ينظر: أمحد حممود الشافعي، املرجع السابق، ص  - 1

  .115سورة النساء، اآلية رقم:  - 2
،قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هـذا 2176أخرجه: الرتمذي يف السنن ، كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، حديث رقم:  - 3

  .405، ص 4الوجه، ج
،  3056ه، كتـاب املناسـك، بـاب اخلطبـة يـوم النحـر، حـديث رقـم: أخرجه: أبو عبد اهللا حممد بن يزيـد القـزويين بـن ماجـه، سـنن ابـن ماجـ  - 4
 .1016، 1015، القاهرة: دار احلديث، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ص 2ج

  .167ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  - 5
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كهما يف إحلاق واقعٍة مل يـرد فيهـا نـص وال إمجـاع بواقعـٍة أخـرى ثبـت حكمهـا بأحـدمها الشـرتا  " هو: 1القياس
، ويــراد بــذلك أنـه إذا عرضــت علـى اتهــد مسـألة، ومل جيــد نــص ورد 2"علـة احلكــم الـيت ال تــدرك مبجـرد معرفــة اللغـة

َقــْل أي إمجــاع بشــأا، ففــي هــذا احلالــة يبحــث اتهــد علــى حكــم واقعــة  فيهــا ال مــن القــرآن وال مــن الســنة ومل يـُنـْ
  .3-لة اليت مل يرد فيها نصاملسأ -تشاها يف العلة ليقوم بإحلاقه عليها

يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعـِة فَاْسـَعْوا ِإَىل ذِْكـِر اللـِه  (ومن أمثلة القياس يف قوله تعاىل: 
ــٌر َلُكــْم ِإْن ُكنــُتْم تـَْعَلُمــونَ  )َوَذُروا اْلبَـْيــَع َذِلُكــْم َخيـْ

ى اهللا ســبحانه وتعــاىل عــن البيــع وقــت النــداء ، ففــي هــذه اآليــة ــ4
لصالة اجلمعة، وعلة النهي هنا هي أن البيع يشغل عـن صـالة اجلمعـة، وعليـه فـإن كـل مـا مـن شـأنه أن يشـغل عـن 

والعقـود األخــرى أو أي عمـل آخـر فـرع مل يــنص  "صـالة اجلمعـة، فهـو منهــي عنـه بـالرغم مـن أنــه مل يـذكر يف اآليـة،
  5"موجودة فيها، واحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيأخذ حكم األصل إلحلاقه به. على حكمه لكن العلة

واآلثــــار املنقولــــة عــــن 6واْختُلِــــَف يف حجيــــة القيــــاس، فــــذهب فريــــق إىل إنكــــاره، واســــتدلواْ بأدلــــة مــــن القــــرآن
  .8واملعقول7الصحابة

ــــ ــــك بأدل ــــه حجــــة، واســــتدلواْ يف ذل ـــــن الكتة مـــــيف حــــني يــــرى مجهــــور العلمــــاء إىل أن  2واآلثــــار 1ةوالســــن 9ابـ
  .3واملعقول

                                                           

 .303ق، ص قاس الشيء بالشيء يف اللغة، مبعىن قدره على مثاله.( ينظر: خمتار الصحاح، مرجع ساب - 1

 .191حممد مصطفى شليب، مرجع سابق، ص  - 2

  .279ينظر: حممد اخلضري بك، املرجع السابق، ص  - 3
  .09سورة اجلمعة، اآلية رقم:  - 4
 .193حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  - 5

َيانًا ِلُكل َشـيْ  (فمن القرآن قوله تعاىل: - 6 َمـا فـَرْطنَـا ِيف اْلِكتَـاِب ِمـْن ( ). وقولـه أيضـاً:89،( سـورة النحـل، األيـة رقـم: )ءٍ َونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
  القول بالرأي بعد هذا . ح). فهذين اآليتني توضحان بأن اهللا أخرب بكل شيء، ومن مث فال يص38،( سورة األنعام، اآلية رقم: )َشْيءٍ 

اب الــرأي، فــإم أعــداء الســنن، أعيــتهم األحاديــث أن حيفظوهــا، فقــالواْ بــالرأي، روي عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه كــان يقــول: ( إيــاكم وأصــح - 7
 .196فضلواْ وأضلوْا)، ينظر:بدران أبو العينني، أصول الفقه اإلسالمي، اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، ص 

عليــه، وتعيينــه بــالرأي ال خيلــواْ مــن شــبهٍة، واحلكــم قــالوا "إن القيــاس فيــه شــبهة يف أصــله؛ ألن الوصــف الــذي نـَُعــدي بــه احلكــم غــري منصــوص  - 8
لشـبهة يف الثابت به حمض حق اهللا وال وجه إلثبات ما هو حق اهللا بطريٍقٍ◌ فيه شبهة؛ ألن اهللا قادر على إثباته بطريق ال شـبهة فيـه، وإذا متكنـت ا

  .198القياس كان العمل باطًال " ، ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع نفسه، ص 
:" أن جمرد الشبهة يف الدليل ال جتعله باطالً ُميْتَـَنُع العمل به؛ ألن غايتها أن جتعله ظنياً، والشارع أباح العمل بغالب لالرد على هذه الشبهة بالقو ومت 

قادر على إثبات األحكام الظن يف فهم النصوص املختلفة، ولو قصرنا العمل على ما يوجب القطع ملا ثبت من األحكام إال القليل، وقوهلم إن اهللا 
و أرقـى أنـواع بطريٍق ال شبهة فيه ال يفيدهم؛ ألننا مع تسليمنا بقدرة اهللا على ذلك نقول: إن اهللا أراد شيئاً وراء النصـوص، وهـو االجتهـاد الـذي هـ

  .  198العبادة..."، ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع نفسه، ص 
َشـْيٍء يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَه َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوأُْوِيل اْألَْمـِر ِمـْنُكْم فَـِإْن تـَنَـاَزْعُتْم ِيف   (قولـه تعاىل: استدل اجلمهور بعدة  آيات من أمهها   -9

ــٌر  .)، ومعــىن الــرد إىل اهللا 156،( ســورة النســاء، اآليــة رقــم: )َوَأْحَســُن تَــْأِويًال فـَــُردوُه ِإَىل اللــِه َوالرُســوِل ِإْن ُكنــُتْم تـُْؤِمُنــوَن بِاللــِه َواْليَـــْوِم اْآلِخــِر َذلِــَك َخيـْ
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القيـاس يف:  -.وتتمثـل شـروطه7، العلـة اجلامعـة6، حكـم األصـل5، الفـرع4وللقياس أربعة أركان، وهي: األصـل

أن يكــون حكــم األصــل ثابتــاً بالكتــاب أو الســنة أو اإلمجــاع، وأن ال يكــون هــذا احلكــم منســوخاً، وأن يكــون هــذا 
 يكون ذلك احلكم خمتصاً باألصل.احلكم معقول املعىن، وأال   

  ثانياً: االستحسان.
أن يعــدل اإلنســان عــن حيكــم يف املســألة مبثــل مــا حكــم ــا يف نظائرهــا إىل خالفــه  " هــو: 8انـاالستحســ

إذاً هــو عـدم تطبيـق حكـم املســألة الـيت ورد بشـأا نــص،  فاالستحسـان، 9" لوجـه أقـوى يقضـي العــدول عـن األول 
ناظرها؛ بسبب وجود دليل أقوى اقتضى هذا العدول، ومن أمثلة ذلك جواز الوصية استحساناً على مسألة أخرى ت

ِمــْن بـَْعــِد  (علــى الــرغم مــن أــا تصــرف مضــاف إىل مــا بعــد املــوت، وهــذا لــدليل مــن القــرآن الكــرمي يف قولــه تعــاىل:
)َوِصيٍة يُوِصي َِا َأْو َدْينٍ 

10 ،".  
ســـان احلنفيـــة واملالكيـــة وقـــال بـــه احلنابلـــة ومل يتوســـعواْ فيـــه، ومنعـــه وأكثـــر مـــن ذهـــب إىل العمـــل باالستح 

  ـان ، واالستحس1اخلفي ، وينقسم االستحسان عند احلنفية إىل: االستحسان بالقياس11الشافعية مطلقاً"

                                                                                                                                                                                                            

ق ذلـك إال ورسوله،" إرجاع املختلف فيه إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، فيلحق النظري بنظريه، وما تنازعته األشباه يلحق بأقرا شـبهًاً◌ً◌ً◌، وال يتحقـ
 .   200ليب، املرجع نفسه، ص باالشرتاك يف العلة... "،( ينظر:حممد مصطفى ش

فقالـت : إن أمـي نـذرت أن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم -جـاءت إىل النـيب -اسـم قبيلـة –أن امرأة من جهينة  استدلواْ باحلديث الذي روي فيه: - 1
اهللا أحق بالوفاء ))، رواه حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها. قال: (( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضواْ اهللا ف

صـلى –.  ففي هذا احلديث يبدواْ جلياً القياس الذي قام بـه الرسـول 45، باب احلج والنذور عن امليت والرجل حيج عن املرأة، ص 3البخاري، ج
  .  -اهللا عليه وسلم

له ليصلي بالنـاس يف  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا من أمثلة اآلثار اليت استندوْا عليها حكم الصحابة" بإمامة أيب بكر قياساً على إنابة - 2
 . 203مرضه األخري قائلني:( رضيه رسول اهللا لديننا أفال نرضاه لدنيانا )"، ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص 

إعمـال القيـاس حـىت جنـد احلكـم للمسـائل  وأما استنادهم على املعقول، فقالواْ إن النصوص متناهية، واحلـوادث غـري متناهيـة، ومـن هنـا فينبغـي - 3
 .) 203املستجدة.( ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع نفسه، ص 

  األصل هو املقيس عليه؛ أي الواقعة اليت ثبت احلكم بشأا. -4

  الفرع:هو الواقعة املستجدة، واليت يتم البحث عن حكم هلا من خالل القياس.  - 5
 ثبت بالقرآن أو السنة أو اإلمجاع. حكم األصل: هو احلكم الذي   - 6

 العلة اجلامعة: هي اليت مت بسببها إثبات احلكم لألصل، وهي نقطة اشرتاك بني األصل والفرع.  - 7

 االستحسان يف اللغة: عد الشيء حسناً، جاء يف القاموس احمليط وخمتار الصحاح، استحسنت هذا الشيء إذا رأيته من األمور احلسنة. - 8

  .737: وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص ينظر - 9
  .11سورة النساء، اآلية رقم:  - 10
 .158ينظر: حسني مطاوع الرتتوري، مصادر النظم اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية، املرجع السابق، ص  - 11
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، واالستحسـان باملصـلحة الـيت مل 4، واالستحسـان بالضـرورة ورفـع احلـرج3، واالستحسان باإلمجـاع2صـبالن
.                                                                                                                            6، واالستحسان بالعرف5حد الضرورة تبلغ

  صالح المرسلة أو االستصالح.ثالثاً: الم
يـــراد باملصـــلحة، احملافظـــة علـــى مقصـــود الشـــارع مـــن خـــالل حفـــظ الضـــروريات اخلمســـة، وهـــي حفـــظ الـــدين 
وحفـظ الـنفس وحفــظ العقـل وحفـظ النســل وحفـظ املــال، ومسيـت مرسـلة؛ ألــا " مطلقـة عـن دليــل خيصـها بعينهــا، 

ثــــة أقســــام: مصــــاحل معتــــربة، مصــــاحل ملغــــاة، ومصــــاحل ، وتنقســــم املصــــاحل إىل ثال7لكــــن شــــهد جلنســــها مجلــــة أدلــــة"
                                                                                                                                                                                                            

ه احلالـة هـل تـدخل تلـك احلقـوق يف مثال ذلك: إذا مت وقف أرض زراعية، ومل ينص على حقوق ارتفاقها من شرب وطريق وغريها، ففي هـذ  - 1
 الوقف أو ال؟. يف هذا املسألة تعارض قياسان لوجود شبهني هلا، فمن جهة الوقف يشبه البيع؛ ألنه تصـرف خيـرج ملـك احملـل مـن يـد صـاحبه، ويف

ة: إن القياس يقتضي عدم دخول املرافق الوقت ذاته يشبه اإلجارة؛ لكونه يفيد انتقال املنفعة إىل من صدر العقد له. وعلى هذا األساس قال احلنفي
،  270يف الوقـــف إال بـــالنص عليهـــا، واالستحســـان يقتضـــي دخوهلـــا، وإن مل يـــنص عليهـــا يف العقـــد.( ينظر:حممـــد مصـــطفى شـــليب، م . ن ، ص 

271    (. 

بايعت فقل ال خالبة ))، أخرجه البخاري،   للرجل الذي كان خيدع يف البيوع :((  إذا -صلى اهللا عليه وسلم -ومن أمثلة ذلك: قول الرسول - 2
نص علـى كتاب البيوع، باب ما يكره من اخلداع يف البيع. فهذا اخليار خمالف ملقتضى أن العقد ملزم مبجرد عقده، ولكنه أجيز استحساناً لـورود الـ

 ذلك.

رتة املكـوث فيـه، وهـذا بـالرغم مـن أن اجلهالـة املرتتبـة عـن ومثاله: االستحمام يف احلمام  من دون حتديد كمية املـاء املسـتعمل، ودون حتديـد لفـ - 3
رجـع ذلك كافية إلبطال التصرف،" ولكنه استحسن؛ لتعامل الناس حيث ال يرتتب علـى هـذه اجلهالـة نـزاع."،( ينظر:بـدران أبـو العينـني بـدران ، امل

 .)    201السابق، ص 

بالرغم من أن كل غنب هو أكل ألموال الناس بالباطل.( ينظر:حممد مصطفى شـليب، املرجـع ومثاله: اغتفار الغنب اليسري يف املعامالت، وهذا  - 4
 .)276السابق، ص 

احلريق ومثاله:" ما أفىت به أبو يوسف وحممد بتضمني الصناع ما بأيديهم من أموال الناس إال إذا كان اهلالك من شيء ال ميكن االحرتاز منه ك - 5
ن ذلك استحسان على خالف القياس، وهو القاعدة املقررة يف الضمان أن األمني ال يضـمن األمانـة إال بالتعـدي عليهـا، الشامل والنهب العام، فإ

 .)204أو بتقصري يف حفظها"،( ينظر:بدران أبو العينني، م . س ، ص 

شرط ال يقتضيه العقد، وهو شـغل ملـك الغـري، ومثاله: ما أفىت به حممد بن احلسن" بصحة بيع الثمر مع شرط بقائه حىت يتم نضجه مع أنه  - 6
أو هو صفقة يف صفقة...وهو منهي عنه حبديث: (( ى رسول اهللا عن صفقتني يف صفقة ))، (أخرجه: أمحـد بـن حنبـل، مسـند اإلمـام أمحـد بـن 

بذلك سوغه."، ( ينظر:حممد  )، أو هو بيع وشرط، وقد ى رسول اهللا عن بيع وشرط. ولكن جريان العرف 398، دار الفكر، ص 1حنبل، مج
 .)  276مصطفى شليب املرجع نفسه، ص 

  .158حسني مطاوع الرتتوري، مصادر النظم اإلسالمية، جملة البحوث اإلسالمية، مرجع سابق، ص   - 7
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فهــي الــيت نــص الشــارع  2، وأمــا املصــاحل امللغــاة1مرسلة.فاملصــاحل املعتــربة هــي الــيت قــام الــدليل الشــرعي علــى اعتبارهــا
  فهي اليت مل يرد نص ال بإلغائها وال باعتبارها مصلحة مشروعة.  3على إلغائها، وأما املصاحل املرسلة

  
  

         
  ابعاً:االستصحاب.ر 

، ومعـىن أن 4"بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حىت يقـوم الـدليل منهمـا علـى التغيـرياالستصحاب هو:" 
يبقـــى احلكـــم كمـــا كـــان عليـــه يف األصـــل حـــىت يـــرد دليـــل علـــى تغيـــريه، ومثالـــه إذا أدعـــى شـــخص بـــأن لـــه ديـــن علـــى 

ائــه. واتفــق العلمــاء علــى تقســيم االستصــحاب شـخص ، فاألصــل الــرباءة حــىت يــأيت بالــدليل الــذي يثبـت صــحة ادع
  :5إىل ما يلي

 6استصحاب حكم العقل بالرباءة األصلية، وهي ما نفاه العقل ومل يثبته الشرع. -1

 .7استصحاب احلكم األصلي لألشياء يف الشرع، وهو اإلباحة -2

        .8استصحاب حكم دّل الشرع على ثبوته ودوامه؛ لوجود سببه -3
  خامساً: سد الذرائع

ــ يف االصــطالح الفقهــي" املنــع مــن الشــيء اجلــائز إذا كــان يــؤدي إىل مفســدة غالبــاً. وقــد  9راد بســد الــذرائعي
، ولقــد استشــف العلمــاء هــذا الــدليل مــن القــرآن 10اشــتهر بــالقول بســد الــذرائع عــن اإلمــام مالــك مث اإلمــام أمحــد."

                                                           

،( سورة البقرة، اآلية رقم: )اِب َلَعلُكْم تـَتـُقونَ َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة يَاأُْوِيل اْألَْلبَ  ( مثل تشريع القصاص من أجل حفظ النفس؛ لقوله تعاىل: - 1
179 .(  

يقاً مثل االستسالم للعدو، فهي وإن كانت فيه مصلحة، واليت تتمثل يف حفظ النفوس من القتل، إال أن الشارع ألغاها، وأمر بقتال العدو حتق - 2
  ملصلحة أقوى، وهي حفظ كيان األمة اإلسالمية.     

  القرآن يف مصحف واحد، للمحافظة عليه من الضياع. مثل: مجع  - 3
  .860وهبة الزحيلي ، املرجع السابق، ص  - 4

 .)  345، 339ينظر:حممد مصطفى شليب، املرجع السابق، ص  5 -

 مثل: خلو الذمة من التكاليف. - 6

يء خلقه اهللا األصل فيه اإلباحة إال إذا ثبتت حرمته وهو ما يعرب عنه بالقاعدة الفقهية، األصل يف األشياء اإلباحة، ومعناها أن كل ش  - 7
 بالنص. 

  بالعقد الصحيح، إىل أن يوجد ما ينقل هذه امللكية. ةكبقاء امللكية ثابت  -8

  . 96، املرجع السابق، ص 8الذرائع يف اللغة: مجع ذريعة، ومعناها الوسيلة، ينظر: ابن منظور،مج - 9
 .160ع نفسه، ص حسني مطاوع الرتتوري ، املرج - 10
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)ُدوِن اللـِه فـََيُسـبوا اللـَه َعـْدًوا ِبغَـْريِ ِعْلـمٍ َوَال َتُسبوا الِذيَن َيْدُعوَن ِمـْن  (والسنة، كقوله تعاىل:
، فـالنهي عـن َسـب آهلـة 1

  املشركني؛ حىت ال يكون سبباً يف سب هؤالء املشركون هللا تبارك وتعاىل.
أصـل عظـيم يف بـاب التشـريع، فبواسـطته يسـتطيع ويل األمـر الـذي حيكـم بشـريعة اهللا أن  "الذرائع  دويعترب س
املباحــات الــيت اختــذها النــاس وســائل إىل املفاســد واألضــرار بــاتمع، ويســد علــيهم أبواــا، ويكــون  مينــع مــن بعــض

  .2" عمله هذا عمالً شرعياً مستنداً إىل أصل من أصول الشريعة
  سادساً: العرف. 

لفـظ   العرف هو: " ما تعوده الناس، أو َمجٌْع مـنهم، وألفـوه حـىت اسـتقر يف نفوسـهم مـن فعـل شـاع بيـنهم، أو
، ومــن أبــرز أمثلتــه مــا تعارفــه 3كثــر اســتعماله يف معــىن خــاص حبيــث يتبــادر منــه عنــد إطالقــه دون معنــاه األصــلي."

النــاس يف بيــع املعاطــاة حبيــث ينعقــد العقــد دون أن يــتلفظ األطــراف بــه. ويــنقم إىل عــام وخــاص، فالعــام مــا تعارفــه 
فــه بعــض النــاس، كأهــل إقلــيم معــني، أو طائفــة معينــة، النــاس يف كــل الــبالد يف عصــر مــن العصــور، واخلــاص مــا تعار 

  :ويشرتط العلماء العتبار العرف مجلة من الشروط، وهي
  أن يكون العرف مطرداً. -
 أن يكون العرف سابقاً على وقوع احلادث. -

 أن ال خيالف نصاً أو دليًال. -

 .4أن ال يوجد اتفاق بني املتعاقدين يقضي مبخالفته -

  مبدأ المشروعية في القانون الوضعي. المطلب الثاني: مصادر   
مصادر مبدأ املشروعية يف القانون الوضـعي إىل قسـمني، مصـادر مكتوبـة، وأخـرى غـري مكتوبـة، وعليـه تنقسم 

سأخصص الفرع األول لعرض املصـادر املكتوبـة ملبـدأ املشـروعية يف القـانون الوضـعي، أمـا الفـرع الثـاين، فسأخصصـه 
  املشروعية يف القانون الوضعي. للمصادر غري املكتوبة ملبدأ

  الفرع األول: المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية في القانون الوضعي.
تتمثـــل املصـــادر املكتوبـــة ملبـــدأ املشـــروعية يف القـــانون الوضـــعي، يف النصـــوص واآلراء املدونـــة واحملـــررة، وهــــي: 

  التشريع، القضاء، والفقه.
  أوًال: التشريع.
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جمموعــة القواعــد القانونيــة املكتوبــة، الــيت تصــنعها الســلطة املختصــة، وتكــون هــذه  " يعــرف التشــريع علــى أنــه:
  ،وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام:1"القواعد مبثابة خطاب عام وجمرد وملزم يتعرض خمالفه للعقاب.

  التشريع األساسي. -1
الـيت توضـح األسـس الـيت جمموعـة القواعـد القانونيـة  "،الذي يقصد به:2يطلق التشريع األساسي على الدستور

تقـــوم عليهـــا الدولـــة،وتنظيم الســـلطات األساســـية ـــا مـــن حيـــث التكـــوين واالختصاصـــات، وتعيـــني حقـــوق األفـــراد 
  .3"وواجبام.

القواعـد القانونيـة األمسـى يف الدولـة، وهـي تتنـاول أو تـنظم شـكل الدولـة،  ةفالتشريع األساسـي إذاً هـو جمموعـ
  م احلقوق واحلريات املتعلقة باألفراد.والسلطات العامة فيها،كما تنظ

مكتوبـــة، مثـــل الدســـتور اجلزائـــري والدســـتور الفرنســـي والدســـتور  وتنقســـم الدســـاتري مـــن حيـــث الشـــكل، إىل دســـاتري
غري مكتوبة( عرفية)، مثل الدستور اإلجنليزي.وختتلف من حيث مصدرها  إىل ثالثة أنواع وهي:   املصري، ودساتري

  4، ودستور االستفتاء.ةالتعاقدي، دستور اجلمعية التأسيسي دستور املنحة، الدستور
وجتدر اإلشارة إىل أّن حتديد األطر العامة يف الدستور وحده ال يكفي الحرتام مبدأ املشروعية، بـل ال بـّد مـن 

تني القـوانني الصـادرة عـن السـلط ةوجود رقابة متبادلة بني السـلطات، وحتديـد هيئـة خمتصـة تقـوم برقابـة مـدى دسـتوري
املؤسســات الدســتورية وأجهــزة الرقابــة  "علــى أّن: 162التشــريعية والتنفيذيــة، وقــد نــص الدســتور اجلزائــري يف املــادة 

مكلفــــة بــــالتحقيق يف تطــــابق العمــــل التشــــريعي والتنفيــــذي مــــع الدســــتور، ويف اســــتخدام الوســــائل املاديــــة واألمــــوال 
  5"العمومية وتسيريها.

يؤســس جملــس دســتوري يكلــف بالســهر  "تور كــذلك علــى مــا يلــي:مــن نفــس الدســ163كمــا نصــت املــادة 
  "على احرتام الدستور.

حيـث أمـا يعتـربان  ؛يف القرآن والسـنة يتمثل التشريع األساسي يف الفقه اإلسالميومما سبق ميكن القول أّن 
أصـلهما إىل الـوحي، املرجع األساسي يف وضـع األحكـام التشـريعية املتعلقـة باملسـائل الفقهيـة، فهمـا مصـدران يرجـع 
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من عنـد اهللا، فـالقرآن والسـنة ليسـا كالدسـاتري الوضـعية الـيت يعـود مصـدرها إىل  -عليه السالم -الذي نزل به جربيل
جمــالس تأسيســية، أو إىل اســتفتاء شــعيب، حيــث تتــأثر هــذه الدســاتري بالتيــارات الفكريــة، والثقافــات الســائدة، فهــي 

  تتصف بالدميومة، إال أن التعديل واإلاء كثرياً ما يكتنفها. تتغري حبسب تغري اتمع، وإن كانت
وصـاحلة لكـل زمـان ومكـان، مصـداقاً لقـول اهللا  مناحي احلياةوقد جاءت أحكام القرآن والسنة شاملة لكل  

  .1) َما فـَرْطَنا ِيف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ  (تبارك وتعاىل:
أحكـام تشـريعية صـرحية خاصـة ـا، ولكنـه يوجـد لبعضـها أحكـام وجتدر اإلشارة إىل أنه ليسـت لكـل الوقـائع 

ــُل إىل األحكــام املتعلقــة باملســائل الــيت ال نــص فيهــا عــن طريــق االجتهــاد الــذي يقــوم بــه اتهــدون،  خاصــة، َويـُتَـَوص
ة مســـتخدمني لـــذلك جمموعـــة مـــن األدلـــة الفقهيـــة املتمثلـــة يف القيـــاس واالستحســـان واالستصـــحاب واملصـــاحل املرســـل

  اخل.…والعرف وسد الذرائع
ويف القــوانني الوضــعية، فــإن الدســاتري ال تشــمل أحكامهــا مجيــع املســائل، وإمنــا ختــتص فقــط بإبــداء اخلطــوط 

  .العريضة اليت جيب مراعاا من ِقبل السلطة التشريعية
  القانون العضوي. -2

لـيت تتنـاول حمـوراً مـن حمـاور الدسـتور، القانون العضوي هـو جمموعـة القـوانني الـيت تضـعها السـلطة التشـريعية، وا
ومـــن أمثلتهـــا يف القـــانون اجلزائـــري مـــا يتعلـــق بتحديـــد كيفيـــات انتخـــاب النـــواب، ومـــا يتعلـــق بـــذلك، حيـــث نصـــت 

حتـــدد كيفيـــات انتخـــاب النـــواب وكيفيـــات انتخـــاب أعضـــاء جملـــس األمـــة أو  "مـــن الدســـتور علـــى أنـــه: 103املـــادة
حـــددت  123، كمـــا أّن املـــادة" االت التنـــايف مبوجـــب قـــانون عضـــوي.تعييـــنهم وشـــروط قـــابليتهم لالنتخـــاب وحـــ

إضــافة إىل اــاالت املخصصــة للقــوانني  " اــاالت الــيت يشــرع فيهــا الربملــان بقــوانني عضــوية، وفــق الشــكل التــايل:
  العضوية مبوجب الدستور، يشرع الربملان بقوانني عضوية يف ااالت اآلتية:

  ، وعملها.تنظيم السلطات العمومية -
  نظام االنتخابات. -
  القانون املتعلق باألحزاب السياسية. -
  القانون املتعلق باإلعالم. -
  القانون األساسي للقضاء والتنظيم القضائي. -
  القانون املتعلق بقوانني املالية. -
  القانون املتعلق باألمن الوطين. -
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) أعضـــاء جملـــس 4/3ة للنـــواب وبأغلبيـــة ثالثـــة أربـــاع(، باألغلبيـــة املطلقـــةتـــتم املصـــادقة علـــى القـــوانني العضـــوي
  األمة.

   ." خيضع القانون العضوي ملراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف الس الدستوري قبل صدوره
  وال يوجد يف التشريع اإلسالمي ما يصطلح عليه تشريعاً عضوياً، مثل ما هو عليه احلال يف القانون الوضعي. 

  دي أو القانون.التشريع العا -3
التشريع العادي هو جمموعة القوانني اليت تضعها السلطة التشريعية، يف إطار ما خيولـه هلـا الدسـتور، وجيـب أن 
تكـــون هـــذه القـــوانني موافقـــة ملـــا حيـــدده الدســـتور، وإالّ ُعـــدْت خمالفـــة ملبـــدأ املشـــروعية، كمـــا ينبغـــي أن تصـــدر هـــذه 

 "مـن الدسـتور علـى مـا يلـي:  98، ويف هـذا الصـدد تـنص املـادة 1ارية املفعولالقوانني وفق اإلجراءات القانونية الس
  ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتني، ومها الس الشعيب الوطين وجملس األمة.

  ."وله السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه

مـن الدسـتور  124لفقـرة الثالثـة مـن املـادة وميكن لرئيس اجلمهورية أن ميارس سلطته التشريعية، حيث تـنص ا
        ."، من الدستور93االستثنائية املذكورة يف املادة  ةعلى أنه: " ميكن رئيس اجلمهورية أن يشرع بأوامر، يف احلال

وجتدر اإلشارة إىل أن املعاهدات الدولية اليت ميضيها رئيس اجلمهورية تسمو على القوانني، حيث تنص املادة 
املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصـوص عليهـا يف الدسـتور، تسـمو علـى  "132
  ."القانون

  التشريع الفرعي. -4
يقصــد ــا تلــك القــرارات الــيت تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة، يف إطــار صــالحياا الدســتورية، وتســمى هــذه 

ويلحـق بـالقرارات التنظيميـة، التعليمـات واملنشـورات الـيت تشـتمل  "يذيـة،القرارات باملراسيم التنظيمية أو اللـوائح التنف
علـى قواعــد عامـة جمــردة، إذ تأخــذ هـذه التعليمــات واملنشــورات حكـم القــرارات التنفيذيــة، فتصـبح مبثابــة الالئحــة أو 

   2"القاعدة القانونية الواجبة اإلتباع...
فقه اإلسـالمي، األحكـام واآلراء الـيت يتوصـل إليهـا الفقهـاء هذا ويقابل التشريع العادي والتشريع الفرعي يف ال

  اتهدون، من خالل الرجوع إىل املصادر واألدلة الفقهية.
ويشـرتك الفقــه اإلسـالمي مــع التشـريع العــادي والفرعـي، يف اجلانــب املتعلـق باملعــامالت، مـن الناحيــة الشــكلية 

؛ وهــذا بســبب اخــتالف املرجعيــة، فالفقــه اإلســالمي يعــود أو التنظيميــة، وخيتلفــان مــن حيــث املضــمون أو املوضــوع
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أصــله إىل الــوحي، يف حــني مرجعيــة التشــريعات العاديــة والفرعيــة الوضــعية، ترجــع إىل إرادة الشــعب، وهــذه األخــرية 
  تتأثر باملتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.  

   اإلداري ثانياً: القضاء
اإلداري أمهيــة كبــرية يف جمــال القــانون اإلداري؛ ألن بعــض قواعــد هــذا األخــري يعــود  تكتســي أحكــام القضــاء

 " مصـدرها إىل القضــاء اإلداري، حيــث أنــه جيتهـد يف خلــق هــذه القواعــد مبناسـبة نظــره يف املنازعــات اإلداريــة، وهــذا
ع مـــن زميلـــه يف القضـــاء نظـــراً لعـــدم تقنـــني بعـــض قواعـــد القـــانون اإلداري، فهنـــا تكـــون للقاضـــي اإلداري حريـــة أوســـ

املـــدين. كمـــا أن القاضـــي اإلداري ميلـــك يف جمـــال تفســـري النصـــوص القانونيـــة حريـــة أكـــرب، وهلـــذا فـــإن أغلـــب مبـــادئ 
  1"ونظريات القانون اإلداري من صنع القضاء...

  ثالثاً: الفقه  
هلم املســائل القانونيـــة جممـــوع اآلراء واألحبــاث الــيت توصـــل إليهــا فقهــاء القـــانون، مــن خــالل تنـــاو  "يــراد بالفقــه

، وتكمن أمهية الفقه يف تلك احللول والنتائج الـيت يتوصـل إليهـا فقهـاء القـانون، مـن خـالل 2"وحتليلها بطرق علمية.
الدراســات واألحبــاث، والــيت تشــكل مرجعــاً أساســياً للقاضــي؛حيث تســاعده يف حــل القضــايا والنزاعــات الــيت قــد ال 

مهيتــه تكمــن أيضــاً يف إفــادة القاضــي مــن تلــك التفاســري والشــروح الــيت يضــعها يوجــد نــص قــانوين ينظمهــا، كمــا أن أ
  الفقهاء للنصوص القانونية.

الناحية التشـريعية ال جنـد مـا يـدل علـى أن القضـاء والفقـه  "ورغم تلك األمهية اليت يتميز ا الفقه إالّ أنه من 
الـذي يطبـق القـانون بعـد فقهـه وتفسـريه وتأويلـه  مصدران تفسرييان، فـاألمر ال حيتـاج إىل نـص إثبـات؛ ألن القاضـي

   3"ما هو إال تلميذ الفقيه، وهذا األخري بدوره جيعل من القضاء أحد مراجعه األساسية.
ومما ينبغـي اإلشـارة هـو أن أقـوال فقهـاء القـانون، وأقـوال فقهـاء الشـريعة اإلسـالمية تشـرتك يف كوـا جمـرد رُآى 

اجتهـــادات الفقهـــاء املســـلمون مســـتندة وخاضـــعة ملـــا تقـــرره األصـــول التشـــريعية  واجتهـــادات، وخيتلفـــان يف كـــون أن
للشريعة اإلسالمية، يف حني تتجرد اآلراء القانونية عـن كـل التـزام معنـوي، لتبقـى رهينـة األهـواء وامليـوالت الشخصـية 

  املتأثرة بفكرة ما أو نظام معني. 
  ية في القانون الوضعيالفرع الثاني: المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروع

  تتمثل املصادر غري املكتوبة ملبدأ املشروعية يف العرف، واملبادئ العمة للقانون، وهي كما يلي:
  أوًال: العرف
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إتبــاع اإلدارة مســلكاً يف مزاولــة األنشــطة الــيت  "يقصــد بــالعرف هنــا العــرف اإلداري، الــذي يـَُعــرُف علــى أنــه:
ح هــذا املســلك ملزمــاً لــإلدارة واألفــراد يف مزاولــة األنشــطة الــيت تــدخل يف تــدخل يف اختصاصــها مــدة زمنيــة، ويصــب

اختصاصها مدة زمنية...ويظل العـرف قائمـاً مـامل يلـغ أو يعـدل صـراحة أو ضـمناً بقاعـدة أخـرى مماثلـة، أو بقاعـدة 
دة معقولـة وطويلـة، مـع تعود اإلدارة على إتباع قاعدة معينة يف أعماهلـا، مـ "، وهناك من يعرفه بأنه: 1"أعلى درجة.

االعتقاد بأن القاعدة أصبحت ملزمة جيب احرتامها من طرف اإلدارة واألفراد مامل تعدل بقاعـدة تشـريعية. والعـرف 
   2"اإلداري مثل العرف املدين يشرتط فيه توفر ركنني.

  من خالل التعريفني يتضح أن للعرف ركنني، ومها:
  الركن المادي -1

سلوكاً معيناً، بصورة منتظمة ومنتظمة، وخالل مدة زمنية، ويشـرتط أن يكـون هـذا السـلوك  يراد إتباع اإلدارة 
    .3مشروعاً 

  المعنويالركن  -2
ويعــين إحســاس اإلدارة بإلزاميــة الســلوك الــيت دأبــت علــى إتباعــه، وبالتــايل فــإن أي خــروج مــن ِقَبِلهــاَ عــن ذلــك 

    .4السلوك يعد خروجاً عن مبدأ املشروعية
أمهية كبـرية؛ لكونـه يعـرب عـن ضـمري اجلماعـة ومـدى ارتبـاطهم ببعضـهم، فضـالً عـن أنـه يعتـرب مصـدراً  وللعرف

   .5أساسياً يف حالة عدم وجود نص
  ثانياً: المبادئ العامة للقانون

املبــادئ واملثــل الثابتــة الــيت ال تتغــري بتغــري الزمــان أو املكــان، وقــد ترســخت يف الوجــدان والضــمري "  يقصــد ــا
نوين لألمة، وهي غري مكتوبة توحي ا ظروف األمة السياسية وترِثُها من تارخيها وجتارـا، ويعمـل القضـاء علـى  القا

   6"كشفها وتقريرها...
، يف أعقاب هزمية فرنسا يف 1940مة للقانون لس الدولة الفرنسي منذ عام اوتعود فكرة إنشاء املبادئ الع

جلمهورية الثالثة؛ حيث ترتب علـى ذلـك انـدثار املبـادئ الدسـتورية، األمـر الـذي أدى احلرب العاملية الثانية، وايار ا
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مبجلس الدولة إىل وضع مبادئ قانونيـة عامـة؛ مـن أجـل احملافظـة علـى احلريـات واحلقـوق، ومـن أمثلـة تلـك احلقـوق: 
   .1مبدأ املساواة بني املواطنني، كفالة حق التقاضي، ومبدأ سيادة القانون

لعــرض الــذي تضــمن مصــادر مبــدأ املشــروعية يف الفقــه اإلســالمي والقــانون الوضــعي، ســأتطرق يف وبعــد هــذا ا
       املبحث الثالث إىل ضمانات مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

  
  
  

  
  ـث الثالث:ـالمبحـ

  
  ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

  
 ،الرقابة الشعبية، الرقابة الذاتية، والرقابة القضائية عدة ضمانات من أمهها: يف الفقه اإلسالمي ملبدأ املشروعية

أهـم الضـمانات يف القـانون الوضــعي فإـا تتمثـل يف الرقابـة الشـعبية، والرقابــة السياسـية، ورقابـة وسـائل اإلعــالم،  أمـا
طلب األول لدراسة ضمانات مبدأ املشروعية يف الفقه سوف أخصص املورقابة القضاء اإلداري، و الرقابة الذاتية. و 

  .اإلسالمي، ويف املطلب الثاين سوف أتطرق لضمانات مبدأ املشروعية يف القانون الوضعي
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  المطلب األول:  ضمانات مبدأ المشروعية في الفقه اإلسالمي.
ابــة الذاتيــة، والرقابــة القضــائية املتمثلــة يف يف الفقــه اإلســالمي، الرقابــة الشــعبية، الرق هــذه الضــمانات وتشــمل

  رقابة والية املظامل،وهذا ما سيتم التطرق إليه يف ما يلي:
  الفرع األول: الرقابة الشعبية.

لقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل على األمة رقابة احلكام، وهذا من خالل األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، 
الفقه اإلسالمي إىل تلك املصـادر املقـررة لألمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، ففـي  ويرجع مصدر الرقابة الشعبية يف

القرآن الكرمي، يوجد الكثري من اآليات اليت حتث على األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، ومـن أبرزهـا قولـه تعـاىل: 
َهــْوَن َعــْن اْلُمْنَكــِر َوأُْولَئِــَك ُهــْم اْلُمْفِلُحــونَ َولْــَتُكْن ِمــْنُكْم أُمــٌة يَــْدُعوَن ِإَىل اْخلَــْريِ َويَــْأُمُروَن بِــا ( )ْلَمْعُروِف َويـَنـْ

، وقولــه 1
لُــوَن آيَــاِت اللــِه آنَــاَء اللْيــِل َوُهــْم َيْســُجُدونَ  (أيضــاً:  يـُْؤِمنُــوَن بِاللــِه َواْليَـــْوِم  لَْيُســوا َســَواًء ِمــْن أَْهــِل اْلِكتَــاِب أُمــٌة قَاِئَمــٌة يـَتـْ

ــرَاِت َوأُْولَِئــَك ِمــَن الصــاِحلِنيَ اْآلِخــِر وَ  َهــْوَن َعــْن اْلُمْنَكــِر َوُيَســارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ َوَمــا يـَْفَعلُــوا ِمــْن َخــْريٍ  يَــْأُمُروَن بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
)فـََلْن ُيْكَفُروُه َواللُه َعِليٌم بِاْلُمتِقنيَ 

َر ِيف َكِثٍري ِمْن جنَْ  (، وقوله جل شأنه: 2 َواُهْم ِإال َمْن أََمـَر ِبَصـَدَقٍة َأْو َمْعـُروٍف َال َخيـْ
)َأْو ِإْصَالٍح بـَْنيَ الناِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللِه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما

ـا  (، وقوله جل يف عاله: 3 فـََلم
َنا الِذيَن يـَنْـ  )َهْوَن َعْن السوِء َوَأَخْذنَا الِذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَـا َكـانُوا يـَْفُسـُقوَن◌َ َنُسوا َما ذُكُروا ِبِه َأْجنَيـْ

، ويف آيـة 4
َواْلُمْؤِمنُــوَن َواْلُمْؤِمنَـــاُت بـَْعُضــُهْم َأْولِيَـــاُء بـَْعــٍض يَـــْأُمُروَن بِـــاْلَمْعُروِف  (أخــرى يقـــول املــوىل عـــز وجــل يف كتابـــه الكـــرمي: 

َهْوَن عَ  )ْن اْلُمنَكرِ َويـَنـْ
الشارع أوجب على األمة اإلسالمية أن تقوم منها مجاعـة  "، فمن خالل هذه اآلية يتبني أن 5

  6"للقيام بفريضة مراقبة احلكام يف سلوكهم وعدم خروجهم عن أحكام القانون.
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وتعـاىل  أن األمر بـاملعروف أصـل مـن أصـول الـدين قـد فرضـه اهللا سـبحانه "فمن خالل اآليات السابقة يتبني 
علــى األمــة، وجعلــه صــفة مــن صــفات املــؤمنني، وأن اإلميــان ال يــتم إال بــه، وأن الفــالح والنجــاة منــوط بــه ، ولعــن 

  1"الذين يقومون به
عن أبــي ويف السنة النبوية الشريفة، توجد عدة أحاديث تشري إىل أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر،   ف

َمــْن رََأى ِمــْنُكْم منكــراً، (( يقــوُل:  -صــلى اهللا عليــه وســلم -عنــه قــاَل: مسعــُت رســوَل اهللاســعيٍد الـــُخْدرِي رضــي اهللا 
ــِه، وذلــَك أضــعف اِإليـــمانِ  ـــْم َيْســَتِطْع فَِبَقْلِب ــِإْن َل ـــْم َيْســَتِطْع فَِبِلَســانِِه، َف ــِإْن َل ـــَيِدِه، َف ـــيـَُغيـْرُه ِب عــن عبــِد اهللا بــِن ، و 2)) فـَْل

ِإال   ،بـََعثَـُه اهللا فــي أُمـٍة قـَْبلِــي ْن نبــي ما مِ (( :  -صلى اهللا عليه وسلم  – قاَل: قاَل رسوُل اهللامسعوٍد رضي اهللا عنه 
 ِتِه َحَوارِيِتهِ وأصحاٌب يَْأُخُذوَن  ونكاَن لُه ِمْن أُما َت◌َ ، مث بأمرهويـَْقَتُدوَن  ِبُسنيقولوَن  .ْخـُلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخـُلوفٌ إ

ــ َمــا ال ـيِدِه فهــو مــؤمٌن، وَمــْن َجاَهــَدُهْم بِِلَســانِِه فهــو مــؤمٌن، وَمــْن يـَْفَعُلــوَن ويـَْفَعُلــوَن َمــا الَ يـُــْؤَمُروَن، َفَمــْن َجاَهــَدُهْم ِب
  .3)) َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فهو مؤمٌن، ولـيَس وراَء ذلَك من اإليـماِن حبُة َخْرَدلٍ 

أن األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر أمـر واجـب علـى األمـة فمن خالل اآليات واألحاديث السابقة يتضح 
  .4اإلسالمية، فرادى ومجاعات، وإن هي مل تعمل ذا لن تستقيم أمورها، وباءت باخلسران يف الدنيا واآلخرة

  الفرع الثاني: الرقابة الذاتية.
وحده يدير شـؤون الدولـة  بسيطاً، فكان -صلى اهللا عليه وسلم –لقد كان التنظيم اإلداري يف عهد الرسول 

مبساعدة بعض العمـال ، وكـان يبعـث بعضـهم إىل األمصـار مـن أجـل أن يعلمـواْ النـاس أحكـام اإلسـالم، والنظـر يف 
قضاياهم ونزاعام، كما كان يرسل ممثلني عنه جلمع الصدقات، واختذ كتاباً لكتابة الرسائل اليت كان يبعـث ـا إىل 

حيرصون يف إتباع أحكام الشرع احلنيـف، وكـانوْا ينظـرون للمسـؤولية علـى  - عنهمرضي اهللا -امللوك. وكان الصحابة
: يَـا  ملـا قـال لـه -رضـي اهللا عنـه -أليب ذر -صـلى اهللا عليـه وسـلم –أا تكليف وليسـت بتشـريف؛ لقـول الرسـول 

 َهـا، ((  قَاَل: َرُسوَل الّلِه َأَال َتْستَـْعِمُلِين؟ قَاَل: َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلٰى َمْنِكِيب. ُمثَهـا أََمانَـٌة. َوإنـَك َضـِعيٌف. َوإنـيَـا أَبَـا َذَر إنـ
، فكانـت الرقابـة إذن متـارس مـن خـالل 5)) يـَْوَم اْلِقَياَمِة، ِخْزٌي َوَنَداَمٌة. إال َمْن َأَخَذَها ِحبَقَها َوأَدى الِذي َعَلْيـِه ِفيَهـا

                                                           

 .187سعيد احلكيم، الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية والنظم الوضعية، املرجع السابق، ص  - 1

، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي أخرجه مسلـم فـي الصحيح - 2
 . 69، ص 1، ج78كر واجبان، حديث رقم: عن املن

، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن األمر باملعروف والنهي أخرجه مسلـم فـي الصحيح - 3
  .69، ص 1، ج80عن املنكر واجبان، حديث رقم: 

  .45 -39م، ص 1987 -هـ1407،القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب، 2اإلسالم، ط ينظر: حممد عبد الرؤوف نسي، الرأي العام يف - 4
 هـ .1457،  ص  3م ، ج1825يف الصحيح، كتاب اإلمارة، باب كراهة اإلمارة بغري ضرورة، حديث رقم:  أخرجه مسلـم - 5
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وذلـك مـن خـالل التوجيـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم –بة اليت يقوم ا الـين مراقبة الشخص لنفسه، مث من خالل الرقا
  1واإلرشاد والنصح.

صـلى اهللا عليـه  –بعد وفـاة الرسـول  -رضي اهللا عنه -وعلى ذات النهج سار اخلليفة األول أبو بكر الصديق
ة واتســــاع رقعـــة الدولــــة ؛ ألن األحــــوال مل تتغـــري عــــن الفـــرتة النبويــــة، ولكـــن مــــع كثـــرة الفتوحــــات اإلســـالمي -وســـلم

 -اإلسالمية، عرف نظام اإلداري تطوراً كبرياً؛ لكي يتالءم مع الظروف اجلديدة، وعليه فقد شدد عمر بن اخلطاب
الرقابة على عماله، فكان يبعث العيون للكشف عن تصـرفات العمـال املخالفـة للشـرع، وعلـى هـذا  -رضي اهللا عنه

  .-رضي اهللا عنهما -ن عفاناملسلك سار علي بن أيب طالب وعثمان ب
م الرقابــة الذاتيــة إىل رقابــة املوظــف لنفســه، وهــذا مبراجعــة األعمــال الــيت يقــوم ــا، وحماســبة نفســه ـن تقسيـــوميكــ

أمام اهللا عـن كـل صـغرية وكبـرية، وأن بـاب التوبـة مفتوحـاً أمامـه للرجـوع إىل  مسؤول؛ألنه 2عن كل إخالل أو تقصري
ــْد اللــَه َغُفــورًا َرِحيًمــا (ل:ـز وجـــعــق؛ لقــول اهللا ـق احلـــالطريــ َوَمــْن  َوَمــْن يـَْعَمــْل ُســوًءا َأْو َيْظلِــْم نـَْفَســُه ُمث َيْســتَـْغِفْر اللــَه جيَِ

َـا َيْكِسـُبُه َعلَـى نـَْفِسـِه  َيْكِسْب ِإْمثًـا فَِإمن(
وقـد وضـع  " ،4هـس علـى مرؤوسيــ،وهنـاك الرقابـة الرئاسـية الـيت ميارسـها الرئيـ3

أســـس هـــذه الرقابـــة، فكـــان ال يـــويل علـــى األعمـــال إال األكفـــاء مـــن املســـلمني  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم – الرســـول
يرشد عماله ويوجههم إىل كيفية أداء العمل وواجباتـه  -عليه الصالة والسالم –القادرين على القيام بالعمل، وكان 

  5"مث حياسبهم بعد ذلك على أعماهلم حماسبة دقيقة.
  لرقابة القضائية.الفرع الثالث: ا

تعترب والية املظامل اجلهاز املخول مبهمة الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة، وهـذا مـن خـالل االختصاصـات 
الـــــيت ميارســـــها، واملتمثلـــــة يف النظـــــر يف ظلـــــم الـــــوالة للرعيـــــة، حيـــــث ال يتوقـــــف نظـــــر هـــــذا االختصـــــاص علـــــى رفـــــع 

بب التقصـــري يف حقـــوقهم، كـــنقص املراتـــب أو الفصـــل مـــن ،والنظـــر يف تظلمـــات املـــوظفني الناجتـــة عـــن ســـ6الشـــكوى
  .7الوظيفة، وغريها من  التعسفات

                                                           

؛ سعيد  34 -29م، ص 1999هـ، 1419فائس، ، األردن: دار الن1ينظر:حسني راتب يوسف ريان،الرقابة املالية يف الفقه اإلسالمي،ط - 1
 .301، 297احلكيم، املرجع السابق، ص 

عشرة، ربيع ينظر: أمحد بن داوود املزجاجي، الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية املفهوم واخلصائص، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، السنة الثالثة  -2
؛ عبــد احلميــد جــت فايــد، اإلدارة يف اإلســالم منــاذج مــن 106 -103الثــون، ص م، العــدد اخلــامس والث1998أغســطس  -هـــ 1419اآلخــر 

  وما بعدها . 117م، بريوت، ص 1982 -هـ 1402، 30الفكر والتطبيق، جملة املسلم املعاصر، العدد 
  .111، 110سورة النساء، اآلية رقم:  - 3
  وما بعدها. 106ينظر: أمحد بن داوود املزجاجي، مرجع سابق، ص  - 4
 . 317ينظر: سعيد احلكيم، املرجع السابق، ص  - 5

 من البحث. 38ينظر: ص   - 6

 وما بعدها . 117ينظر:أمحد بن دوود املزجاجي، املرجع السابق، ص  - 7
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وتعـد هـذه الرقابـة مــن أجنـع الطـرق الكفيلــة بتحقيـق سـيادة مبــدأ املشـروعية، وهـذا بســبب املكانـة املرموقـة الــيت 
  يتصف ا ناظر املظامل، فهو أقوى يداً من القاضي العادي، وأنفذ أمراً منه.

  
  

   ع الرابع: الشورى.الفر 
لقد وضع اإلسالم الشورى كآلية من آليات الرقابة على أعمال اإلدارة، وهذا من خالل إلزامية احلكام بإتباع 

فَِبَمــا َرْمحَـٍة ِمــْن اللــِه لِْنـَت َهلـُـْم َولَــْو ُكْنـَت َفظــا َغلِــيَظ  (ال: ـمـنهج الشــورى، فقــد أمـر اهللا رســوله مبشــاورة أصـحابه، فقــ
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكْل اْلَقلْ  َعَلى اللـِه ِإن اللـَه حيُِـب ِب َالنـَْفضوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

)اْلُمتَـوَكِلنيَ 
ـ (، ويذكر اهللا يف آية صفات عباده املتقني، حيث يقول: 1 ٌر َوأَبـَْقـى لِلـِذيَن آَمنُـوا َوَعلَـى َوَما ِعْنـَد اللـِه َخيـْ

ِـــْم يـَتَـوَكلُـــونَ  مثِْ َواْلَفـــَواِحَش َوِإَذا َمـــا َغِضـــُبوا ُهـــْم يـَْغِفـــُرونَ  َر ـــائَِر اْإلِ ـــاُموا  َوالـــِذيَن َجيَْتِنبُـــوَن َكَب ْم َوأََق ِـــِذيَن اْســـَتَجابُوا لِـــَرَوال
نَـُهْم  َناُهْم يـُْنِفُقونَ الصَالَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بـَيـْ )َوِمما َرَزقـْ

2.  
أبــو هريــرَة رضــي اهللا عنــه: مــا يستشــري أصــحابه، حيــث يقــول  -صــلى اهللا عليــه وســلم –وقــد كــان رســول اهللا 

ــَرَة َرِضــَي اللــُه َعْنــهُ 3رأيــُت أحــداً أكثــَر مشــاورًة ألصــحاِبِه مــن رســوِل اهللا  -اللــهِ َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل  . َوُرِوَي َعــْن َأِيب ُهَريـْ
ـَنُكْم، َفَظْهـُر اَألْرِض (( :  -صلى اهللا عليه وسلم إَذا َكاَن أَُمـرَاؤُُكْم ِخيَـارَُكْم، َوأَْغِنيَـاؤُُكْم ُمسََحـاءَُكْم، َوأُُمـورُُكْم ُشـوَرى بـَيـْ

ـٌر َلُكــْم ِمــْن َبْطِنَهــا، َوإَذا َكانَــْت أَُمــرَاؤُُكْم ِشـرَارَُكْم، َوأَْغِنيَــاؤُُكْم ُخبََالءَُكــ ــٌر َخيـْ ْم، َوأُُمــورُُكْم إَىل ِنَســاِئُكْم، فـَــَبْطُن اَألْرِض َخيـْ
  .4)) َلُكْم ِمْن َظْهرَِها

وعلى هذا النهج سار اخللفاء الراشدون، فقد كـان أبـو بكـر الصـديق (( إذا ورد عليـه اخلصـم، نظـر يف كتـاب 
 -صلى اهللا عليه وسلم -ل اهللاهللا، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن مل يكن يف الكتاب وعلم من رسو 

 -يف ذلـك األمـر ُســنة قضـى بـه، فـإن أعيـاه خــرج فسـأل املسـلمني، وقـال أتـاين كـذا وكـذا،فهل علمـتم أن رســول اهللا
صـلى اهللا عليــه  -قضـى يف ذلـك بقضـاء، فرمبـا اجتمــع إليـه النفـر كلهـم يـذكر مـن رسـول اهللا -صـلى اهللا عليـه وسـلم

بو بكر: احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ على نبينا، فإن أعياه أن جيد فيه ُسـنة من فيه قضاءاً، فيقول أ -وسلم

                                                           

  .195سورة آل عمران، اآلية رقم:  - 1
  .38، 37، 36سورة الشورى، اآليات رقم:  - 2
  .166الفكر، ، ص  ، بريوت: دار10البيهقي، السنن الكربى، ج - 3
 . 259،  املرجع السابق، ص 3املنذري، الرتغيب والرتهيب،ج  - 4
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مجع رؤوس النـاس وخيـارهم فاستشـارهم، فـإذا اجتمـع رأيهـم علـى أمـر قضـى بـه  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا
((1.  

ألحكـام القطعيـة الـيت وضـعها والشورى يف اإلسـالم تشـمل  فقـط األمـور املتعلقـة بفهـم األحكـام الظنيـة، أمـا ا
وتظهــر أمهيــة الشــورى يف إعطــاء الفرصــة ، 2اهللا ورســوله، فإنــه ال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال إجــراء التشــاور فيهــا

، فتجنب بذلك الوقـوع يف الزلـل؛ لطرح خمتلف اآلراء وعرضها ومناقشتها من أجل اخلروج برأي صائٍبٍ◌ يف األخري
ات السياسية فشًال يف التاريخ، فسوف جند ِمسة مشرتكة بينها أن الرئيس الذي أصدر ألننا " إذا فحصنا أكثر القرار 

اختيـار مستشـاريه، فاختـارهم مـن اجلهـالء أو اجلبنـاء أو املنـافقني، وإمـا أنـه تسـرع  -بصـدد -القرار إما أنه قـد أسـاء
  .3إىل رأي مستشاريه " عيف اختاذ القرار، فلم يعِن باستما 

  نات مبدأ المشروعية في القانون الوضعيالمطلب الثاني: ضما
تتمثـــل أهـــم الضـــمانات يف القـــانون الوضـــعي يف الرقابـــة الشـــعبية، والرقابـــة السياســـية، ورقابـــة وســـائل اإلعـــالم، 

  ورقابة القضاء اإلداري، وأخرياً الرقابة الذاتية. وهذه الضمانات سيتم التطرق إليها يف الفروع التالية:
  لشعبية.الفرع األول: الرقابة ا

ميثــل الشــعب مصــدر الســلطة، فاألشــخاص الــذين يســريون دواليــب احلكــم مــاهم إال نــائبني عنــه، وعلــى هــذا 
األســاس يكــون للشــعب حــق الرقابــة علــيهم أثنــاء قيــامهم مبهــامهم، وال تــؤيت هــذه الرقابــة أكلهــا إال يف ظــل جمتمــع 

قــدمي النقــد، والقيــام باالحتجاجــات واإلضــرابات دميقراطــي حــر؛ ألن الدولــة فيــه تتــيح للشــعب حــق إبــداء الــرأي، وت
 .4ال تتيح للرأي العام مبباشرة حق الرقابة للمطالبة بالتغيري، وهذا على العكس من ذلك يف الدولة الديكتاتورية اليت

  وتنقسم الرقابة الشعبية إىل رقابة الرأي العام، ورقابة األحزاب السياسية، ورقابة اجلمعيات والنقابات:
رقابة الرأي العام:: أوالً   

الرأي العام هو جمموع اآلراء اليت تبدأ يف البداية كفكرة بني أفراد قليلني، مث سرعان مـا تنتشـر لتكـوَن األغلبيـة 
يف اتمـــع ، ممـــا جيعـــل صـــوا مســـموعاً، ويســـمح هلـــا ذلـــك بفـــرض فكرـــا علـــى الســـلطات وإجبارهـــا علـــى القيـــام 

.وممـا يسـاعد يف تفعيـل رقابـة 5ميثـل ضـمانة كـربى يف جمـال حفـظ احلقـوق واحلريـات، وهـو بالتغيريات اليت تطالب ـا
                                                           

ة، أخرجه: أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحان بن الفضل بن رام الدارمي، سنن الدارمي، باب الفتيا وما فيه من الشدة، دار الكتب العلمي - 1
  .58،  ص 1ج
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ينــــاير  -هـــــ1397ل، صــــفر عبـــد اللطيــــف، الســــلطة التشــــريعية يف اإلســــالم، جملـــة احلقــــوق والشــــريعة، جامعــــة الكويــــت، الســـنة األوىل، العــــدد األو 
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الرأي العام، هو العلم بالقضايا العامة، وهذا من خالل اإلعالم احلر املوضوعي، الذي يطرح القضايا للنقـاش بعيـداً 
لـة تطبيـق برناجمهـا إال بعـد جـس عن التحيـز، ولرقابـة الـرأي العـام أمهيـة بالغـة، كـون أن معظـم احلكومـات ال تـُْقـِدُم ع

نــبض الشــارع، ومعرفــة توجهاتــه؛ حــىت ال تتصــادم مــع معارضــة اجلمــاهري لتلــك الربامج.وجتــدر اإلشــارة إىل أن الــدول 
حتاول أن ُختِْضَع الرأي العام لسياستها، وتغذيه من  "الديكتاتورية تقوم مبنع َتَشكِل رأي عام خمالف لسياستها، فهي

أمامها، وتكيفه يف النشء منذ الصغر حبسب مشتهاها، وهي توايل جهـدها حـىت تنـدمج إرادة الـرأي  روحها وتدفعه
  .1"العام يف إرادة الدولة

الرقابــة الشــعبية ، االســتفتاء الشــعيب، مــع العلــم أّن هنــاك فــارق بــني االســتفتاء الدســتوري أو  أهــم صــورمــن و 
بأنـه وجـويب مـن حيـث إجـراؤه ونتيجتـه، يف حـني أّن الثـاين لـيس  أّن األول يتميـز "التشريعي، واالستفتاء السياسي، 

   .   2"وجوبياً يف إجرائه أو يف نتيجته
الدولـة اإلسـالمية وتطورهـا، وخاصـة يف العهـد الراشـدي جنـد أن هـذا النـوع مـن  ؤولدى اسـتعراض مراحـل نشـ

اشـــدون يطلبـــون مـــن رعيـــتهم عـــدم الرقابـــة كـــان متطـــوراً، حيـــث كانـــت حريـــة الـــرأي هـــي الســـائدة، فكـــان اخللفـــاء الر 
وقدره؛ ألن اجلميع مطالب بتغيري املنكـر، لقـول  املخطئالسكوت على أي خطأ أو خلل يرونه مهما كانت سلطة 

َهْوَن َعْن اْلُمْنَكرِ  (اىل:ـاحلق تبارك وتع ْريِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ )َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ
. كما أن الرسول 3

حيــث املســلمني علــى تغيــري املنكــرات بالوســائل املتاحــة حســب الظــروف، فيقــول: (( مــن  -صــلى اهللا عليــه وســلم –
                                    .4رآى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان. ))

لرقابة الشعبية يف القانون الوضعي عن الفقه اإلسالمي مـن حيـث اإللـزام، ومـدى الشـعور باملسـؤولية وختتلف ا
يف ممارسة هذه الرقابـة، فالقـانون ال يوجـب علـى األفـراد أو اجلمـاهري ممارسـة تلـك الرقابـة، بـل يضـع الضـوابط العامـة 

خولـــة بتقـــدمي الرتخـــيص للقيـــام بالتظـــاهر، يف حالـــة أي تعيـــري أو احتجـــاج شـــعيب، وهـــذا مـــن خـــالل حتديـــد اجلهـــة امل
وغريهـا مـن اإلجــراءات الـيت حتـد مــن التعبـري العفـوي الســلمي للشـعوب يف مناهضـتها للسياســات، والـربامج املخالفــة 
للمشروعية.يف حني جند الشريعة اإلسالمية حتث كل مسلم على وجوب تغيري املنكر، وال تكتفـي باملطالبـة الفرديـة، 

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَـْريِ َويَـْأُمُروَن (القيام ذا الدور مثل ما توضحه اآلية السابقة  ةماعبل تطلب من اجل
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكرِ  )بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

، وال يقف الشارع عند هذا احلد، بل يتعداه إىل أبعد من ذلك، وهذا عنـدما قـرر 5

                                                           
 .134، 131، ص السابقينظر: سعيد احلكيم، املرجع  - 1
   .178، 177سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص  -2
  .104سورة آل عمران، اآلية رقم:  - 3
  من البحث. 95سبق خترجيه: ص  - 4
  . 104سورة آل عمران، اآلية رقم:  - 5



 - 98 -

وأفضليتها على األمـم األخـرى؛ بسـبب قيامهـا بـاألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، فيقـول اهللا  أن خريية هذه األمة
َهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ  (جلت قدرته:  َر أُمٍة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ    ) 1. ُكْنُتْم َخيـْ

رقابة األحزاب السياسية.ثانياً:   
غربية طريقة تنظـيم األفـراد يف مجعيـات ومنظمـات سياسـية، هلـا تنظـيم وأمـوال خاصـة ـا، لقد اتبعت الدول ال

تقوم مبراقبة احلكومة عـن طريـق حتديـد أخطـاء احلكومـة علـى كـل املسـتويات، وكشـفها للـرأي العـام، عـن طريـق نشـر 
لــيت يقــوم ــا احلــزب ســواًء مــع تلــك األفكــار املتعلقــة بأخطــاء احلكومــة يف وســائل اإلعــالم املختلفــة، ويف املنتــديات ا

أعضائه أو املناصرين له، ومن خـالل هـذه التحريـات الـيت تقـوم ـا األحـزاب السياسـية واملناهضـة للحكومـة، تنطبـع 
لدى الشعب ثقافة سلبية عن احلكومة، األمر الذي يؤدي إىل فقدان احلزب املشـكل للحكومـة مقاعـده يف اـالس 

  .2النيابية
 أن هــذا النــوع مــن الرقابــة مل يكــن لــه وجــود يف عهــود الدولــة اإلســالمية املختلفــة؛ بســبب وجتــدر اإلشــارة إىل

  عدم وجود األحزاب السياسية املتعارف عليها اليوم يف الدول املعاصرة.
رقابة الجمعيات والنقابات.  ثالثاً:  

اــا، فاجلمعيـات املدافعــة عــن تقـوم اجلمعيــات واهليئــات النقابيـة مبعارضــة احلكومــة يف املسـائل املخالفــة لتوجه 
البيئـــة مـــثًال تقـــوم بتوعيـــة الســـكان حـــول كـــل مـــا يتعلـــق باملخـــاطر احملدقـــة بالبيئـــة مـــن جـــراء إطـــالق العنـــان إلنشـــاء 

احلكومـات مـن خـالل حشـد اآلراء املعارضـة للتوجهـات احلكوميـة،  مراقبـة املصانع.كما تعمل هذه اجلمعيـات علـى
  جعة برناجمها مبا يتوافق مع الرأي العام.مما جيعل هذه األخرية تقوم مبرا

أما اهليئات النقابية، فإن مهمتهـا تتمثـل يف الـدفاع عـن مصـاحل العمـال واملـوظفني وأصـحاب املهـن احلـرة، ويف 
  هذا الشأن تقوم بالضغط على احلكومة لتغيري أي قانون ينتهك حقوق الطبقة الشغيلة.

  سالمية، فمنشؤها غريب حمض.وهذا الرقابة مل تكن موجودة يف الدولة اإل 
   الفرع الثاني: الرقابة السياسية.

، ففي اجلزائر 3تقوم اهليئات التشريعية يف الدول الدميقراطية برقابة السلطة التنفيذية باعتبارها ممثلة عن الشعب
يراقـب الربملـان منه على مـا يلـي: ((  99مثًال يراقب الربملان احلكومة، مبقتضى أحكام الدستور، حيث تنص املادة:

  من الدستور. 134و133و84و80عمل احلكومة وفقاً للشروط احملددة يف املواد 
وتنقسـم  ،1من الدستور)) 137إىل  135ميارس الس الشعيب الوطين الرقابة املنصوص عليها يف املواد من 

  هذه الرقابة إىل قسمني: رقابة سابقة، ورقابة الحقة.
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  الرقابة السابقة. أوًال:
وتتمثـــل هـــذه الرقابـــة يف حتديـــد املـــنهج العـــام الـــذي تســـري عليـــه الســـلطة التنفيذيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل حتديـــد 
اإليــرادات العامـــة للدولـــة وحصـــرها،وحتديد أيضـــاً أوجـــه صـــرف هـــذه اإليرادات.كمـــا تعمـــل اهليئـــات التشـــريعية علـــى 

(( يقــدم رئــيس احلكومــة برناجمــه إىل الــس مــن الدســتور  80مناقشــة املوازنــة العامــة الســنوية للدولــة، فتــنص املــادة:
  الشعيب الوطين للموافقة عليه.جيري الس الشعيب الوطين هلذا الغرض مناقشة عامة.

  .حلكومة أن يكيف برناجمه على ضوء هذه املناقشة...))اوميكن رئيس 
الربنـامج املعـروض عليـه، يقـدم منه على أنه: (( يف حالة عدم موافقة الس الشعيب الوطين على  81وتنص املادة: 

  رئيس احلكومة استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية.
  .يعني رئيس اجلمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها))

   .بقوهلا:(( إذا مل حتصل من جديد موافقة الس الشعيب الوطين ينحل وجوباً)) 82وتضيف املادة:
  الرقابة الالحقة.  ثانياً:

  هذه الرقابة عدة صور، من بينها: االستجواب، السؤال الشفوي، السؤال الكتايب، وملتمس الرقابة.وتتخذ 
مــن الدســتور علــى مــا يلــي: (( ميكــن أعضــاء الربملــان اســتجواب  133فبخصــوص االســتجواب تــنص املــادة:

  احلكومة يف إحدى قضايا الساعة.
  .ميكن جلان الربملان أن تسمع إىل أعضاء احلكومة))

مــن الدســتور تشــري إىل أنــه: (( ميكــن أعضــاء  134ا مــا يتعلــق بالســؤال الشــفوي والكتــايب، فــإن املــادة: وأمــ
  الربملان أن يوجهوْا أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة.

  ) يوماً.30ويكون اجلواب عن السؤال الكتايب كتابياً، خالل أجل أقصاه ثالثون(
  فوية يف جلسات الس.وتتم اإلجابة عن األسئلة الش

إذا رأت أي مـــن الغـــرفتني أن جـــواب عضـــو احلكومـــة شـــفوياً أو كتابيـــاً يـــربر إجـــراء مناقشـــة، جتـــري املناقشـــة 
  حسب الشروط اليت ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة.

  "ت الربملان.تنشر األسئلة واألجوبة طبقاً للشروط اليت خيضع هلا نشر حماضر مناقشا
تـنص علـى أنـه:(( ميكـن الـس الشـعيب الـوطين لـدى مناقشـة  135املادة: نوأما ما يتعلق مبلتمس الرقابة، فإ

  السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية احلكومة.
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  ) عدد النواب على األقل.))7/1وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه سبع(
بــالقول: (( تــتم املوافقـــة علــى ملــتمس الرقابــة بتصــويت أغلبيــة ثلثـــي 136الصــدد، املــادة:وتضــيف يف نفــس 

  ) النواب.2/3(
  وال يتم التصويت إال بعد ثالثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.))

 وإذا متـت املصـادقة عليــه مـن قبــل الـس الشـعيب الــوطين، ففـي هــذه احلالـة يقـدم رئــيس احلكومـة اســتقالته إىل
  .1رئيس اجلمهورية

وهلذه الرقابة أمهية بالغة، كون أن النـواب علـى اتصـال مباشـر مـع احلكومـة، حيـث تـزودهم مبختلـف البيانـات 
واملعطيــات، إضــافة إىل أن هــذه الرقابــة مكفولــة بالدســتور، وبــالقوانني الســارية املفعــول، فهــي رقابــة حتــد مــن اخــرتاق 

  يذية تتحرى إتباع القانون يف تسيريها لشؤون الدولة.مبدأ املشروعية، مما جيعل السلطة التنف
، الـــذين ويف النظــام اإلســـالمي يقابـــل الـــدور الـــذي تقــوم بـــه الســـلطة التشـــريعية، مـــا يباشــره أهـــل احلـــل والعقـــد

  .2يتمثلون يف الفقهاء اتهدون، وأهل اخلربة، وأصحاب املزايا العقلية والنفسية والرأي السديد
  وسائل اإلعالم. الفرع الثالث: رقابة

الدولـة الدميقراطيـة، فهـي تـؤثر بشـكل كبـري  يفأصبحت وسائل اإلعالم يف عصرنا احلاضر متثـل ركيـزة أساسـية 
  .يف توجيه الرأي العام، وهلذا جند هذه الوسائل متلك مؤسسات إعالمية ضخمة

عــن طريــق عــرض  ه بدقــة، وهــذايــويتجلــى دور وســائل اإلعــالم مــن خــالل مســاعدة الشــعب علــى اختيــار ممثل
  براجمهم وحتليلها ومناقشتها، وكذا إجراء املقارنة بينها.

ومتارس وسائل اإلعالم الرقابة على احلكومة بطريقة مسـتمرة، حيـث تقـوم برصـد أي إخـالل مببـدأ املشـروعية، 
ء احلكومــة. فتقــوم بــإعالم اجلمــاهري بــه، كمــا تبحــث عــن إجابــات لألســئلة الــيت يطرحهــا الــرأي العــام، واملتعلقــة بــأدا

وهذا األمر جيعل احلكومة يف موقف َحرِْج، مما جيعلها حترص على مراعـاة مبـدأ املشـروعية، عـن طريقـة إتبـاع القـوانني 
  اليت تسنها السلطة التشريعية.

فوسائل اإلعالم إذاً تقـوم بـدور إجيـايب يف جمـال الرقابـة، إذا مـا مت اسـتغالهلا أحسـن اسـتغالل؛ ألنـه قـد حيـدث 
ألحيــان أن تقــوم مجاعــات الضــغط بالســيطرة علــى تلــك الوســائل، ممــا يــؤدي إىل تــرويج أفكــار أصــحاب يف بعــض ا

  . 3املصاحل على حساب الشعب

                                                           
  من الدستور. 137تنظر: املادة:  - 1
، جامعة الكويت، السنة األوىل، العدد األول، ينظر: حسن صبحي أمحد عبد اللطيف، السلطة التشريعية يف اإلسالم، جملة احلقوق والشريعة - 2

وما بعدها؛ عبد اللطيف عبادة، الدولة وتنظيم السلطة يف اإلسالم، جملة األصالة،  السنة التاسعة،  133م، ص 1977 -هـ 1397سنة 
 وما بعدها. . 67م، ص 1980

  . 153، 152م، ص 1996املفتوحة، ، اجلامعة 1ينظر: عبد اهللا حسن اجلوجو، األنظمة السياسية املقارنة، ط - 3
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  وهذا الصنف من الرقابة مل يكن معروفاً يف الدولة اإلسالمية.
  رقابة القضاء اإلداري.: الرابعالفرع 

سلطة التنفيذية، حيث يقوم جملس الدولة بالنظر ابتدائياً يتوىل القضاء اإلداري يف اجلزائر مهمة الرقابة على ال
وائياً يف الطعون باإللغاء ضد القرارات الصـادرة مـن طـرف السـلطات اإلداريـة املركزيـة، واهليئـات العموميـة الوطنيـة، 

ن تلـــك واملنظمـــات املهنيـــة الوطنيـــة، والنظـــر أيضـــاً يف الطعـــون اخلاصـــة بتفســـري ومـــدى شـــرعية القـــرارات الصـــادرة عـــ
  اهليئات.

كما ختتص االس القضـائية بالفصـل ابتـدائياً حبكـم قابـل لالسـتئناف أمـام احملكمـة العليـا، يف مجيـع القضـايا 
  أياً كانت طبيعتها اليت تكون الدولة أو الوالية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفاً فيها.

  .1كثر ضماناً ملراقبة اإلدارة، إذا توفرت له االستقالليةومما سبق يتبني أن القضاء اإلداري هو أ
  : الرقابة الذاتية.الخامسالفرع 

وهي تعين رقابة اإلدارة لنفسها، حيث تقوم بتصـحيح األخطـاء الـيت ترتكبهـا، أو العـدول عنهـا، وهـذه الرقابـة 
  تأخذ صورتني ومها: الرقابة الداخلية، والرقابة اخلارجية.

  داخلية. أوًال: الرقابة ال
وهــي الرقابــة الــيت تقــوم ــا اجلهــة الــيت ارتكبــت اخلطــأ، فتقــوم بتصــحيحه إمــا مــن تلقــاء نفســها، أو بنــاًء علــى 

  تظلم مرفوع من األشخاص املتضررين.
  الرقابة التلقائية. -1

، وهــي تشــمل 2ومــؤدى هــذه الرقابــة أن تبــادر اإلدارة مــن تلقــاء نفســها، بالبحــث عــن أخطائهــا، وتصــحيحها
  الرقابة الوالئية، والرقابة الرئاسية. :نوعني

  الرقابة الوالئية. -أ
...مراجعة نفسـه، ويعـاود تقليـب "يتمثل هذا النوع من الرقابة يف أن يبادر الشخص الذي ارتكب اخلطأ إىل 

النظـــر وحبـــث التصـــرف، وقـــد يكتشـــف رجـــل اإلدارة خطـــأ مـــا يف تصـــرفه، فيقـــدم مـــن تلقـــاء نفســـه علـــى إلغائـــه، أو 
   3"، أو استبدال به تصرف آخر يراه سليماً.تعديله

  الرقابة الرئاسية.  -ب

                                                           

  .224ينظر: سامي مجال الدين، املرجع السابق، ص   - 1
  .204سامي مجال الدين، املرجع نفسه، ص  - 2
 .263سعيد احلكيم، املرجع السابق، ص  - 3
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وهي اليت يباشرها الرئيس على مرؤوسيه، باعتباره مسؤوًال عن أعماهلم، وهي إما أن تكون سابقة، قبل إجراء 
أي عمـــــل، وذلـــــك مـــــن خـــــالل التوجيهـــــات والتعليمـــــات، أو الحقـــــة، وهـــــذا  بعـــــد صـــــدور األعمـــــال مـــــن طـــــرف 

أو يسحب، أو يلغي ما قام بـه املـرؤوس مـن أعمـال خمالفـة ملبـدأ  لَ د عَ للرئيس طبقاً ملا خيوله القانون أن يُـ املرؤوسني.و 
  .1يف القيام بتلك األعمال هُ ل حمََ  ل عية، غري أنه ال ميكن أن حيَِ و شر امل
  الرقابة بناًء على تظلم.        -2

تظلمــني، وهــذا إمــا عــن طريــق الــتظلم الــوالئي، أو وتــتم هــذه الرقابــة عــن طريــق رفــع الطعــن مــن األشــخاص امل
  .2التظلم الرئاسي

  التظلم الوالئي.  -أ
ومقتضاه أن يقوم ذو الشأن، وهم املتضررون من جراء عمل غري مشروع، بتقدمي طعن إىل الشـخص املصـدر 

ا تعـديل التصـرف املطعـون للقرار غري املشروع، موضحني فيه األسباب والدعائم اليت اسـتندواْ إليهـا، وطـالبني منـه إمـ
     فيه، أو سحبه، أو إلغائه.   

  التظلم الرئاسي. -ب
  أمام اجلهة األعلى درجة من اجلهة املصدرة للقرار املطعون فيه.  عُ فَ رْ يتميز هذا النوع من التظلم يف كونه يُـ 

  ثانياً: الرقابة الخارجية.
مستقلة عن اجلهـاز اإلداري، وهـي تتمثـل يف النظـام اجلزائـري وتـَُعرُف على أا الرقابة اليت تباشرها هيئة إدارية 

  يف جملس احملاسبة واملراقب املايل.
  مجلس المحاسبة. -1

على أنّـه: (( يؤسـس جملـس حماسـبة يكلـف بالرقابـة البعديـة ألمـوال  170يف املادة  1996نص دستور  لقد
صــالحيات جملــس احملاســبة، وطــرق تنظيمــه  95/20حــدد القــانون رقــم: الدولــة واجلماعــات اإلقليميــة...))، كمــا 

علــى أن:(( يعتــرب  02وعملــه، واجلــزاءات املرتتبــة عــن التحريــات الــيت يقــوم ا.وقــد نصــت الفقــرة األوىل مــن املــادة: 
جملس احملاسبة املؤسسة العليا للرقابة البعدية ألمـوال الدولـة واجلماعـات اإلقليميـة واملرافـق العموميـة.)).وهي مؤسسـة 

م لـه علـى أن تكـون مداوالتـه باللغـة بغة إدارية وقضائية، ومقره يف اجلزائر العاصمة، كما يـنص القـانون املـنظ ذات ص
  . 3العربية

  وتتمثل صالحيات جملس احملاسبة يف:

                                                           

  .266، ص  السابقينظر: سعيد احلكيم، املرجع  - 1
  .205، 204، ص املرجع السابقسامي مجال الدين،  - 2
 .95/25من القانون  05، 04، 03تنظر: املواد:  - 3
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  .1رقابة حسن استعمال اهليئات اخلاضعة لرقابته، ومراقبة املوارد واألموال والقيم والوسائل املادية العمومية -
  2بة مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات واملرافق واهليئات العمومية.رقا -
رقابة املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات واهليئات العمومية، اليت متارس نشـاطاً صـناعياً  -

  3أو جتارياً أو مالياً، واليت تكون أمواهلا ذات طبيعة عمومية.
  المالي.المراقب  -2 

ختضع ميزانية اجلماعات احمللية قبل تنفيذها إىل عملية الرقابة من ِقبل املراقب املايل، حيث أنه ال ميكن القيام 
، وقـد أطلـق الـبعض علـى هـذه الرقابـة 4بالصرف إال بعـد موافقتـه، وهـذه الرقابـة تشـمل فقـط جانـب النفقـات العامـة

س هذه الرقابة من طرف مـراقبني مـاليني مبسـاعدة مـراقبني مـاليني مسـاعدين، وممـا اسم الرقابة الوقائية أو املانعة،ومتار 
صـدر قـرار مـن وزيـر املاليــة  "ينبغـي التنويـه عليـه، أنـه يصـعب تعيـني مراقـب مـايل يف كـل واليـة، وعلـى هـذا األسـاس،

  . 5"…، والذي يوكل هذه املهمة إىل أمني خزينة الواليةم1970والتخطيط سنة 
المي إذاً يشرتك مع القانون الوضعي يف مسـألة رقابـة املوظـف لنفسـه مـن حيـث مراجعـة األعمـال فالفقه اإلس

اليت يصدرها خالفاً ملبدأ املشروعية. كما يشرتكان أيضـاً فيمـا خيـص رقابـة الـرئيس ملرؤوسـيه وحماسـبتهم عـن األعمـال 
  غري املشروعة.

قــه اإلســالمي، والقــانون الوضــعي، مبينــاً مفهومــه وبعــد أن تطرقــت يف هــذا الفصــل إىل مبــدأ املشــروعية يف الف
     ومصادره وضماناته. سأتناول يف الفصل الثاين أعمال السيادة بني والية املظامل والقضاء اإلداري.  

        

        

                                                           
 .من نفس القانون 06تنظر: املادة:  - 1
 .07تنظر: املادة - 2
 .08تنظر: املادة  - 3

، ترمجـة: أمحـد حممـد زامـل،(د.ط)، اململكـة 2ينظر:جانيس م.روهيل وأندرسون ستيفن م.براج، وظيفة املراقب املايل،دور احملاسـب اإلداري،ج - 4
  .493، 444م،ص2001 -هـ 1422ية السعودية: مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، العرب

قدمــة رحبــي كرميــة وبركــان زهيــه، وضــع دينامكيــة جديــدة لتفعيــل دور اجلماعــات احملليــة يف التنميــة ( مراقبــة ميزانيــة اجلماعــات احملليــة)، دراســة م  - 5
 يف ضوء التحوالت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب. للملتقى الدويل حول تسيري ومتويل اجلماعات احمللية
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  الثانـيل ـالفص
        

        

        

        

        
  
  
  
  
  
  



 - 105 -

  
  
  
  
  

  
  الفصـــل الثـــاني 

  
  إلسالمي منهافي القانون الوضعي، وموقف الفقه ا ــادةـــال السيــأعمــ

  
إىل الصــراع الــذي كــان قائمــاً بــني  احلكــام والكنيســة واملفكــرين  نظريــة الســيادة يف الفقــه األورويب أةيعــود أصــل نشــ

املنــادين باحلريــة، وهلــذا الســبب اختلفــت اجتاهــام ونظــرم حــول حتديــد مصــدر الســيادة، ويف بــادئ األمــر ظهــرت 
علـــى أســـس إهليـــة كنظريـــة احلـــق اإلهلـــي املباشـــر، ونظريـــة احلـــق اإلهلـــي غـــري نظرـــا ند تالنظريـــات التيوقراطيـــة الـــيت تســـ

  املباشر، مث ظهرت نظرية العقد االجتماعي.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن الفقهــاء املســلمون القــدامى مل ينظــرواْ للســيادة، مثــل مــا هــو عليــه احلــال يف الفقــه الغــريب، إال 

ىل ثــــالث اجتاهــــات يف مــــا خيــــص حتديــــد مصــــدر الســــيادة يف الشــــريعة الفقهــــاء احملــــَدثني تصــــدوْا لــــذلك، واختلفــــوا إ
  اإلسالمية.

وعليه سأتناول يف هذا  املبحث األول مفهوم السيادة يف كل من الفقه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي، كمـا سـأتناول 
يف بعـض األنظمـة يف املبحث الثاين مفهوم أعمال السيادة، ويف املبحث الثالث سأتطرق إىل نظريـة أعمـال السـيادة 

  وموقف الفقه اإلسالمي منها.   العربية، القانونية 
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  ث األولـالمبحـ
  

  مفهوم السيادة في الفقـه اإلسـالمي والقانـون الوضـعي
  

لقد برزت نظرية السيادة يف املفاهيم الغربية كأداة لتحديد مصدر السلطة السياسية، ويعود أصل هـذه النظريـة 
نون الفرنسي، ولكنهم انقسموْا إىل يف تفسريها إىل عدة اجتاهات. وقـام الفقهـاء املسـلمون املعاصـرون إىل رجال القا

بأخذ هذه النظرية من الفقه الغـريب، وتفسـريها وتكييفهـا مـع الشـريعة اإلسـالمية، إال أـم انقسـمواْ إىل انقسـمواْ هـم 
  أيضاً إىل ثالثة اجتاهات.

ىل: مفهـــوم الســـيادة يف الفقـــه اإلســـالمي، ويف املطلـــب الثـــاين إىل: مفهـــوم وعليـــه ســـأتطرق يف املطلـــب األول إ
  السيادة يف القانون الوضعي.  
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  المطلـب األول: : مفهـوم السيـادة في الفقـه اإلسـالمي 

ت الــيت إىل تعريــف الســيادة يف الفقــه اإلســالمي، ويف الفــرع الثــاين أتنــاول فيــه النظريــا ســأتطرق يف الفــرع األول
  وضعها الفقهاء املسلمون لتحديد مصدر السلطة يف الشريعة اإلسالمية.

  الفـرع األول: تعريف السيـادة في الفقـه اإلسـالمي
  أوًال: تعريف السيادة لغة

تطلــق كلمــة الســيد يف اللغــة علــى الــرب، واملالــك، والشــريف، والفاضــل، والكــرمي، واحللــيم، وقــد أتــى رجــل إىل 
: السـيد اهللا، -صـلى اهللا عليـه وسـلم –فقال له: أنت سيد قريش، فقـال لـه  النـيب  – عليه وسلم صلى اهللا –النيب 

ليقـل أحـدكم بقولــه: وال  -صــلى اهللا عليـه وسـلم -فقـال الرجـل أنـت أفضـلها قـوًال وأعظمهــا فيهـا طـوًال، فقـال النـيب
أن ميدح يف  -صلى اهللا عليه وسلم -صور: كره النيبَيْسَتْجرِئـَنُكْم، معناه هو اهللا الذي حيق له السيادة، وقال أبو من

  . 1وجهه، وأحب التواضع هللا تعاىل، وجعل السيادة للذي ساد اخللق أمجعني
  ثانياً: تعريف السيادة اصطالحا

مل يعـــن الفقهـــاء املســلمون القــدامى مبصــطلح الســيادة، فهــو مصــطلح حــديث نُِقــَل مــن الفقــه الغــريب إىل الفقــه 
،وقد حاولوْا إعطاء جمموعة مـن التعـاريف مـن مجلتهـا أن السـيادة هـي عبـارة 2ريق الفقهاء املـُْحَدثنياإلسالمي عن ط

  .3"سلطة عليا ُتَسيـُر إرادة األمة والدولة   "عن: 
الــيت تســري عليهــا األمــة،  ةوهنــاك مــن جيــزئ الســيادة إىل جزئني،حيــث أن اجلــزء األول يتمثــل يف اإلرادة القــاهر 

. ويشري عبد القادر عودة إىل أن املراد من 4يتمثل يف ممارسة السلطان املتمثل يف تنفيذ األوامر والنواهي واجلزء الثاين
الدستور األساسي للمسلمني، فكـل مـا يوافـق هـذا الدسـتور صـحيح، وكـل مـا خيالفـه باطـل … "سيادة الشرع هو:

  .5"مهما تغريت األزمان وتطورت اآلراء يف التشريع
اإلرادة املرجعيـة العليــا الـيت تتمتـع حبـق إصــدار األحكـام علـى األفــراد  "مـي خليفـة الفهــداوي بأـا: ويـَُعرْفهـا فه

، كمــا يضـيف بــأن:" السـيادة يف احلكــم "واجلماعـات مجيعـاً، أمــراً ويـاً وتوجيهــاً، بغـري منــازع وال منافسـة مــن دوـا 
                                                           

  .229، 228، ص 3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
؛ حممـــد أرزقـــي نســـيب، أصـــول القـــانون 217، 216ينظـــر: عبـــد اجلليـــل حممـــد علـــي، مبـــدأ املشـــروعية يف النظـــام اإلســـالمي، م . س ، ص  - 2

 .79، اجلزائر: شركة دار األمة، ص 1ياسية، جالدستوري والنظم الس

حممــد أمحـــد مفـــيت وســـامي صـــاحل الوكيـــل، الســـيادة وثبـــات األحكــام يف النظريـــة السياســـية اإلســـالمية، اململكـــة العربيـــة الســـعودية: مركـــز حبـــوث  - 3
  .8، 7م، ص 1991 -هـ 1411الدراسات اإلسالمية، 

 .38املرجع نفسه ، ص  ينظر: حممد أمحد مفيت وسامي صاحل الوكيل، - 4

؛ نقــًال عــن: حممــد أمحــد مفــيت 62م، ص 1979 -هـــ 1399عبــد القــادر عــودة، اإلســالم وأوضــاعنا القانونيــة، بــريوت: مؤسســة الرســالة،  - 5
    .46وسامي صاحل املكيل، املرجع نفسه، ص 
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تجلــى يف إرادة اخلــالق ( تعــاىل ) الــذي  ال إمنــا هــي للشــرع اإلســالمي الــذي ي –علــى هــذا األســاس  –اإلســالمي 
  .1تبديل إلرادته وكلماته وال مبدل حلكمه وقضائه يف اخللق والعباد "

  .2وهناك من يعرفها على أا " االختصاص حبق التشريع للتدبري على أساسه"
يف  -تعريــف ممــا ســبق يتضــح أن الفقهــاء املعاصــرون حــاولواْ إعطــاء بعــض التعــاريف ملصــطلح الســيادة، وأجــود

هــو التعريــف األخــري الــذي أورده فهمــي خليفــة الفهــداوي؛ ألنــه بــني حــدود الســيادة يف الفقــه اإلســالمي،  –نظــري 
املتمثلة يف إصدار األحكام، سواًء ما تعلق األمر منهـا بالتوجيـه أو األمـر أو النهـي، كمـا بـني مصـدر السـيادة الـذي 

  كلفني بتنفيذ تلك األحكام، وهم اخللق أو العباد.  يتجلى يف اخلالق، وأوضح أيضاً، األشخاص امل
  المي ـه اإلسـادة في الفقـات السيـاني: نظريـرع الثـالف

لقــد انقســم الفقهــاء املســلمون إىل ثالثــة اجتاهــات خمتلفــة، فمــنهم مــن رأى أّن الســيادة هللا وحــده، ومــنهم مــن 
  رأى أّن السيادة لألمة، ومنهم من دمج بني االجتاهني.

  ادة هللاـالسي نظرية أوال:
أصحاب هذا االجتاه أن احلاكميـة هللا وحـده، باعتبـاره هـو الـذي شـرع األحكـام بإرادتـه، دون تـدخل مـن  يرى

ِإْن  ( أي أحد، وما على املسلمني إال األمر والطاعة واخلضوع له، ويستدلون مبجموعة من األدلة منهـا قولـه تعـاىل:
 ِه أََمَر َأاللِل اهُ احلُْْكُم ِإالِإي 3  تـَْعُبُدوا ِإال

ـا َجـاَءَك   (، وقوله أيضاً: ] بِـْع أَْهـَواَءُهْم َعمـُه َوَال تـَتنَـُهْم ِمبَا أَنَزَل الل فَاْحُكْم بـَيـْ
 4 ِمْن احلَْق

نَـُهْم ِمبَا أَنَزَل اللُه َوَال تـَتِبْع أَْهَواَءُهْم وَ  َوَأنِ   (، وقوله عز وجّل: ) اْحـَذْرُهْم َأْن يـَْفِتنُـوَك َعـْن بـَْعـِض اْحُكْم بـَيـْ
  .5) َما أَنَزَل اللُه إِلَْيكَ 

 َوَمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَنـَزَل اللـُه َفُأْولَئِـَك ُهـْم اْلَكـاِفُرونَ  (ولقد بني اهللا عز وجل حكم الذي خيالف أوامره، فقـال: 
(

َوَمـْن ملَْ َحيُْكـْم ِمبَـا أَنـَزَل  (، ويقـول أيضـاً: 7) َزَل اللـُه َفُأْولَئِـَك ُهـْم الظـاِلُمونَ َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـ (اً: ـول أيضـ، ويق6
  .8) اللُه َفُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقونَ 

                                                           

م، حبـث: نظـام احلكـم 2004 -هــ1424، 1ربيـة اإلسـالمية، مـجاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الـدول العربيـة، موسـوعة اإلدارة الع - 1
  .105، 104العريب اإلسالمي، فهمي خليفة الفهداوي، ص 

 .    385هـ ، ص 1424، السنة 2أمحد العوضي، مفهوم السيادة يف اإلسالم، جملة الدراسات، اجلامعة األردنية، العدد  - 2
  .40سورة يوسف، اآلية رقم:  - 3
  .48ئدة، اآلية رقم: سورة املا - 4
  .49سورة املائدة، اآلية رقم:  - 5
  .44سورة املائدة، اآلية رقم:  - 6
  .45سورة املائدة، اآلية رقم:  - 7
  .47سورة املائدة، اآلية رقم:  - 8



 - 109 -

كما وردت أحاديث كثرية من السنة تؤكد ما يراه أنصار هذا االجتاه، ومنها: (( مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا 
صــلى  –أن رسـول اهللا  –رضـي اهللا عنهــا  –، ويف احلــديث الشـريف عــن عائشـة أم املــؤمنني 1))لـيس منــه، فهـو رد 

قال: (( ما بال رجاٍل يشـرتطون شـروطاً ليسـت يف كتـاب اهللا، مـا كـان مـن شـرط لـيس يف كتـاب  –اهللا عليه وسلم 
  .     3ق احلق من ذلك ))، وقوله عليه الصالة والسـالم: (( املسلمون عند شروطهم ما واف2اهللا، فهو باطل ))

يتضح من اآليات واألحاديث السابقة أن السيادة يف الفقه اإلسالمي هـي هللا وحـده، ومـن مث يقتضـي ممارسـة 
احلكم أن تكون هناك هيئة وكيلة عن األمة، وليسـت وكيلـة عـن اهللا؛ ألن اهللا أوجـب علـى األمـة تـويل بعـض شـؤون 

  4احلكم كفرض كفائي، عن طريق اإلنابة.
  سيادة لألمةنظرية ال نياً: ثا

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن الســيادة يف الفقــه اإلســالمي هــي لألمــة، حيــث أن احلــاكم يســتمد ســلطته منهــا، 
ويف هــذا الصــدد يشــري حممــد  5فهــي املخولــة بتوليتــه وعزلــه عــن طريــق صــفوة أفرادهــا، املتمثلــون يف أهــل احلــل والعقــد

ن الوجهـة السياسـية العمليــة، هـي مصــدر السـلطات، وأن كـل مــا يصـدر عــن األمـة مــ "ضـياء الـدين الــريس إىل أن: 
، كمـا انتهـى عبـد الوهـاب خـالف إىل 6"اإلمام، وهو رئيس الدولة، من سـلطات أو واليات،فمرجعـه األول إرادـا 

  ويعتمدون  يف هذا  على جمموعة من الدعائم، وهي:7"أمر األمة بيدها، وهي مصدر السلطات  "أن: 
يفـــة أو احلــاكم مــا هــو إال نائــب عــن األمــة يف ممارســة الســلطة، ومــن مث وجــب عليــه أن يســوس أمــر اخلل -1

  األمة وفقاً ألحكام الشريعة، وبإتباع منهج املشورة.
األمــة هـي مصـدر السـيادة، وقـد اختـارت اخلليفـة بسـبب تـوفر جمموعـة مـن الشـروط، وعليـه مـىت قصـر يف  -2

  ، كان من حق األمة أن تعزله، وتعيني خليفة آخر يتوىل تلك املهمة.أداء الواجب املوكول له أداءه
  .8إن السيـادة وفق أنصار هذا االجتاه ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم خمالفة  أحكام الشرع -3

                                                           

 .1344، ص 3رواه مسلم يف الصحيح، كتب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، ج - 1

، بريوت: دار املعرفة، باب إذا اشرتط شروطاً يف البيع ال حتـل، حـديث 4ن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جأمحد ب  - 2
 .376، ص 2168رقم:

  .1138، ص 6716م، حديث رقم: 1986 -هـ 1406األلباين، صحيح اجلامع الصغري وزيادته، بريوت: املكتب اإلسالمي،  - 3
 .82احللو، املرجع السابق ، ص  ينظر: ماجد راغب - 4

  .82ينظر: ماجد راغب احللو، املرجع نفسه، ص  - 5
  .220حممد ضياء الدين الريس، املرجع السابق، ص  - 6
؛ نقًال عن: حممد أمحـد مفـيت وسـامي صـاحل 29م، ص 1977هـ ، 1397عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، القاهرة: دار األنصار،  - 7

  .23ع السابق، ص الوكيل، املرج
 وما بعدها. 165، ص2000ينظر: فوزي أوصديق، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، اجلزائر: دار الكتاب احلديث،  - 8
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إنــه  "ووجهـت هلــذه النظريـة بعــض االنتقــادات مـن طــرف بعــض فقهـاء القــانون الدســتوري، إذ يقـول أحــدهم: 
د بعــض علمائنـا ومفكرينـا حيـاولون أن يـُـْدِخلوْا حتـت رايـة اإلسـالم نظريــة غريبـة عليـه، يف الوقــت لعجيـب حقـاً أن جنـ

  1" الذي جند فيه بعض كبار علماء الفقه الدستوري يف الغرب يهامجون تلك النظرية...
  نظرية ازدواجية السيادة ثالثاً:

حيث يرون بأنه توجد سيادة مطلقة للمشـرع وهـو اهللا َجيَْمُع أنصار هذه النظرية بني آراء النظريتني السابقتني، 
ســبحانه وتعــاىل، واملتمثلــة يف النصــوص القطعيــة، كمــا أنــه توجــد ســيادة حمــدودة لعامــة املســلمني، وهــذا يف األحكــام 
الظنية غري الصرحية، وعليه فإنه إذا ورد نص قطعي الداللة والثبوت، فال ميكن بأي حال من األحوال خمالفته، حىت 

  ولو اتفقت األمة قاطبة، ويف هذا الصـدد
، ومـن املؤيـدين هلـذه النظريـة 2يستند أنصار هذه النظرية على النصوص ذاا اليت احتج ا أنصار نظرية السـيادة هللا

فالســيد أمــران جمتمعــني، ينبغــي أن يظــال متالزمــني.وال يتصــور … "حممــد ضــياء الــدين الــريس، حيــث يشــر إىل أن 
القـانون أو شـريعة اإلسـالم. فاألمـة  -۲ -األمـة -۱اؤهـا إال بوجـود هـذا الـتالزم. هـذان األمـران مهـا:قيام الدولة وبق

  .3"مها صاحبا السيادة يف الدولة اإلسالمية –معاً  -والشريعة
  يـون الوضعـادة في القانـالسيمفهوم اني: ـب الثـالمطل

لنظريــة الســيادة، وكــذا أهــم النظريــات الــيت  سيتضــمن هــذا املطلــب أهــم التعــاريف الــيت توصــل إليهــا البــاحثون
  وضعها هؤالء لتفسريها. 

  الفرع األول: تعريف السيادة في القانون الوضعي.
إىل كلمــــة كانــــت شــــائعة يف القــــرون الوســــطى، وهــــي  " souveraineté " أصــــل كلمــــة (الســــيادة) يعــــود

"supremus" احملورة من الالتينية القدمية ،" supremus "  4األمسى، مبعىن السلطة العليا.اليت تعين  
السـلطة العليـا الـيت ال نعـرف فيمـا تـنظم مـن عالقـات سـلطة عليـا  "يعرف عبد احلميد متويل السيادة بـالقول: 

الســلطة العليــا اآلمــرة يف داخــل اتمــع الــيت ال جتــد منافســاً أو … "كمــا تعــرف علــى أــا:  ،5"أخــرى إىل جانبهــا 
مظاهر السيادة اخلارجية،  "لفتاح ساير،  السيادة إىل معنيني، معىن سليب ويتمثل يف ، ويقسم عبد ا6"…مناوئاً هلا

املتمثلة يف عدم خضوع الدولة لغريهـا، والداخليـة، املتمثلـة يف انفـراد الدولـة بإصـدار القـرارات امللزمـة باعتبارهـا أعلـى 

                                                           

  .83، 82، نقًال عن: ماجد راغب احللو، هامش الصفحة 154، ص 1974عبد احلميد متويل، القانون الدستوري واألنظمة الدستورية،  - 1
 من البحث.  111،  110ينظر: ص  - 2

 .385حممد ضياء الدين الريس، املرجع السابق، ص  - 3

  .211ينظر: أمحد سعيفان، قاموس املصطلحات السياسية والدستورية والدولية، بريوت: مكتبة لبنان ناشرون، (د.ت)، ص - 4
 .10حممد أمحد مفيت وسامي صاحل الوكيل، املرجع السابق، ص  - 5

 .207، 206ليل حممد علي، املرجع السابق، ص عبد اجل - 6
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ألمـــر والنهـــي يف الـــداخل ومتثيـــل الدولـــة يف ســـلطة ا "، أمـــا املعـــىن االجيـــايب، فإنـــه يتمثـــل يف 1"الســـلطات يف اتمـــع
  .2"اخلارج

السيادة هي السلطة العليا اليت متلكها أعلـى اهليئـات العامـة يف الدولـة،  "ويعرف طعيمة اجلرف السيادة بقوله:
  .  3"متارسها باستقالل كامل على كل سلطة أخرى داخلية أو خارجية

  الوضعـيالفـرع الثاني: نظريـات السيـادة في القانـون 
اختلفــت اآلراء والتوجهــات يف حتديــد صــاحب الســيادة، هــل هــو اإللــه، أم البشــر، وبــرزت ألجــل هــذا عــدة 

  نظريات، وهي:
  أوًال: نظريات السيادة اإللهية

يطلــق عليهــا أيضــاً النظريــات التيوقراطيــة أو الدينيــة، ومضــموا إرجــاع مصــدر الســيادة لإللــه، غــري أن هــذه   
مســألة حتديــد هــذا اإللــه، فبعضــها يــرى أن احلــاكم هــو اإللــه، والــبعض اآلخــر يــزعم أم مصــدر النظريــات ختتلــف يف 

  السيادة لإلله، إال أنه خيتار احلاكم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
  نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم -أ

لــه، ومــن مث فــال ، يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أن احلــاكم هــو اإل4انتشــرت هــذه النظريــة يف احلضــارات القدميــة 
ينبغي مساءلته وال فرض أي رأي عليه، فهو يسـري شـؤون الـبالد وفـق مشـيئته وأهوائـه، وقـد سـادت هـذه النظريـة يف 

، وحـىت عصـور متـأخرة مـن هـذا العصـر ظـل الشـعب اليابـاين 5احلضارات القدمية كمصر والصني وبالد الفرس والـروم
ر، إىل أن جــاء الدســتور اجلديــد عقــب ايــة احلــرب العامليــة الثانيــة، يعتقــد ــذه النظريــة، حيــث كــان يؤلــه األمرباطــو 

، وكانت مصر القدمية تبـالغ يف تطبيـق هـذه النظريـة، حيـث 6فقرر أن األمرباطور هو(رمز األمة) وليس ( اإلله احلي)
يَاأَيـَهـا اْلَمـَألُ َمـا  (ى لسـانه:، ويقـول أيضـاً علـ7 ) اْألَْعلَـى أَنَـا َربُكـمُ  (يقول اهللا سبحانه وتعـاىل علـى لســان فرعـون: 

                                                           

 .11حممد أمحد مفيت وسامي صاحل الوكيل، املرجع السابق، ص  - 1

 .11حممد أمحد مفيت وسامي صاحل الوكيل، املرجع نفسه، ص  - 2

يف الفكـر والنظـام السياسـي يف ؛ نقًال عن: عبـد احلكـيم حسـن العبلـي، احلريـات العامـة 59طعيمة اجلرف، النظريات والنظم السياسية، ص   - 3
 .202م، ص 1983 -هـ 1403اإلسالم، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، 

  .26، ص 2000، اجلزائر: 1، ط1ينظر: سعيد بوشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، ج - 4
  .53ينظر: حسن ملحم، النظرية العامة للدولة، اجلزائر: د.م.ج، ص  - 5
  .65، 64م، ص 2005ينظر: ماجد راغب احللو، النظم السياسية والقانون الدستوري، اإلسكندرية: منشأة املعارف،  - 6
  .24سورة النازعات، اآلية رقم  - 7
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َــْذَت  ( -عنــدما قــال ملوســى عليــه الســالم -، وقولــه جلــت قدرتــه علــى لســانه1) َعِلْمــُت َلُكــْم ِمــْن إِلَــٍه َغــْريِي لَــِئْن اخت
  .2) إَِلَهً◌ا َغْريِي َألَْجَعَلنَك ِمْن اْلَمْسُجوِننيَ 

 نظرية الحق اإللهي المباشر   -ب

يــة واملســيحية، مت التخلــي عــن فكــرة تأليــه احلــاكم، وظهــرت بــدًال منهــا نظريــة احلــق اإلهلـــي بعــد ظهــور اليهود
املباشــر، ومفادهــا أن احلــاكم مــا هــو إال بشــر، غــري أنــه يســتمد ســلطته مــن اهللا مباشــرة، فهــو الــذي اختــاره لتســيري 

نظريــة يف أروبــا يف القــرنني الســابع شــؤون الــبالد، وبالتــايل فإنــه مســؤول فقــط أمــام اهللا وحــده، وســاد االعتقــاد ــذه ال
عشــر والثــامن عشــر، كمــا أ ن الكنيســة اعتنقتهــا، واســتند علــى هــذه النظريــة ملــوك فرنســا مــن أجــل الســيطرة علــى 
احلكم، كما استخدمت أيضاً هذه النظرية يف القرن العشرين من طرف بعـض الزعمـاء كهتلـر يف أملانيـا، وفرانكـو يف 

  .3أسبانيا
  إللهي غير المباشر  نظرية الحق ا -ج

قــام أصــحاب هــذه النظريــة بتهــذيب بعــض أفكــارهم، وقــّرروْا أن اهللا هــو صــاحب الســيادة، وأن الشــعب هــو 
الـذي خيتـار احلـاكم دايـة وتوفيـق مـن اهللا، وأراد رجـال الكنيسـة مـن خـالل هـذه النظريـة احلـد مـن السـلطان املطلـق 

كبــرياً يف احلــد مــن ســلطة احلكــام، إال أــا أدت إىل تــدعيم موقــف   للملــوك واألبــاطرة، ولقــد لعبــت هــذه النظريــة دوراً 
الكنيســة، فأصــبح البابــا هــو الــذي ميــنح الســلطة الزمنيــة للحــاكم، ومــن أبــرز مؤيــدي هــذه النظريــة القــديس تومــاس، 

  .4وجوزيف دي مسرت، وبونالد، وبوسييه
  ثانياً: نظريات السيادة البشرية

العـــامل اليـــوم ترجـــع مصـــدر الســـيادة إىل الشـــعوب، وتالشـــت النظريــــات  ميكـــن القـــول أن أغلـــب الدســـاتري يف
اإلهلية، إال أن االخـتالف بـني أنصـار هـذه الفكـرة احنصـر حـول تفسـري فكـرة الشـعب، هـل يـراد بـه اجلماعـة ككيـان 

ظريـة خاص، أم يراد به األفراد الذي يتكون منهم الشعب، وألجل هذا برزت نظريتـان، ومهـا نظريـة سـيادة األمـة، ون
   سيادة الشعب. 
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  نظرية سيادة األمة -1
إىل أن الســيادة ال تعــود إىل األفــراد بــذوام، وإمنــا ترجــع إىل األمــة يف جمموعهــا، باعتبارهــا  1تشــري هــذه النظريــة

شخصــاً معنويــاً جمــرداً عــن األفــراد، وهــي تضــم األفــراد األحيــاء، وتضــم أيضــاً األجيــال الســابقة والالحقــة، ومنــذ قيــام 
لثـورة الفرنسـية ظـل الفرنســيون يعتقـدون أن األمـة هــي مصـدر السـيادة، فقــد نصـت املـادة الثالثــة مـن إعـالن حقــوق ا

األمة هـي مصـدر كـل  "م على أن: 1789أغسطس  26اإلنسان واملواطن اليت أقرا اجلمعية الوطنية الفرنسية يف 
  .2"ر أا صادرة منهاسيادة وال جيوز ألي فرد أو هيئة ممارسة السلطة إال على اعتبا

فاألفراد قد تنـازلوْا عـن جـزٍء مـن حريـام املطلقـة لصـاحل سـلطة تتـوىل محـايتهم وتنظـيمهم، واحتفظـوْا بـاجلزء    
اآلخــر مــن حريــام، وال ميكــن للدولــة أن تتــدخل فيــه، وإال فقــدت مــربر وجودهــا وهــو العقــد االجتمــاعي، فــاحلكم 

  .3وفق هذه النظرية يتخذ صفة الرضائية
  هذا وترتتب على نظرية سيادة األمة مجلة من النتائج من أمهها:

  .4سيادة األمة وحدة غري قابلة لالنقسام، وهي كل ال يتجزأ -
، ومـن هنـا فـيمكن القـول 5مبا أن األمة شخص معنوي، فإنه ينبغـي اختيـار أشـخاص طبيعيـني ينوبـون عنهـا -

ية املباشـرة، القاضـي بـأن يقـوم األفـراد أنفسـهم بـإدارة شـؤوم دون أن نظرية سيادة األمة ال تتفق مع نظام الدميقراط
  .6وساطة

                                                           

خيتلــف مصــطلح األمــة عــن مصــطلح الشــعب، فاألمــة هــي: " مجاعــة مــن النــاس تشــرتك يف عــدة عوامــل تـَُقــرُب بــني أعضــائها كاللغــة والــدين  - 1
عــاش أفــراد هــذه األمــة معــاً علــى رقعــة مــن األرض واحــدة، أم فــرقتهم الظروف...وســواًء كانــت هلــم حكومــة واحــدة حتكمهــم، أم والتاريخ...ســواًء أ

ب خضعوْا حلكومات متعددة... "، وأما مصطلح الشعب فهو: " أحد العناصر الثالثة املكونة للدولة، وهي الشعب واإلقليم واحلكومة.وهذا الشع
دد وخيضع حلكومة معينة، قد ميثل أمة واحدة متجانسة...وقد يضم أمماً متعددة... "، ماجد راغب احللو، املرجع السابق، الذي يعيش يف إقليم حم

  .84هامش الصفحة 
واســتعمال الفقهــاء املســلمون املعاصــرون ملصــطلحي األمــة والشــعب جــاء مرتادفــاً، وهــذا راجــع لـــ : " عــدم ختصــص فقهــاء الشــريعة الغــراء يف 

قانون الدستوري احلديث، وما تنطوي عليه نظرياته على وجه الدقة مـن مـدلوالت، ومـا يفـرق بينهـا مـن تباينـات "، ماجـد راغـب احللـو، دراسات ال
  . 84املرجع نفسه، ص 

 .207عبد اجلليل حممد علي، املرجع السابق، ص  - 2

  .161، 160جع السابق، ص ؛ فوزي أوصديق، املر 19ينظر: عبد احلكيم حسن العبلي، املرجع السابق، ص  - 3
، املرجـع 1؛ سـعيد بوشـعري،ج149ينظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، اإلسـكندرية: منشـأة املعـارف، ص  - 4

  .143 -140؛ حممد أرزقي نسيب، املرجع السابق، ص 162؛ فوزي أوصديق، املرجع السابق، ص 108 -106السابق، ص 
م، 1994 -هــ1414، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، 3، ط1: زهري شكر، الوسيط يف القانون الدستوري، جينظر - 5

  .94ص 
  .70ينظر: ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص  - 6



 - 114 -

، ومــــن مث فإنــــه ميكــــن تقييــــد االنتخــــاب مبجموعــــة مــــن 1االنتخــــاب وفــــق هــــذه النظريــــة وظيفــــة ولــــيس حــــق -
اء باسـتثن -مضـت الدسـاتري الفرنسـية األوىل  "، فقـد 2الشروط، جيب أن تتوفر يف الناخب كالتعليم والنصاب املـايل

جاعلة حـق االنتخـاب حمصـوراً بفئـة أو وطبقـة مـن املـواطنني، القـادرين علـى  -1793دستور الكوفانسيون يف سنة 
أداء مقـــدار معـــني مـــن الضـــرائب الســـنوية، معتـــربة بـــأن هلـــؤالء وحـــدهم مصـــلحة أكيـــدة باحلفـــاظ علـــى تـــراث األمـــة 

  .3"وحقوقها 
أمـــام نـــاخيب دائرتـــه، ومـــن مث ال ميكـــن ألفـــراد الـــدائرة  إن الناخـــب ومبجـــرد انتخابـــه،ال يقـــع عليـــه أي التـــزام -

  .4االنتخابية أن يفرضوْا إرادم على النائب، أو عزله؛ أن هذه النظرية ال تعرتف بالوكالة اإللزامية
  .5إن القانون هو تعبري عن إرادة األمة، وليس تعبري عن إرادة األفراد  -

  ات، من أبرزها:ولقد وجهت لنظرية األمة جمموعة من االنتقاد
  إن القول ذه النظرية يؤدي إىل وجود شخصني معنويني ومها الدولة واألمة. -
يــرى جانــب مــن الفقــه أن نظريــة ســيادة األمــة قــد فقــدت مــربر وجودهــا، واملتمثــل يف جلــوء فالســفة الثــورة  -

  مسوغ لبقائها.الفرنسية هلذه النظرية من أجل استخدامها كسالح ضد احلكم االستبدادي، ومن مث ال 
إن اعتبار االنتخاب وظيفة وليس حق يف مضمون هذه النظرية، يؤدي إىل االعتماد على االنتخاب املقيـد  -

  . 6بدل االنتخاب العام ، وهذا ما جيعل احلكم يف ضوء هذه النظرية أقل دميقراطية من غريه
  نظرية سيادة الشعب -2

شـــعب باعتبـــاره جمموعـــة مـــن األفـــراد، واألفـــراد الـــذين تتجـــزأ هـــذه النظريـــة أن الســـيادة مقـــررة لليـــرى أصـــحاب  
، وتــرتبط 7الســيادة علــيهم هــم النــاخبون بــدون تفريــق أو اســتثناء، إالّ مــا كــان ناجتــاً عــن صــغر ســن أو فقــدان أهليــة

ــــه العقــــد 8فكــــرة الســــيادة الشــــعبية بــــاملفكر الفرنســــي جــــان جــــاك روســــو ، ولقــــد أشــــار جــــان جــــاك روســــو يف كتاب
) عشــرة آالف مــواطن، فكــل عضــو يف هــذه 10000إذا افرتضــنا أن الدولــة مكونــة مــن (  "إىل أنــه: االجتمــاعي، 

                                                           

 .150، 149ينظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص  - 1

  .163لسابق، ص ينظر: فوزي أوصديق، املرجع ا - 2
 .339، املرجع السابق، ص 2أدموند رباط، ج - 3

  .150ينظر:إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص  - 4
  .151، 150ينظر:إبراهيم شيحا، املرجع نفسه، ص  - 5
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. وعليــه إن التمثيــل 1" ) جــزء مــن عشــرة آالف مــن ســلطة الســيادة1/10000الدولــة ال يكــون مــن نصــيبه إال ( 
  .2نحه ملمثلهالربملاين وفق هذه النظرية يكون جمزءاً؛ حبيث يكون لكل مواطن جزء من التوكيل الذي مي

  هذا وترتتب على هذه النظرية مجلة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:
االشرتاك املباشر يف احلكم، وذلك بالسماح لألفراد مبمارسة احلكم، وعليه فإن هذه النظرية تتفق مع نظـام  -

  .3الدميقراطية املباشرة، وكذلك شبه املباشرة
كـــن هلـــم عـــزل مـــوكليهم مـــىت خرجـــوْا عـــن إرادـــم الـــيت علـــى أساســـها مت اخلضـــوع إلرادة النـــاخبني؛ حبيـــث مي -
  .4انتخام
تقرر هذه النظرية االقرتاع العام كوسيلة ملمارسة احلكـم، حيـث أنـه مـن حـق كـل شـخص أن ينتخـب ممثلـه،  -

ب تـوفر الكفـاءة العلميـة أو النصـا مفاالنتخاب حق، وال جيوز بأي حال من األحوال منع أي شـخص بـدعوى عـد
  .5املايل، أو املستوى االجتماعي

  .6يعترب القانون وفق هذه النظرية تعبرياً عن إرادة األغلبية، فيمكن تعديله أو إلغاؤه يف أي وقت -
  كما ُسّجَلْت على هذه النظرية مجلة من املآخذ، من أمهها:

  حساب املصاحل العامة للدولة.يؤدي إعمال هذه النظرية إىل تفضيل املصاحل احمللية للدائرة االنتخابية على  -
إن مشاركة اجلماهري بشكل مباشر يف إدارة شـؤوم، يبـدوْا مـن الناحيـة النظريـة أمـر سـهل، إال أنـه يف واقـع  -

األمر يثري عدة إشكاليات من أمهها: عدم توفر القدر الكايف من الوعي لدى األفـراد؛ لكـي يسـاعدهم علـى حسـن 
. وجتـدر اإلشـارة إىل أّن الفكـر األرويب 7الناميـة، أيـن تتفشـى األميـة بـني اجلمـاهري اختيار ممثليهم، وخاصة يف الـدول

اعتنق نظرية سيادة األمة يف القرن الثامن عشر ، من أجل مواجهة الفكر االستبدادي، وقـد جنحـت الثـورة الفرنسـية 
عب، إالّ أنــه يف األخــري مت يف تكــريس هــذه النظريــة، ونتيجــة لالنتقــادات الــيت وجهــت هلــا، ظهــرت نظريــة ســيادة الشــ

 "، علـى أّن: 02م يف املـادة الثالثـة، فقـرة 1946التوفيق بني النظريتني، حيث نص الدستور الفرنسي الصادر سنة 
، يف حـني انقســم الفقــه يف موقفــه اجتــاه النظـريتني، مــا بــني مــّدعي حبتميــة زوال "سـيادة األمــة ملــك الشــعب الفرنســي

                                                           

1 -Jean-Jacques Rousseau, contrat social,Ш,1." Supposons que l'Etat sont composé de 

10000 citoyens, chaque membre de l'Etat n'aque la dix- millième partie de l'autorité 

souveraine"   
  . 74نقًال عن: ماجد راغب احللو، مرجع سابق، ص 
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زوال أســباب نشــأا، ومــا بــني مــن ينــادي بنظريــة ــا؛ ألــم يــرون فيهــا ضــماناً لوحــدة نظريــة ســيادة األمــة؛ نتيجــة لــ
األمة، من خالل ترجيح املصاحل الشخصية. ويذهب آخـرون إىل تبـين نظريـة سـيادة الشـعب؛ ألـا أكثـر دميوقراطيـة 

إمنـا العـربة يف مـدى التطبيـق يف نظرهم. وبناًء على ما سبق ميكن القول أّن العربة ليست بأي مـن النظـريتني نأخـذ، و 
  .     1الفعلي لتلك النظريتني يف الواقع العملي؛ ألّن اهلدف واحد، وهو حماربة االستبداد والطغيان

ومن خالل عرض نظريات السيادة يف الفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي، ميكن القول أن االخـتالف يكمـن 
  يف النقاط التالية:

، مــىت قــام بــه الــبعض ســقط عــن 2ريعة اإلســالمية ال يعــد حقــاً، وإمنــا فرضــاً كفائيــاً إن ممارســة احلكــم يف الشــ -
  اآلخرين.        

االقرتاع العام يف الشريعة اإلسالمية ليس ضروري، فال يلزم أخذ رأي العامة يف ما له عالقة بشؤون احلكم،  -
سـاواة؛ ألنـه يعهـد األمـر إىل أهلـه القـادرين عليـه، وإمنا ُيكتفى برأي أهل احلـل والعقـد، وهـذا ال يعـد إخـالالً مببـدأ امل

)ِإن َأْكــَرَمُكْم ِعْنــَد اللــِه أَتْـَقــاُكْم  (وال تفاضــل بــني املســلمني إال بــالتقوى والعلــم، قــال تعــاىل:
َهــْل  (، وقولــه أيضــاً: 3

  .4) َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال يـَْعَلُمونَ 
تشابه مع نظرية سيادة األمة بسبب إقرارها ملبدأ االقرتاع املقيد، وختتلف مع نظرية سيادة فالشريعة اإلسالمية ت

  .5األمة اليت تأخذ مببدأ االقرتاع العام
 –ليس لألفراد نفس القدر من املسامهة يف تسيري شؤون الدولة، وعليه فإن الشـريعة اإلسـالمية ترجـع ذلـك  -

التقوى والصالح؛ أل ن العلماء يتقون اهللا فيما يستنبطونه من أحكام، لقوله إىل أهل العلم و  –تسيري شؤون الدولة 
َا َخيَْشى اللَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  (تعاىل:  6) ِإمن.  

                                                           

  .171 -169ينظر: فوزي أوصديق، املرجع السابق، ص  - 1
عدا الرئيسية يف وضع األحكام فكرة احلقية أو االمتالك. ترى الشريعة اإلسالمية، " ترمي الدساتري احلديثة والقوانني الوضعية إىل أن جتعل قا - 2

وال ســـيما وهـــي بصـــدد وضـــع أحكـــام لتنظـــيم نشـــاط اإلنســـان السياســـي أو حتديـــد صـــلة الفـــرد بـــاتمع، ـــدف إىل أن جتعـــل قاعـــدا األوىل فكـــرة 
، فاإلنسان يف عرف الشرع ال يـُْنَظُر إليه أوًال على أنه صاحب حق، ولكن ينظر إليه على الوجوبية وااللتزام، أكثر مما جتعل فكرة احلقية واالستحواذ

ملقابلـة أنه متحمل مسؤولية، أو ملـزم بـأداء واجـب، ولـذا فـإن الكلمـة الـيت تطلـق عليـه، باعتبـاره فـرداً ذا صـفة سياسـية، أي عضـواً يف جمتمـع، وهـي ا
احلــديث، هــي عنــد علمــاء الشــريعة اإلســالمية كلمــة مكلــف"، حممــد ضــياء الــدين الــريس، النظريــات لكلمــة مــواطن الــيت تعارفنــا عليهــا يف العصــر 

  .       262السياسية، املرجع السابق، ص 
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فالشريعة اإلسالمية ترى بإسناد الشؤون العامة املتعلقة باحلكم ألهلها، مع أخذ الرأي من أهله، لقولـه تعـاىل: 
ـنَـُهمْ َوأَْمـرُُهْم ُشـ ( ، وهـي ختتلـف يف هـذا الصـدد عـن نظريـة سـيادة األمـة الـيت ال تـؤمن إال بالنظـام النيــايب،  1) وَرى بـَيـْ

كما ختتلف عن نظرية سيادة الشعب اليت جتعل من الفرد بغض النظر عن مستواه العلمـي، ودرايتـه بشـؤون احلكـم، 
  .     2عنصراً مهماً يف إدارة شؤون احلكم

يت يعرب عنها القانون حبسب طبيعة الصادر عن اهليئة املختصة، فـإذا كـان القـانون يـَُعـد مـن ختتلف اإلرادة ال -
األحكام الشرعية اليت جاءت ا الشريعة اإلسالمية، فإن حينئٍذ يعرب عن إرادة اهللا، وأما إذا كان القانون املعرب عنـه 

األغلبيـة، ومـن مث ميكـن تعديلـه أو إلغـاؤه، وهـذا خيتلـف يتعلق باملسائل الدنيويـة، فإنـه يف هـذه احلالـة يعـرب عـن إرادة 
عــن وجهــة نظــر ســيادة األمــة الــيت تعتــرب أن جــل القــوانني الصــادرة عــن النــواب، هــي مقدســة؛ ألــا تعــرب عــن إرادة 
األمــة، وعليــه ال ميكــن تعــديلها أو إلغاؤهــا. كمــا ختتلــف أيضــاً عــن وجهــة نظــر ســيادة الشــعب الــيت جتعــل مــن كــل 

  .3جمرد تعبري عن إرادة األغلبية، ميكن تعديلها أو إلغاؤها يف أي وقتالقوانني 
يـــرتبط القـــول يف الشـــريعة اإلســـالمية باســـتقاللية النائـــب عـــن منتخبيـــه مـــن عدمـــه بـــاختالف املســـائل، فـــإذا   -

ل يـُْعِمُل فيها كانت هذه املسائل متعلقة باألمور الشرعية، فهنا ينبغي أن ال خيضع النائب ملا ميليه عليه الناخبون، ب
رصيده املعريف جمرداً عن أي نزوات وأفكـار خارجيـة، وأمـا إذا كـان األمـر يتعلـق باملسـائل الدنيويـة الـيت تتعلـق حبقـوق 
ومصاحل الناخبني، فهنا على النائب اخلضوع ملـا يقـرره وميليـه عليـه النـاخبون، وإذا مل يلتـزم ـذا، فإنـه مـن حقهـم أن 

رية سيادة األمة اليت تعترب النائب مستقًال عن الناخبني، وإنه ممثـل لألمـة، ولـيس لدائرتـه يعزلوه، وهذا خيتلف عن نظ
االنتخابيـة. كمـا ختتلـف عـن نظريـة الشــعب الـيت تقـوم علـى أسـاس أن النائــب خيضـع لتوجيهـات منتخبيـه يف كـل مــا 

  . 4يتعلق بأعماله، وهلم حق العزل مىت خرج عن دائرة احلدود اليت يقرروا له
ختتلــف هــذه النظريــات مــع الشــريعة اإلســالمية مــن حيــث مســؤولية احلــاكم، فتوجــد مســؤولية واحــدة للحــاكم و 

حسب ما يستشف من تلك النظريات، وهي مسؤولية دنيوية، بينما جنـد يف الشـريعة اإلسـالمية أن احلـاكم مسـؤوالً 
م اهللا مقـررة بنصـوص كثـرية، أذكـر مـن بينهـا ، فاملسـؤولية أمـا-تبـارك وتعـاىل -أمام األمـة، ومسـؤوًال كـذلك أمـام اهللا 

اْهلََوى فـَُيِضلَك َعْن َسِبيِل اللِه ِإن الِذيَن َيِضلوَن َعْن َسِبيِل اللـِه َهلُـْم  اِس بِاحلَْق َوَال تـَتِبعِ فَاْحُكْم بـَْنيَ الن  ( قوله تعــاىل:
صـلى اهللا  –. ومـن السـنة قولـه 1) َوَخـاَب ُكـل َجبـاٍر َعِنيـدٍ  (وقولـه أيضـاً:  ،5) َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَـْوَم احلَِْسـابِ 

  .2: (( ما من أمري عشرة إالّ يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إىل عنقه أطلقه احلق أو أوبقه )) -عليه وسلم 

                                                           

  .83سورة الشورى، اآلية رقم  - 1
  .95ينظر: ماجد راغب احللو، املرجع السابق، ص  - 2
  .96، 95ينظر: ماجد راغب احللو، املرجع نفسه ، ص  - 3
  .97ينظر: ماجد راغب احللو، املرجع نفسه، ص  - 4
  .26سورة ص ، اآلية رقم:  - 5
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جلمعيــات والــروابط الــيت اإلقــرار بوجــود األحــزاب السياســية وا "هــذا ويرتتــب عــن مســؤولية احلــاكم أمــام األمــة 
تنادي للعمل باملعروف، إىل جانب وجود السلطة القضائية اليت متارس الرقابة علـى أجهـزة احلكـم اإلسـالمي، وهـذا 

  . 3"يف ظل االحتياجات واملتطلبات املعاصرة تمعاتنا العربية واإلسالمية
والقـــانون الوضـــعي، ســـوف أتطـــرق يف  وبعـــد عـــرض أهـــم النقـــاط املتعلقـــة مبفهـــوم الســـيادة يف الفقـــه اإلســـالمي

   املبحث املوايل إىل مفهوم أعمال السيادة يف القانون  الوضعي، وموقف الفقه اإلسالمي منها.       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                            

  .15سورة إبراهيم، اآلية رقم:  - 1
 .240، ص 2مي يف السنن، كتاب السري، باب ما يف التشديد يف اإلمارة، جرواه الدار  - 2

م، حبـث: نظـام احلكـم 2004 -هــ1424، 1املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الـدول العربيـة، موسـوعة اإلدارة العربيـة اإلسـالمية، مـج - 3
  .  110العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمي، فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي، ص 
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  ـانيـث الثــالمبحـ
  

  ادةـال السيـــوم أعمــمفه
  

، مث انتقلـت بعـد ذلـك إىل الـدول الـيت تبنـت يعترب جملس الدولة الفرنسـي أول مـن قـام بإنشـاء نظريـة أعمـال السـيادة
نظــام االزدواجيــة القضــائية، وبنــاًء عليــه ســوف أقــوم يف هــذا املبحــث بدراســة أهــم اجلوانــب املتعلقــة بتحديــد مفهــوم 
أعمال السـيادة، حيـث سأخصـص املطلـب األول لتعريـف أعمـال السـيادة واألصـل التـارخيي هلـا، ويف املطلـب الثـاين 

  املتبعة لتحديد هذه األعمال. ريسأحدد فيه املعاي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول: تعريف أعمال السيادة واألصل التاريخي لها
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سيتم التطرق يف الفرع األول إىل أهم التعاريف اليت وضعها الفقهاء ألعمـال السـيادة، ويف الفـرع الثـاين سـوف 
ل عرض كيفية ابتداع هذه النظرية من طرف جملـس يتم التطرق إىل األصل التارخيي ألعمال السيادة، وهذا من خال

  الدولة الفرنسي.
  الفرع األول: تعريف أعمال السيادة

أندري دولبـدير علـى أـا:   لقد عمل الفقه والقضاء على إعطاء بعض التعاريف ألعمال السيادة، فقد عرفها
اء سـواًء أكانـت حمـاكم إداريـة أو نظاميـة جمموعة من أعمال السلطة التنفيذية اليت ال ميكن الطعن فيها أمام القضـ "

  . 1"أو عادية
قـــرارات إداريـــة حتتـــوي علـــى مجيـــع عناصـــر القـــرار اإلداري لكـــن ال يســـتطيع  "ويعرفهـــا رشـــيد خلـــويف علـــى أـــا 

، 3"كــل عمــل يقــرر لــه القضــاء اإلداري هــذه الصــفة  "، كمــا تـَُعــرُف علــى أن عمــل الســيادة هــو 2"القاضــي إلغاءهــا 
يف ســبيل تنظــيم القضــاء  -مبقتضــى ســلطتها العليــا –العمــل الــذي تباشــره احلكومــة  "رفهــا علــى أــا: وهنــاك مــن يع

، وعرفــت حمكمــة القضــاء 4"…واإلدارة والنظــام السياســي والــدفاع عــن كيــان الدولــة وســالمتها يف الــداخل واخلــارج
للدولــة واإلجــراءات الــيت تتخــذها العمــل الــذي يتصــل بالســيادة العليــا  "اإلداري املصــري عمــل الســيادة علــى أنــه: 

  .5"احلكومة مبا هلا من سلطان احلكم للمحافظة على سيادة الدولة وكياا يف الداخل واخلارج
عمل يصدر من السلطة التنفيذية، وحتـيط بـه اعتبـارات  "ويعرفها حممد سليمان الطماوي على أن عمل السيادة هو

  .6"وخيرج عن رقابة احملاكم، مىت قرر له القضاء هذه الصفة خاصة، كسالمة الدولة يف اخلارج أو الداخل، 
هذه األعمـال هـي بطبيعتهـا أعمـال إداريـة، ولكنهـا مبنجـاة مـن كـل رقابـة   "ويشري حممد  سليمان الطماوي إىل أن 

وداء يف قضائية مهما كانت درجة عدم مشروعيتها، أو اآلثار الضارة املرتتبة عليها. وهي ـذه املثابـة، متثـل نقطـة سـ
  . 7"جبني املشروعية.وهلذا، فإن هناك رغبة شبه إمجاعية بني الفقهاء بزواهلا من عال القانون

                                                           

1 -,Traite de droit administratif,1984,Tome 1, No 613. A. Delaubader  
  .84نقًال عن: علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، املرجع السابق، ص 

م، ص 1998رشــيد خلــويف، قــانون املنازعــات اإلداريــة، شــروط فبــول دعــوى جتــاوز الســلطة ودعــوى القضــاء الكامــل، اجلزائــر: د . م . ج ،  - 2
41. 

 .135م، ص 1991، 6سليمان حممد الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، ط - 3

.نقًال عن: نظريـة أعمـال السـيادة وموقـف 302أمحد مليجي، حتديد نطاق الوالية القضائية واالختصاص القضائي، دار النهضة العربية، ص  - 4
 .2املشرع والقضاء الكوييت منها، املرجع السابق، ص 

ص  –الســــنة السادســــة  –جمموعــــة األحكــــام  –الســــنة ق  -588يف الــــدعوى رقــــم  5/2/1952حمكمــــة القضــــاء اإلداري بتــــاريخ حكــــم  - 5
 .2.نقًال عن: نظرية أعمال السيادة وموقف املشرع والقضاء الكوييت منها، املرجع السابق، ص 416

  .332ء املرجع السابق، ص حممد سليمان الطماوي، الفضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغا - 6
  .326، ص السابقحممد سليمان الطماوي، املرجع  - 7
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طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع حبصانة ضد رقابـة القضـاء جبميـع  " حممود حافظ على أا:ويعرفها 
  .1"و رقابة فحص املشروعيةصورها أو مظاهرها، سواًء يف ذلك رقابة اإللغاء أو رقابة التعويض أ

لـيس هنـاك تعريـف حمـدد لألعمـال احلكوميـة، ولكـن هـذه التسـمية  " ويشري يوسف سعد اهللا اخلـوري إىل أنـه:
تطلــق علــى طائفــة مــن األعمــال صــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، ولكنهــا ال ختضــع إطالقــاً لرقابــة القضــاء اإلداري أو 

        2" ا يف ذلك جتاوز حد السلطةـأية طريق من طرق املراجعة مبالعديل على حد سواء فهي، إذاً ال تقبل 
  الفرع الثاني: األصل التاريخي لنظرية أعمال السيادة  
لنظريـــة أعمـــال الســـيادة أي وجـــود يف القـــانون الفرنســـي، يف عهـــد الثـــورة الفرنســـية؛ ألن القاعـــدة الســـائدة مل يكـــن  

ــــٍذٍ◌ هــــي  عــــدم مســــؤولية اإلدارة عــــن أعماهلــــ ــــدأ الفصــــل بــــني الســــلطات الــــذي نــــادى حينئ ا، كمــــا أن إعمــــال مب
حســب التفســري الفرنســي، كــان مينــع القاضــي العــادي مــن نظــر األعمــال الــيت تقــوم ــا اإلدارة، حبيــث  "منتســكيو"بــه

  .        3تتوىل بنفسها النظر يف تلك األعمال
س الدولـة الفرنسـي، عملـواْ علـى اسـتبعاد ونتيجة للصورة السيئة اليت كان حيملها رجال الثورة الفرنسية عـن جملـ

القضاء من النظر يف أعمال اإلدارة العامة، وهذا وفقاً ملبدأ الفصل بني السـلطات، وبعـد سـقوط اإلمرباطوريـة األوىل 
م، أصبح ينظر لس الدولة على أساس أنه هيئة مـن خملفـات النظـام القـدمي، 1814وعودة امللكية إىل فرنسا سنة 

ن بــني أهــداف رواد النظــام اجلديــد هــو إلغــاء جملــس الدولــة يف أول فرصــة تســمح بــذلك، إال أن دهــاء وهلــذا كــان مــ
للتصـــاحل مـــع احلكومـــة  "قضـــاة جملـــس الدولـــة َعِمـــَل علـــى عـــدم حتقيـــق ذلـــك، وهـــذا بابتـــداع نظريـــة أعمـــال الســـيادة،

أمـــان يكفـــل كيانـــه ووجـــوده وجماملـــة قضـــائية مـــن جانبـــه لتلـــك الســـلطة لقـــاء احلفـــاظ علـــى كيانـــه ووجـــوده، وصـــمام 
  .4"ويضمن استمرار رقابته على بقية أعمال السلطة التنفيذية األخرى

غـري أن جانبـاً مـن الفقـه يـرى أن نظريـة أعمـال السـيادة تسـتند إىل اعتبـارات سياسـية، حيـث أن جملـس الدولــة 
نفيذيـة، وممـا سـاهم يف اعتمـاد نأى بنفسه عـن التـدخل يف األعمـال ذات الطـابع السياسـي الـيت تقـوم ـا السـلطة الت

هــذا التربيــر هــو إعمــال معيــار الباعــث السياســي مــن طــرف جملــس الدولــة يف تفريقــه بــني أعمــال الســيادة واألعمــال 
  األخرى اليت تقوم ا السلطة التنفيذية.

                                                           

. نقـًال عـن: نظريـة أعمـال السـيادة 54، 53، ص 1993حممود حافظ، القضاء اإلداري يف القـانون املصـري واملقـارن، دار النهضـة العربيـة،  - 1
م، 20/07/2006، بتـاريخ: www. Majlesalommah. Netوموقـف املشـرع والقضـاء الكـوييت منهـا، جملـس األمـة، دولـة الكويـت، 

 .2ص 

 .279م، ص 1،1997يوسف سعد اهللا اخلوري، القانون اإلداري العام، ج - 2

  .327ينظر: حممد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 3
 .86علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص  - 4
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)؛ أي acte de gouvernementوال تزال هذه النظرية موجـودة يف القـانون الفرنسـي، ويعـرب عنهـا بــ (
مـــــــال احلكومـــــــة، وقـــــــد عـــــــربت عـــــــن ذلـــــــك حمكمـــــــة التنـــــــازع يف أحكامهـــــــا، ومـــــــن أبرزهـــــــا، احلكـــــــم الصـــــــادر يف أع

م يف 02/03/1962)، إضافة إىل حكم جملـس الدولـة الصـادر يف Barbaranم يف قضية (02/06/1954
  .Rubin de Servens (1قضية (

مـن الئحـة  11ة أثناء تعديل املادة ولقد نص املشرع املصري على تبنيه هذه النظرية، وهذا عندما نص صراح
  .2م، على منع احملاكم املختلطة من التعرض ألعمال السيادة1900ترتيب احملاكم املختلطة سنة 

ويف اجلزائــر بينــت الغرفــة اإلداريــة للمحكمــة العليــا موقفهــا مــن نظريــة أعمــال الســيادة، يف قضــية ( ي ج ب ) 
،والقاضــــي 08/04/1982ن القــــرار احلكــــومي املــــؤرخ يف ...إ "م ، حيــــث جــــاء فيــــه: 07/01/1984بتــــاريخ 

الصــادر عــن وزيــر املاليــة  1982دج مــن التــداول، وكــذلك قــرار فــاتح جــوان 500بســحب األوراق املاليــة مــن فئــة 
  املتضمن حتديد قواعد الرتخيص بالتبديل...مها قراران سياسيان يكتسيان طابع أعمال احلكومة.

لـــس األعلـــى اإلفصـــاح مـــدى شـــرعيتها، وال مباشـــرة رقابـــة علـــى مـــدى ومـــن مثـــة فإنـــه لـــيس مـــن اختصـــاص ا
  .  3"التطبيق

ان أصـل نظريــة السـيادة يف فرنســا يرجـع إىل جملــس الدولـة، فــإن أصـلها يف الــدول الـيت أخــذت ـا يعــود ـوإذا كـ
تعـــديل قـــانون م ل1963لســـنة  37إىل التشـــريع، ففـــي األردن مـــثالً نـــص املشـــرع يف املـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون رقـــم 

ال تقبـل الطلبـات املقدمـة للطعـن بـالقرارات املتعلقـة بعمـل مـن أعمـال السـيادة  "تشكيل احملـاكم النظاميـة علـى أنـه: 
"4.  

الوحيد يف نشأة نظرية أعمال السيادة، وهذا خالفـاً ملـا هـو معهـود يف  ويف لبنان يعترب القضاء اإلداري املصدر
أن املشـرع يتــدخل أحيانـاً إلضـفاء الطـابع القـانوين لنظريـة أعمـال الســيادة،  الـدول الـيت أخـذت ـذه النظريـة، حيـث

  5وذلك بإصدار جمموعة من القوانني تشري إليها، أو حتدد األعمال اليت تعترب من قبيل أعمال السيادة.
  المطلب الثاني: معايير تحديد أعمال السيادة

إلداري يف حتديد طبيعة العمـل اإلداري ومـىت يعتـرب عمـالً من خالل استقراء املعايري اليت يعتمد عليها القضاء ا
من أعمال السيادة، توصل الفقه إىل ثالثة معـايري كأسـاس للتفرقـة بـني األعمـال اإلداريـة، وتتمثـل يف معيـار الباعـث 

  السياسي، واملعيار املوضوعي، ومعيار القائمة القضائية.
                                                           

  .328ملرجع السابق، ص ينظر: حممد سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، ا - 1
  .332ينظر: حممد سليمان الطماوي، املرجع نفسه، ص  - - 2
  . 45، 44ينظر: رشيد خلويف، املرجع السابق، ص  - 3
 .86ينظر: علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص  - 4

 . 279ينظر: يوسف سعد اهللا اخلوري، املرجع السابق، ص  - 5
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  الفرع األول: معيار الباعث السياسي 
املعيار يف حتديد طبيعة البواعث اليت أدت بالسلطة التنفيذية إىل اختاذ القرار، فإذا كانـت البواعـث يتجلى هذا 

سياسية فإن الفرار اإلداري يعترب عمًال سيادياً، وإن كانت البواعث غري سياسية؛ أي بواعث إدارية عاديـة، فإنـه يف 
 هــذا املعيــار مــن أقــدم املعــايري الــيت أخــذ ــا جملــس الدولــة ،  ويعتــرب1عمــالً إداريــاً  رهــذه احلالــة يعتــرب العمــل أو القــرا

الفرنســـي؛ فكـــان يراعـــي  طبيعـــة البواعـــث الـــيت علـــى ضـــوئها تقـــوم اإلدارة بإصـــدار القـــرارات اإلداريـــة، فـــإذا مـــا كـــان 
عمـل مـن الباعث سياسياً مثلما متت اإلشارة إليه، ففي هذا احلالة  ال ينظر جملس الدولـة يف هـذا القـرار  حبجـة أنـه 

  .2أعمال السيادة
  ولقد وجه بعض الفقهاء مجلة من االنتقادات هلذا املعيار، ومن أمهها ما يلي:

  أوًال: نسبية المعيار ومرونته
يعتــرب معيــار الباعــث السياســي معيــاراً نســبياً ومرنــا يف نفــس الوقــت، حبيــث يصــعب االعتمــاد عليــه يف حتديــد 

ل حتمـل وصـفني معـاً، فمـن جهـة ميكـن اعتبارهـا عمـالً إداريـاً حمضـاً، أعمال السيادة؛ بسـبب كـون أن بعـض األعمـا
  .3ومن جهة أخرى ميكن القول بأا أعمال سيادية

  ثانياً: خطورة المعيار
، بســـبب صـــعوبة حتديـــد هـــذا املعيـــار خطـــراً علـــى احلريـــات واحلقـــوق العامـــة لألفـــراد يف مواجهـــة اإلدارة إعمـــال يعتـــرب

أي قــرار، فــيمكن لــإلدارة أن تتجنــب رقابــة القضــاء اإلداري لــبعض أعماهلــا بــدعوى أن  البواعــث الكامنــة وراء اختــاذ
  .4البواعث اليت أدت ا إىل إصدارها هي بواعث سياسية

  
  

  : عدول االجتهاد القضائي عن معيار الباعث السياسيثالثاً 
ا، ففــي حكــم جملــس لقــد مت العــدول عــن تطبيــق معيــار الباعــث السياســي مــن طــرف القضــاء اإلداري يف فرنســ

، كما استبعدته أيضاً حمكمـة التنـازع )prince Napoleon( م يف قضية 19/02/1875الدولة الصادر يف 
  .Dalloz Marqugny(1(م يف قضية 05/11/1880يف حكمها الصادر يف 

                                                           

  .88؛ نقالً عن: علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص 141م، ص 1956لة، القاهرة: مطبعة مصر، ينظر: عثمان خليل، جملس الدو  - 1
؛ علي خطار شطناوي، اإلجراءات اإلدارية 68؛ صاحل أبو بكر، املرجع السابق،  ص 88ينظر: علي خطار شطناوي، املرجع نفسه، ص  - 2

 .3هـ ، ص 1421، 1، العدد 27معة األردنية، الد لالنفصال عن أعمال السيادة، جملة دراسات، اجلا ةالقابل

 .89؛ نقًال عن: علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص 141ينظر: عثمان خليل، املرجع السابق، ص  - 3

  .89؛ نقًال عن: علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص 142ينظر: عثمان خليل، املرجع السابق، ص  - 4
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 الفرع الثاني: المعيار الموضوعي   

ســــــي، جلــــــأ الفقــــــه والقضــــــاء إىل املعيــــــار نظــــــراً لالنتقــــــادات الســــــابقة الــــــيت تعــــــرض هلــــــا معيــــــار الباعــــــث السيا
املوضوعي،حيث يرتكز هذا املعيار على طبيعة العمـل اإلداري كأسـاس لتمييـز أعمـل السـيادة عـن األعمـال اإلداريـة 
األخرى، هذا وإن كان الفقهاء قد اتفقوْا على ضرورة إعمال املعيار املوضوعي كبـديل ملعيـار الباعـث السياسـي، إال 

ل حتديــد ماهيــة هــذا املعيــار، فــذهب فريــق مــنهم إىل أن ماهيــة املعيــار املوضــوعي تكمــن يف الســند أــم اختلفــواْ حــو 
القانوين  الذي استندت عليه احلكومة أثناء إصدارها للعمل اإلداري، وعليه يكون العمل سيادياً إذا كان العمـل أو 

عمـالُ إداريـاً عاديـاً إذا كـان تنفيـذا ملـا تقـرره  القرار الصادر تنفيذاً لـنص  دسـتوري، ويكـون  العمـل أو القـرار الصـادر
  .2القوانني واألنظمة

ألن القـــول بـــأن أي قـــرار يصـــدر وفقـــاً ملـــا يـــنص عليـــه الدســـتور عمـــالً  -يف نظـــري غـــري دقيـــق -وهـــذا املعيـــار 
  سيادياً، يؤدي إىل استبعاد الكثري من القرارات عن الرقابة القضائية، وهذا خمالف للشرعية.

اء اآلخـــرين أن ماهيـــة املعيـــار املوضـــوعي تتجلـــى يف حتديـــد طبيعـــة الوظيفـــة الـــيت تؤديهـــا احلكومـــة؛ ويـــرى الفقهـــ
لكــون هــذه األخــرية تباشــر ســلطاا يف بعــض األحيــان باعتبارهــا ســلطة حكــم، ويف أحيــان أخــرى باعتبارهــا ســلطة 

حكم، أما إذا صـدر علـى إدارية، ومن مث نكون بصدد عمل سيادي إذا صدر عن احلكومة على أساس أا سلطة 
  أساس أا  سلطة إدارية فنكون يف هذه احلالة أمام عمل إداري عادي.

وهــذا املعيـــار يكتنفـــه الكثــري مـــن الغمـــوض بســـبب صــعوبة التمييـــز بـــني وظيفـــيت احلكــم واإلدارة الـــيت تقـــوم ـــا 
  احلكومة.

...نــرى أن األعمــال  "ت علــى أنـه: وقــد تبنــت حمكمــة العــدل العليـا  األردنيــة األخـذ ــذا املعيـار، حيــث نصـ
اليت تصدر عن السلطة التنفيذية: أعماًال إدارية وأعماالً سياسية، فما كان منها من النـوع األول فهـو خاضـع لرقابـة 
هــذه احملكمــة عمــالً بالبنــد الــذي نــص صــراحة علــى القــرارات اإلداريــة، وأمــا مــا كــان مــن النــوع الثــاين فــال حــق هلــذه 

األعمال املبحوث عنهـا كمـا عرفهـا علمـاء القـانون هـي: اإلجـراءات املتعلقـة بتطبيـق القـوانني العامـة احملكمة مبناقشة 
...، أمــا األعمــال السياســية فهــي املتعلقــة بتنفيــذ القــوانني األساســية الدســتورية، وحركــة الســلطات األخــرى العامــة، 

  .3"وروابط احلكومة باالس النيابية...

                                                                                                                                                                                                            

، ترمجة: منصور القاضي، بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع والنشر، ( 1قوليه، القانون اإلداري، جينظر:جورج قوديل وبيار دل - 1
 . 424د.ت)، ص 

؛ صاحل أبو بكر، املرجع السابق، 385ينظر: حممد سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص  - 2
 . 4، 3لالنفصال عن أعمال السيادة، املرجع السابق، ص  ةشطناوي، اإلجراءات اإلدارية القابل؛ علي خطار 68ص 

؛ نقالً عن: علي خطار شطناوي، املرجع السابق، ص 53م، ص 1952م، جملة نقابة احملامني 14/08/1952حمكمة العدل العليا،  - 3
91.  
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   قائمة القضائية الفرع الثالث: معيار ال
بعــد أن وجهــت انتقــادات كثــرية للعيــارين الســابقني انتهــى الفقــه أخــرياً إىل حتديــد قائمــة تتضــمن األعمــال الــيت 

  تعترب سيادية، وهذه القائمة تضم أربع فئات وهي:
  الفئة األولى: األعمال المتعلقة بعالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية

لتنفيذيـــة والتشـــريعية يف تشـــريع القوانني،حيـــث متتلـــك الســـلطة التنفيذيـــة حـــق اقـــرتاح يتـــداخل عمـــل الســـلطتني ا
القوانني، كما تقوم بالتصديق على القوانني اليت يصوت عليها الربملان، كما تقوم السلطة التنفيذية باستدعاء الربملان 

علـــى غـــرار مـــا يـــنص عليـــه  1الربملـــان لالنعقـــاد يف دورة اســـتثنائية، أو إرجـــاء موعـــد انعقـــاد الـــدورة العاديـــة، أو حـــل
ميكـــن رئـــيس اجلمهوريـــة أن يقـــرر حـــل الـــس الشـــعيب الـــوطين، أو إجـــراء  " 129الدســـتور اجلزائـــري، ففـــي املـــادة 

انتخابــات تشــريعية قبــل أواــا، بعــد استشــارة رئــيس الــس الشــعيب الــوطين، ورئــيس جملــس األمــة، ورئــيس احلكومــة، 
  .2"تا احلالتني يف أجل أقصاه ثالثة أشهروجترى هذه االنتخابات يف كل

اليت يعتربها جملس الدولة الفرنسي من قبيل أعمـال السـيادة، والـيت تـدخل ضـمن نطـاق األعمـال املتعلقـة  واألعمال
  :3بعالقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية هي

  استدعاء أو اية الدورات التشريعية. -
  حل السلطة التشريعية. -
  اح القوانني.اقرت  -
  صدور القوانني. -
  استشارة الشعب يف مشروع قانون. -
  طلب من السلطة التشريعية إجراء مداولة ثانية يف قانون. -
  تشكيل احلكومة. -
  تقدمي استقالة احلكومة. -
   التوجه إىل الس الدستوري.   -

  انون الدولي العام         الفئة الثانية: األعمال التي تنظم عالقة الدولة مع بقية أشخاص الق
ويتعلق ذه الفئة كل األعمال اليت تقوم ا الدولة أثناء عقد االتفاقيات مع الدول، وهذه األعمال تتمثل 

  :1يف

                                                           

 .  5لالنفصال عن أعمال السيادة، املرجع السابق،ص ةبلينظر: ؛ علي خطار شطناوي، اإلجراءات اإلدارية القا - 1

 .33، السنة  61م، ج . ر ، عدد 1996نوفمرب  28دستور  - 2

 .43ينظر: رشيد خلويف، املرجع السابق، ص  - 3
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  املفاوضات الدولية. -
  تنفيذ االتفاقيات الدولية. -
  املصادقة على االتفاقيات الدولية. -
  يها.تفسري االتفاقيات الدولية أو التعليق عل -
  ممارسة حق احلماية الدبلوماسية. -
  سريان احلرب. -

وميكـــن القـــول بنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم أَن جملـــس الدولـــة الفرنســـي قـــد حصـــر هـــذا األعمـــال، وجعلهـــا مـــن أعمـــال 
كانت يف مركز جيعلها يف منآى عن الرقابة القضائية بسـبب التـذرع   ألا حينئذالسيادة،لتجنب الصدام مع اإلدارة؛ 

  يف عمل اإلدارة، وعرقلة نشاطها.    بالتدخل 
وبعد ما تناولت يف هذا املبحث تعريف أعمال السيادة واألصـل التـارخيي هلـا، سـأتطرق يف املبحـث املـوايل إىل 

  نظرية أعمال السيادة يف بعض األنظمة العربية، وموقف الفقهني الغريب واإلسالمي منها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الثــث الثـــالمبح
  

                                                                                                                                                                                                            
الدولية، مصر:  ؛ حممد فؤاد عبد الباسط، مدى اختصاص القاضي اإلداري بتفسري املعاهدات44، ص السابقينظر: رشيد خلويف ، املرجع  - 1

 .76دار الفكر اجلامعي، (د.ت)، ص
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  ة أعمال السيادة في بعض األنظمة القانونية العربيةنظري
  واإلسالمي منها الغربي ينوموقف الفقه

  
يعتـــرب جملـــس الدولـــة الفرنســـي أول مـــن ابتـــدع نظريـــة أعمـــال الســـيادة، مث ســـرعان مـــا انتقلـــت هـــذه النظريـــة إىل 

قانون املصـري، مث توالـت بعـض الدول اليت أخذت باالزدواجية القضائية، حيث يأيت على رأسها يف الوطن العريب ال
  يف األخذ ا كاملشرع، اللبناين، األردين، واجلزائري. ةاألنظم

ويف هــذا  املبحــث ســأبني مضــمون نظريــة أعمــال الســيادة يف بعــض األنظمــة القانونيــة يف املطلــب األول،كمــا 
  أتناول أيضاً موقف الفقهني الغريب واإلسالمي منها يف املطلب الثاين. 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب األول: نظرية أعمال السيادة في  بعض األنظمة القانونية 
هـــذا املطلـــب إىل عـــرض خمتلـــف اجلوانـــب املتعلقـــة بنظريـــة الســـيادة يف كـــل مـــن القـــانون املصـــري،  ســـأتطرق يف

املصري،  مال السيادة يف القانون‘وبعض الدول العربية اليت تبنت هذه النظرية ، حيث يتضمن الفرع األول: نظرية أ
   ويف الفرع الثاين: نظرية السيادة يف بعض القوانني العربية.  
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  المصري نالفرع األول: نظرية أعمال السيادة في القانو 
مــن الئحــة ترتيــب احملــاكم  11لقــد نــص املشــرع املصــري علــى أعمــال الســيادة عنــدما قــام بتعــديل نــص املــادة 

التعـرض ألعمـال السـيادة، إال أن املشـرع مل حيـدد طائفـة  م حيث نص فيها صراحة على منـع1900املختلطة سنة 
هذه األعمال، بل تـرك اـال مفتوحـاً للفقـه والقضـاء ليقومـا باجتهادمهـا يف هـذا اـال، وعلـى هـذا األسـاس نصـت  

إن احملـــاكم هــــي املختصـــة بتقريــــر  "م علـــى مــــا يلـــي: 1944نـــوفمرب ســــنة 3حمكمـــة الـــنقض يف قرارهــــا الصـــادر يف 
( ل.ت.م.أ ) وصاحبة القول يف أنه مـن أعمـال 15قانوين للعمل الصادر عن السلطات العامة يف املادة الوصف ال

الســيادة، وحينئــٍذ ال يكــون هلــا أي اختصــاص بــالنظر فيــه، أو أنــه عمــل إداري، وحينئــٍذ يكــون اختصاصــه يف شــأنه 
اً، وحينئــٍذ يكــون هلـا كامــل االختصــاص مقصـوراً علــى التضــمينات يف حالـة خمالفــة القــانون، أو لـيس هــو عمــالً إداريـ

  .1"بالنظر يف مجيع الدعاوى اليت ترفع عنه
لــيس للمحــاكم  "م علــى أنــه: 1972لسـنة  46مــن قـانون الســلطة القضــائية رقــم  17ونـص املشــرع يف املــادة

 112ون رقـم أن املشـرع عنـدما وضـع القـان"، إال  أن تنظر بطريقة مباشرة أو بطريقة غري مباشرة يف أعمال السـيادة
م، مل يكتفي بالشارة فقط ألعمال السـيادة كسـابق عهـده، بـل أشـار إىل بعضـها، 1946املنظم لس الدولة سنة 

ال تقبـــل الطلبـــات املقدمـــة عـــن القـــرارات املتعلقـــة  " مـــن الئحـــة ترتيـــب احملـــاكم إىل أنـــه: 15حيـــث أشـــار يف املـــادة
وعــن التــدبري اخلــاص بــاألمن الــداخلي واخلــارجي للدولــة، وعــن  باألعمــال املنظمــة لعالقــة احلكومــة مبجلــس الربملــان،

العالقــات السياســية أو املســائل اخلاصــة باألعمــال احلربيــة وعلــى العمــوم ســائر الطلبــات املتعلقــة بعمــل مــن أعمــال 
املبـدأ "، فاملشرع املصري يف هذه املادة أشارة إىل جمموعة من أعمال السيادة، إال أنـه يف األخـري نـص علـى السيادة 

  ددوا من األعمال اإلدارية ما ميكن وصفه بالعمل السيادي.العام تاركاً بلك اال للفقه والقضاء لكي جيتهدوا وحيَُ 
م، أشـار املشـرع إىل مبـدأ أعمـال السـيادة، دون أن حيـدد 1955لسـنة  165من القانون رقـم  12ويف املادة 

أال خيــتص جملــس الدولــة يئــة قضــاء إداريــة بـــالنظر يف  " املقصــود ــذه األعمــال، وهــذا عنــدما نــص علــى أنــه: مــا
م ، عنـــدما أدرج صـــراحة 1963لســـنة  31، غـــري أنـــه تراجـــع يف القـــانون رقـــم " الطلبـــات املتعلقـــة بأعمـــال الســـيادة

أو  عقــرارات رئــيس اجلمهوريــة الصــادرة بإحالــة املــوظفني العمــوميني إىل املعــاش أو االســتيدا  " ضــمن أعمــال الســيادة
م عـاد املشـرع إىل منهجـه األول وهـو اإلشـارة 1972لسـنة  74، ويف القانون رقـم "م من غري الطريق التأدييبفصله

                                                           
  .333نقًال عن : حممد سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء،  املرجع السابق ، ص  -1
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ال ختتص حماكم جملس الدولة بـالنظر  "منه عل أنه:  11فقط إىل املبدأ العام تاركاً التفاصيل، حيث أشار يف املادة 
  1"يف الطلبات املتعلقة بأعمال السيادة 

إن قضـــاء هـــذه  "م علـــى مـــا يلـــي: 1951يونيـــو ســـنة  26ولـــة ي حكمـــه الصـــادر يف وقـــد نـــص جملـــس الد
احملكمــة قــد جــرى علــى أن أعمــال الســيادة هــي تلــك األعمــال الــيت تصــدر مــن احلكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم ال 

تحديـد ، فيتضح من هذا النص أن القضاء اإلداري املصـري قـد تبـىن املعيـار املوضـوعي فيمـا يتعلـق ب"سلطة إدارة...
األعمـال الـيت تنـدرج ضـمن أعمـال السـيادة، ويرجـع حممـد سـليمان الطمـاوي سـبب تصـريح جملـس الدولـة باعتمــاده 

قطع الطريق على كل تفكري يف األخـذ مبعيـار شخصـي يرجـع إىل البواعـث والـدوافع، وجيعـل  "املعيار املوضوعي، هو
حتديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيادة موكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالً إىل تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

و ..........................................................................................................................................
  –بأنــه لــيس مثــة معيــار قــاطع يف التعــرف علــى طبيعــة عمــل الســيادة، وأن عمــل السيـــادة يف مصــر  هلــذا ميكــن القــول

  .        2" هو كل عمل يقرر له القضاء هذه الصفة –ا كما هو الشأن ف فرنس
  الفرع الثاني: نظرية أعمال السيادة في القانون اللبناني واألردني والكويتي والقضاء

  الجزائري.                                  
بنــاين، األردين، ســوف أتطــرق يف هــذا الفــرع إىل حتديــد مضــمون نظريــة الســيادة يف كــل مــن النظــام القــانوين الل

  واجلزائري والكوييت.
  اللبناني القانونأوًال: نظرية السيادة في 

م يف القضــــية املتعلقــــة 1931أوت  11تبــــىن جملــــس شــــورى الدولــــة يف لبنــــان ألول مــــرة يف قــــراره الصــــادر يف 
صــدر م القاضــي مبنــع إحــدى اجلرائــد مــن الصــدور، وأ1931حزيــران  15بتــاريخ  8139بــالطعن يف املرســوم رقــم 

الصــادر مــن حــاكم لبنــان  3080رقــم  القــرار التشــريعيجملــس شــورى الدولــة قــراره مســتنداً علــى املــادة األوىل مــن 
...مــع االحتفــاظ بأوجــه املالحظــة القضــائية الــيت نُــص عليهــا يف  "م، والــيت جــاء فيهــا: 1925نيســان  21بتــاريخ 

خـــذ بقـــرار مـــن هيئـــة جملـــس النظـــار، أن يوقـــف عـــن القـــانون، ميكـــن حلـــاكم لبنـــان الكبـــري مبوجـــب تـــدبري حكـــومي يُت
حيـث إن الشـارع قصـد بكلمـة تـدبري  "، وعليه نص جملس شورى الدولـة علـى أنـه: "الصدور كل جريدة أو جملة...

حكـــومي األعمـــال احلكوميـــة حبســـب تعريفهـــا القـــانوين، وقـــد اســـتعمل بالفرنســـية لفظـــة تـــدبري حكـــومي ألن حســـن 

                                                           

؛ حممـد سـليمان 203م، ص 2003ينظر: حسني عثمان حممد عثمان، قانون القضاء اإلداري، اإلسـكندرية: دار اجلامعـة اجلديـدة للنشـر،  - 1
  .334،335الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، املرجع السابق، ص

  .338، 337حممد سليمان الطماوي، املرجع السابق، ص  - 2
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، غري أن الس تراجع فيمـا بعـد عـن هـذا التفسـري وقـرر أن توقيـف اجلرائـد "بذلك...اإلنشاء بالفرنسية قضى عليه 
  .1السلطات العامة رعن الصدور ال يعترب عمال حكومياً، مامل متس املقاالت املنشورة فيها أو الصو 

ــــة علــــى معيــــار الباعــــث السياســــي، مث ســــرعان مــــا انتقــــ ــــا لواعتمــــد جملــــس شــــورى الدولــــة يف البداي ر إىل املعي
املوضــوعي، ليســتقر يف األخــري علــى  معيــار القائمــة الــيت توصــل إليهــا وحــددها مــن خــالل املمارســة العمليــة، وشــيئاً 
فشــيئاً ظــل يقلــص مــن تلــك القائمــة، حيــث اســتبعد قــرارات طــرد األجانــب الــيت كانــت تعــد عمــالً ســيادياً، ومرســوم 

حبــق الســيادة، ومرســوم إعــالن حالــة الطــوارئ، واألعمــال العفــو اخلــاص، ومراســيم تســليم اــرمني، والقضــايا املرتبطــة 
الصـــادرة عـــن اهليئـــات الدبلوماســـية يف اخلـــارج والداخلـــة يف نطـــاق ضـــابطة األحـــوال الشخصـــية أو كتابـــة العـــدل أو 

  2الضابطة الصحية. التحكيم، وتدابري الشرطة اليت تستهدف املواطنني املقيمني يف اخلارج، وأخرياً تدابري
  :3تقتصر على ثالثة أنواع وهي –بعد استبعاد الكثري من األعمال  -م الالئحة يف لبنانوأصبحت اليو 

  األعمال المتصلة بعالقة الحكومة مع البرلمان -1
ويدخل حتت هذا البند، املرسوم القاضي بدعوة الناخبني لالقرتاع، واملرسوم القاضي بتحديد شروط تطبيـق    

تنظــيم عمليــات االنتخــاب، ورفــض تســجيل ترشــيح املرشــحني لالنتخابــات قــانون انتخــاب أعضــاء جملــس النــواب و 
  النيابية، وطلب التعويض الناتج عن رفض تسجيل التصريح بالرتشيح املتقدم ذكره.

  األعمال المتصلة بعالقات الحكومة الدولية -2
مـر باملفاوضـات،  يدخل ضمن هذا العنصـر، كـل مـا يتصـل باملعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة، سـواًء تعلـق األ  

اإلبرام، التوقيع، النشر، التفسري، والتنفيذ. كما يدخل ضـمنه أيضـاً كـل مـا يتعلـق بالنشـاط الدبلوماسـي، مـن حيـث 
تصرف ممثلي الدولة يف اخلارج يف نطاق مهمتهم الدبلوماسية، وكذا رفض السلطات احمللية عرض نـزاع أمـام حمكمـة 

طة عـن تـوفري الـدعم الكـايف لتـأمني فـوز أحـد رعاياهـا لنيـل إحـدى الوظـائف العدل الدولية، إضافة إىل إحجام السـل
  الدولية، إضافة إىل إقدام الدولة على التشويش على حمطة إذاعية أجنبية.

  
  

  األعمال الحربية -3
ويندرج حتتها األضرار النامجة عن عمليات عسكرية داخلية، وأيضاً األضرار النامجة عـن عمليـات عسـكرية يف 

  أجنبية. بالد
  األردني القانوننظرية السيادة في  :ثانياً 

                                                           
  .283ينظر: يوسف سعد اهللا اخلوري، القانون اإلداري العام، املرجع السابق، ص  - 1
 .288، 287، 286رجع السابق،ص ينظر: يوسف سعد اهللا اخلوري، امل - 2
 .305، 288ينظر: يوسف سعد اهللا اخلوري، املرجع نفسه ، ص  - 3
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أن األعمال الـيت  "تبىن حمكمة العدل العليا األردنية املعيار املوضوعي يف متييز أعمال السيادة، حيث قرر أن: 
هذه تصدر عن السلطة التنفيذية: أعماًال إدارية وأعماًال سياسية، فما كان منها من النوع األول فهو خاضع لرقابة 

احملكمة عمال بالبند الذي نص صراحة على القرارات اإلدارية. وأما مـا كـان مـن النـوع الثـاين فـال حـق هلـذه احملكمـة 
  1"مبناقشة األعمال املبحوث عنها...

أن الفقــه " كمــا أكــدت حمكمــة العــدل العليــا أخــذها باملعيــار املوضــوعي، عنــدما نصــت يف قرارهــا علــى أن: 
أعمال السيادة هي تلك األعمال أو اإلجراءات الـيت تصـدر عـن احلكومـة باعتبارهـا سـلطة  والقضاء استقرا على أن

  2"حكم ال سلطة إدارية...
ويف اآلونــة األخــرية اجتــه الفقــه والقضــاء إىل األخــذ مبعيــار القائمــة القضــائية، واســتقراًء لقــرارات حمكمــة العــدل 

  فئات، وهي: العليا األردنية، فإن أعمال السيادة تندرج ضمن  ثالث
  األعمال المتعلقة بعالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية -1

تدخل ضمن هذه الفئة مجيع األعمال اليت تقوم ا السـلطة التنفيذيـة، والـيت هلـا عالقـة بالسـلطة التشـريعية،   
ها مـن األعمـال املتعلقـة ـذا كاقرتاح القوانني، والتصديق عليها، واالعرتاض عليها، ونشرها يف اجلريدة الرمسية، وغري 

وحيـث أنـه ال حمـل  "م على ما يلـي: 29/10/1997. وأشارت حمكمة العدل العليا يف قرارها الصادر يف 3الشأن
للقـــول: إن هنـــاك فرقـــاً بـــني قـــرار احلـــل وبـــني اإلجـــراءات والشـــروط الـــيت جيـــب توافرهـــا يف القـــرار وإخضـــاعها للرقابـــة 

العمـل السياســي وإجراءاتـه هــي جــزء مـن تكوينــه، وركـن مــن طبيعتـه فــال ميكــن  القضـائية ال حمــل لـذلك؛ ألن شــروط
عزهلا عنه وال إخضاعها للرقابة القضائية إذا كان القرار ذاته غـري خاضـع هلـا بصـفته عمـالً سـيادياً. فمـا دام أن حـل 

  .4" الرقابة...جملس النواب هو عمل سيادي ال خيضع للرقابة القضائية، فإن شروطه وأسبابه ال ختضع هلذه 
  

  األعمال التي تنظم عالقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام          -2
تتضـــمن هــــذه الطائفــــة مــــن األعمـــال، اإلجــــراءات الــــيت تقــــوم ـــا الدولــــة خبصــــوص املعاهــــدات واالتفاقيــــات،  

كــــل مــــا يتعلــــق   "ا علــــى أن: كاملفاوضــــات والتوقيــــع  والتصــــديق والتفســــري، وهلــــذا فقــــد قــــررت حمكمــــة العــــدل العليــــ
    5"باملعاهدات الدولية يعترب من أعمال السيادة

                                                           
. نقًال عن: علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء اإلداري، املرجع 53م، ص 1952م ، جملة احملامني 14/06/1952ينظر: عدل عليا،  - 1

 .90السابق، ص 
 .91. نقًال عن: علي خطار شطناوي ، املرجع نفسه، ص 543م، ص 1987امني م ، جملة احمل12/06/1986عدل عليا،  - 2

 .92، 91ينظر: علي خطار شطناوي ، املرجع نفسه، ص  - 3
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  بعض اإلجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسالمتها -3
أن جاللــة امللــك  "م علــى مــا يلــي: 24/02/1952قضــت حمكمــة العــدل العليــا يف قرارهــا الصــادر بتــاريخ 

وال تســـتطيع هـــذه احملكمـــة أن تتصـــدى هلـــذا وحـــده، هـــو صـــاحب حـــق تقـــدير وجـــود الطـــوارئ أو عـــدم وجودهـــا، 
، ويشـري علـي خطـار شـطناوي إىل 1"التقدير، إذ ذا تكون قد سلبته جاللته هذه الصـالحية وانتحلتهـا لنفسـها...

بـالغموض واإلـام، حبيـث يتعـني علـى القضـاء اإلداري، حتديـد نطـاق  "أن هذه اموعة من أعمال السـيادة تتسـم 
وأن يعمـــل علـــى تضـــييق نطاقهـــا ومـــداها، بـــالنظر ملـــا متثلـــه مـــن خطـــورة علـــى حقـــوق األفـــراد  هـــذه الطائفـــة ومـــداها،

  . 2"وحريام
  األعمال المتعلقة باألعمال الحربية  -4

ينــدرج ضــمن هــذه اموعــة األعمــال املتعلقــة بــإعالن احلــرب، ووقــف إطــالق النــار، وكــذا قبــول قــرارات جملــس 
لنار، وإبرام معاهدات السالم، واإلجراءات االحرتازية اليت تتخذها الدولة ضد األمن الدويل القاضية بوقف إطالق ا

  .3غريها من التدابري األخرىرعايا الدول األعداء، كاالعتقال واإلبعاد، إضافة إىل جتميد أرصدة الدولة املعتدية،و 
  الكويتي القانوننظرية أعمال السيادة في  ثالثاً:

لـيس للمحـاكم أن تنظـر يف أعمــال  "يف مادتـه الثانيــة علـى أنـه: 59/19م نـص قـانون  التنظـيم القضـائي رقـ 
أن تـَْفِصَل يف املنازعـات املدنيـة والتجاريـة  –دون أن تلغي األمر اإلداري أو توقف تنفيذه أو تؤوله  –السيادة، وهلا 

قــد ألغــى القــانون رقــم ، و "الــيت تقــع بــني األفــراد واحلكومــة، عــدا احلــاالت الــيت يــنص فيهــا القــانون علــى غــري ذلــك 
 لـيس" السـابق يف الـذكر، ليـنص يف مادتـه الثانيـة علـى أنـه:  59/19املتعلق بتنظيم القضـاء القـانون رقـم  90/23

وتؤكـد  "، كما أن املذكرة اإليضـاحية املتعلقـة ـذا القـانون أشـارت إىل أن:  " للمحاكم أن تنظر يف أعمال السيادة
ادة مــن واليــة القضــاء عمومــاً التصــاهلا بســيادة الدولــة، وهــو مبــدأ مســتقر يف الفقــه املــادة الثانيــة خــروج أعمــال الســي

والقضــاء منــذ أمــٍد بعيــٍد، ومــن مث فلــيس للقضــاء أن ينظــر طلبــاً ميــس أعمــال الســيادة ســواًء قصــد بــه إلغــاء العمــل أو 
  ."تفسريه أو وقَف تنفيذه أو التعويض عنه

 تبىن نظرية أعمال السيادة، ومل يرتك أمـر اإلشـارة إليهـا للقضـاء، بـل ومما تقدم ذكره يتضح أن القانون الكوييت
نص عليها صراحًة، ويستنتج من النصوص السابقة أن املشرع أخذ باملعيار املوضوعي، وهذا من خالل اإلشارة إىل 

  .1أن األعمال املعتربة من أعمال السيادة هي األعمال اليت تقوم ا احلكومة
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الدستوري يف الكويت هذه النظرية، واعترب النصوص التشريعية املتعلقة بأعمال السـيادة بأـا ولقد انتقد الفقه 
حـق التقاضـي مكفـول للنـاس، ويبـني  "من الدستور الكـوييت الـيت تقضـي بـأن:  166غري دستورية؛ ملخالفتها املادة 

هــذه النظريـــة يعــد إخـــالالً مببــدأ حـــق ، وعليــه فــإن إقـــرار "القــانون اإلجــراءات واألوضـــاع الالزمــة ملمارســـة هــذا احلـــق
  . 2التقاضي

هذا وقد أجازت حمكمة التمييز للمشرع أن يقوم بتحديد بعض األعمال اليت يراها من قبيـل أعمـال السـيادة، 
    .     3وهذا خالفاً ملا حصل يف فرنسا؛ حيث أن نظرية أعمال السيادة هي نظرية قضائية حبتة

  في القضاء الجزائرينظرية أعمال السيادة  رابعاً: 
، والــذي رفــض تظلمــه 70/01/1984مــن خــالل قــرار احملكمــة العليــا املتعلــق بقضــية ( ي ج ب ) بتــاريخ 

الـــذي رفعـــه ضـــد وزيـــر املاليـــة وحمـــافظ البنـــك املركـــزي اجلزائـــري؛ ألنـــه مل يـــتمكن مـــن تبـــديل األوراق املاليـــة مـــن فئـــة 
فقــررت احملكمــة ، خصصــة لتبــديل هــذه األوراق يف اخلــارجدج الــيت كانــت حبوزتــه، بسســب وجــوده يف الفــرتة امل500
دج مـن 500، والقاضي بسحب األوراق املالية مـن فئـة 08/04/1982...إن القرار احلكومي املؤرخ يف  "بأن: 

الصادر عن وزير املالية املتضمن حتديد قواعد الرتخيص بالتبـديل( خـارج  1982التداول، وكذلك قرار فاتح جوان 
  قراران سياسيان يكتسيان طابع أعمال احلكومة. ألجل ) مها

 ومن مثة فإنه ليس من اختصاص الس األعلى إفصاح مـدى شـرعيتها، وال مباشـرة رقابـة علـى مـدى التطبيـق

عن موقفها جتاه مسـألة حتديـد أعمـال  "، فمن خالل هذا القرار يتبني أن الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا صرحت "
  .4" عملت معيار الباعث السياسي كمعيار لتحديد أعمال السيادةالسيادة حبيث است

  المطلب الثاني: موقف الفقهين الغربي واإلسالمي من نظرية أعمال السيادة 
أتناول يف الفرع األول لوجهة نظر الفقه الغريب املتعلقة بأعمال السـيادة، ويف الفـرع الثـاين سـيكون حمـالً  سوف

  ن هذه النظرية.لعرض موقف الفقه اإلسالمي م
  الفرع األول: موقف الفقه الغربي من نظرية أعمال السيادة

                                                                                                                                                                                                            
، www. Majlesalommah. Netينظر: نظرية أعمال السيادة وموقف املشرع والقضاء الكوييت منها، جملس األمة، دولة الكويت،  - 1
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ينظــر: عثمــان عبــد املالــك، الســلطة الالئحيــة لــإلدارة يف الكويــت، حبــث منشــور يف جملــة احلقــوق، ملحــق العــدد األول، الســنة األوىل، ينــاير  - 2

ث مقدم لنيل درجة املاجستري لكلية ؛ ذهيبان العجمي، القيود الواردة على حق التقاضي ومدى خمالفتها لنصوص الدستور، حب107، ص 1977
  .5، م. ن ، ص www. Majlesalommah. Net .112احلقوق يف جامعة الكويت، ص 
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  .45م، ص 1998رشيد خلويف، قانون املنازعات اإلدارية، شروط قبول دعوى جتاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، اجلزائر: د.م.ج ،  - 4



 - 134 -

يكاد يتفق الفقه على أن نظرية أعمال السيادة تـَُعد خرقاً ملبدأ املشروعية وسيادة القـانون، وأـا متثـل اعتـداء   
دســتوريتها؛ ملخالفتهــا مبــدأ علــى حقــوق األفــراد، كمــا أــم يعتربوــا تــدخًال يف الســلطة القضــائية، إضــافة إىل عــدم 

حق التقاضي، إال أن هؤالء الفقهاء انقسمواْ حول طريقة التعامل معها ما بني باحث ملربرات هلا، وبـني منتقـٍد هلـا، 
فالفقهــاء املــربرون هلــا أرجعــوْا ســبب إعمــال جملــس الدولــة هلــذه النظريــة إىل قواعــد مســلم ــا يف القــانون، ولــيس إىل 

) الـذي virallyاحلكومة، ومن قللواْ من أمهيتها، ويأيت على رأس هؤالء الفقهاء، الفقيه فـريايل( أعمال السيادة أو
م 1952حــاول أجيــاد تربيــر جلميــع حــاالت أعمــال الســيادة، وهــذا يف مقــال لــه منشــور يف جملــة القــانون العــام ســنة 

ء بــأن نظريــة . ويــرى هـؤالء الفقهــاL'introuvable acte de gouvernement(1(  حتـت عنــوان:
السيادة ما هي إال مظهراً من مظاهر السياسة القضائية احلكيمة لـس الدولـة الفرنسـي، الـذي أفلـح بواسـطتها مـن 

  .2اخلروج من األزمات اليت كانت دده، واليت كانت حتاول تقويض دعائمه
يـف يسـمح للسـلطة التنفيذيـة ويرى الفقهاء اآلخرون بأن نظرية أعمال السيادة تعـد خرقـاً ملبـدأ املشـروعية، فك

تعــد وصــمة عــار يف جبــني مبــدأ املشــروعية  "مبمارســة بعــض األعمــال، وال يســمح بالــدفع مبــدى مشــروعيتها، فهــي 
، وانقسـم هـؤالء يف طريقـة التعامـل معهـا، فـالرأي األول يـرى علـى 3"وسيادة القانون، وتقويض واضح لدولة القانون

على حقوق األفراد، إال أنه ال يصل به املوقف إىل درجة إنكارها، فهي حقيقة الرغم من خمالتها للشرعية وخطورا 
قانونيـة واقعيــة ال ميكــن جتاوزهــا، وعليــه فالتعامــل مــع هــذه النظريـة وفــق أصــحاب هــذا االجتــاه يكمــن يف التوفيــق بــني 

تقاضـي، غـري أنـه ال يتحقـق اعتبارين: األول هـو اإلبقـاء علـى نظريـة السـيادة، والثـاين هـو كفالـة واحـرتام مبـدأ حـق ال
  : 4هذين االعتبارين إال بتجسيد أمرين أساسني، ومها

  ضرورة التعويض عن األضرار املرتتبة عن أعمال السيادة. -1
ضــرورة التنصــيص علــى أعمــال الســيادة يف الدســتور، وحصــرها؛ حــىت ال يــرتك اــال إلعمــال أي اجتهــاد  -2

  من أجل إحلاقه بأعمال السيادة.
كن من أمر، فإن نظرية أعمال السيادة تعد خرقاً ملبدأ املشروعية، وإعالًء فـوق سـيادة القـانون، األمـر ومهما ي

  . ةالذي يناقض املقومات اليت تقوم على أساسها الدول الدميقراطي
  الفرع الثاني: موقف الفقه اإلسالمي من نظرية أعمال السيادة

ة، وهي مطالبـة مبراقبـة تصـرفام لتكـون وفـق مـنهج الشـرع، جعل اإلسالم حماسبة احلكام حقاً من حقوق األم
ورغم إمجاع الصحابة على أن تولية اخلليفة تكون مدى احلياة، إال أن ذلك ال حيول دون عزله مىت خرج عن مـنهج 

                                                           

  .329ينظر: حممد سليمان الطماوي، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، املرجع السابق ، ص  - 1
  . 288؛ يوس سعد اهللا اخلوري، املرجع السابق، ص 86ر: علي خطار شطناوي، م . س ، ص ينظ - 2
 .508م، ص2003عبد الغين بسيوين عبد اهللا، النظرية العامة يف القانون اإلداري، اإلسكندرية: منشأة املعارف،  - 3
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 الشرع احلنيف، واحلاكم مطالب كباقي أفراد األمة بتطبيق شرع اهللا يف األرض، ولألمة حق تقوميه، إن هو حاد عـن
أنـه قـال: (( سـتكون أمـراء، فتعرفـون وتــنكرون، فمـن  –صـلى اهللا عليـه وسـلم  -طريق احلق، فقـد روي عـن الرسـول

  .1(( ال، ما َصلواْ )) عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع ))، قالوْا: أفال نقاتلهم؟ قال:
إنكــار املنكــر، وتغيــريه، وإال ُعــدواْ  حيــث املســلمني يف هــذا احلــديث علــى  –صــلى اهللا عليــه وســلم  –فالرســول

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهـم من اآلمثني املستحقني لعقاب اهللا، ويقول أيضاً: ((
، فمحاسبة احلكام إذاً واجبة على األمة، ولو أدى ذلك إىل اسـتعمال الوسـائل املاديـة إذا جهـرواْ 2منه)) اهللا بعقاب

  ر.بالكف
أعمال تقوم ـا السـلطة التنفيذيـة مسـتثناة  دوالشريعة اإلسالمية ال تعرتف بفكرة أعمال السيادة؛ ألنه ال توج

مـن رقابـة القضـاء، بــل أن كـل فـرد مهمــا كانـت صـفاته لــيس مبنـأى عـن القضــاء مـىت جـار يف حــق أحـد مـن النــاس، 
  ومهما كانت طبيعة العمل املتسبب يف ذلك.

ره يف هـذا السـياق، هـو أنـه إذا كانـت القـوانني الـيت تأخـذ بنظريـة أعمـال السـيادة، تعتـرب وأهم منـوذج ميكـن ذكـ
حكـــم لصـــاحل أهـــل مسرقنـــد ملـــا  ةاألعمـــال املتعلقـــة بـــاحلرب أعمـــاالً ســـيادية، فـــإن قضـــاء املظـــامل يف الدولـــة اإلســـالمي
نـه دخـل مدينـة مسرقنـد غـدراً دون اشتكوْا إىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز، من قائد اجلـيش قتيبـة بـن مسـلم، حيـث أ

صـلى اهللا  –أن يدعو أهلها إىل اإلسالم، أو البقاء على دينهم وأخذ اجلزية منهم، وفقـاً ملـا كـان يوصـي بـه الرسـول 
، حيـــث أنـــه كـــان إذا بعـــث أمـــرياً علـــى جـــيش أوصـــاه يف خاصـــة نفســـه ، بتقـــوى اهللا ومـــن معـــه مـــن –عليـــه وســـلم 

بسم اهللا ويف سبيل اهللا، قاتلواْ من كفـر بـاهللا وال تغلـواْ وال تغـدرواْ وال ُمتَثلـواْ وال تقتلـواْ املسلمني خرياً، وقال: (( اغزو 
وليــداً، فــإذا لقيــت عــدوك مــن املشــركني، فــادعهم إىل إحــدى ثــالث خصــاٍل أو خــالٍل، أيهــا أجــابوك فاقبــل مــنهم، 

جرين، وأخــربهم إلن فعلـوْا ذلــك، فــإن هلــم مــا وُكـف عــنهم، وادعهــم إىل اإلســالم، والتحـول مــن دارهــم إىل دار املهــا
للمهاجرين، وعليهم ما على املهاجرين، وإن أبواْ أن يتحولوْا، فأخربهم أم يكونواْ كأعراب املسلمني، جيري عليهم 
 ما جيري على األعراب، ليس هلم يف الغنيمة والفيء شيء إالّ أن جياهـدوْا، فـإن أبـوْا، فاسـتعن بـاهللا علـيهم وقـاتلهم،

وإذا حاصــرت ِحصــناً، فــأرادوك أن جتعــل هلــم ذمــة اهللا وذمــة نبيــه، فــال جتعــل هلــم ذمــة اهللا وال ذمــة نبيــه، واجعــل هلــم 
ذمتـك وِذمــم أصـحابك؛ ألنكــم إن َختِْفــروْا ذمـتكم وذمــم أصــحابكم خـري مــن أن َختِْفــرواْ ِذّمـة اهللا وِذمــة رســوله، وإذا 

حكم اهللا، فـال تـُْنزِلـوهم، ولكـن أنـزهلم علـى ُحْكِمـه، فإنّـك ال تـدري حاصرت أهل ِحْصٍن، فأرادوك أن تنزهلم على 
  .3أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال أو حنو هذا ))

                                                           

 .1480، ص  3ج ،، باب إذا بويع خلليفتني اب األمراءرواه مسلم يف الصحيح، كت - 1

 من البحث. 58سبق خترجيه: ص - 2

، وقــال حــديث  1617يف القتــال، حــديث رقــم: -صــلى اهللا عليــه وســلم -رواه الرتمــذي يف الســنن، كتــاب الســري، بــاب مــا جــاء يف وصــيته - 3
 حسن صحيح.
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وعنــدما تظلــم أهــل مسرقنــد إىل اخلليفــة كتــب إىل واليــه، وأمــره أن يعــرض أمــرهم علــى القضــاء، حبيــث أن ثبــت 
ودفـع الديـة إلـيهم، وملـا رفعـت القضـية إىل القاضـي، صحة ما يدعون، فعليه أن يأمر بإخراج املسلمني من مـدينتهم 

  . 1حكم خبروج املسلمني من مسرقند، وإرجاع احلالة إىل ما كانت عليه
مــن خــالل العــرض الســابق ميكــن القــول إن أعمــال الســيادة ملــا ظهــرت يف بــادئ األمــر مل يكــن الغــرض منهــا 

ا كــان الغــرض يف األســاس هــو جتنــب املواجهــة مــع اســتثناء جانــب مــن األعمــال اإلداريــة عــن رقابــة القضــائية، وإمنــ
اإلدارة، وهــــذا األمــــر ينطبــــق علــــى فرنســــا.أما الــــدول الــــيت اقتبســــت هــــذا النظــــام، فإــــا مل تــــراع اجلوانــــب التارخييــــة، 
والظروف الواقعية اليت أدت إىل استحداث أعمال السيادة، بل نقلـت نظـام االزدواجيـة القضـائية بكـل لواحقـه دون 

ون مراعاة لالعتبـارات السـابقة. وأمـا مـا ميكـن قولـه عـن الفقـه اإلسـالمي، فإنـه مل يسـتثن أي عمـل مـن متحيص، ود
  أعمال اإلدارة عن الرقابة القضائية.
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  اتمـةـخ

  
  
  
  
  
  
  

  
  خــاتمـة 

من خالل املراحل اليت مررُت ا يف هذا العمل متكنت من الوقـوف علـى مجلـة مـن النتـائج رتبتهـا 
  تسلسل عناصر البحث وهي:حسب 
إن القضاء اإلداري يف الفقه اإلسالمي، الذي يتمثل يف والية املظامل هـو قضـاء أصـيل؛ ألن  -1 

سبب نشأته يف األساس تتمثل يف إخضاع أصحاب النفوذ للقضاء، بينما كان تأسيس القضاء اإلداري 
بـني اإلدارة والقضـاء، حيـث كانـت  الغريب نتيجة لظروف تارخيية، وذلك بسبب الصراع الذي كان واقعاً 
  اإلدارة تعمل على التنصل من بسط الرقابة القضائية على أعماهلا.
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إّن القواعد اليت َحتُْكُم ا كال اهليئتني، ختتلف من حيث مصدرها وطبيعتها، فمصدر القواعـد الـيت  -2
ي، ومـاهو ظـين يـتم التوصـل َحتكم ا والية املظامل، هـو نصـوص الـوحي كتابـاً وسـنة، وفيهـا مـا هـو قطعـ

إليه عن طريق االجتهاد واالستنباط يف إطار الكليات واملقررات واملبـادئ الشـرعية القطعيـة. يف حـني أّن 
األحكام اليت حيكم ا القضاء اإلداري، هي أحكام ناجتة عن اجتهادات بشرية، فهي من وضـع رجـال 

  يري والتبديل حسب الظروف وجتدد احلاجة.القضاء اإلداري أنفسهم؛ وهذا يستلزم قابليتها للتغ
مل تقتصـــر االختصاصـــات الـــيت كانـــت تباشـــرها واليـــة املظـــامل علـــى القضـــاء اإلداري فحســـب، بـــل  -3

تعّداها إىل االختصاص القضائي العادي، إضافة إىل مباشرة اختصاصات أخرى ليست قضائية. ونفس 
  ة االختصاصات األخرى غري القضائية.الشيء بالنسبة للقضاء اإلداري، مع االختالف يف طبيع

إّن الضمانات املقّررة حلماية مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي، أكثر فعاليـة؛ وهـذا بسـبب تعلقهـا  -4
، فاملسـلم مطالـب بفـرض رقابتـه علـى اإلدارة، -كمـا سـبق اإلشـارة إليـه أعـاله   -بفكرة الثـواب والعقـاب

و األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر الــذي يتكــاتف يف أدائــه عمــوم وهــذا وفقــاً للمبــدأ العــام املقــّرر، وهــ
اتمع اإلسالمي. غري أنه يف القانون الوضعي أجد أّن القانون ال حيث األفراد على مباشرة الرقابة علـى 
اإلدارة، كمــــا هــــو عليــــه احلــــال يف الفقــــه اإلســــالمي، بــــل يف بعــــض األحيــــان يقــــوم بفــــرض اإلجــــراءات 

جل احلد من هذه الرقابة، وهذا من خالل  عدم إعطاء الرتاخـيص للقيـام بالتظـاهرات، والضوابط، من أ
وإغالق الصـحف املسـتقلة، إضـافة إىل إعـالن حالـة الطـوارئ، وسـن قـوانني للحـد مـن الرقابـة، ِسـّيما يف 

  ظل احلاالت االستثنائية. 
ظـري هلـا، يف حـني مل أجـد هـذا لقد عرفت فكرة السـيادة يف الفقـه الغـريب أكثـر عنايـة مـن خـالل التن -5

عنــد الفقهــاء املســلمون القــدامى، باســتثناء مــا قــام بــه املعاصــرون مــن دراســات حاولــت التأســيس هلــذه 
  الفكرة.

مل َتعرف واليـة املظـامل يف تارخيهـا وضـع أحكـام حتـد مـن اختصاصـاا، تقضـي باسـتبعاد طائفـة مـن  -6
، حبيــث اســتبعد فئــة مــن ةالقضــاء اإلداري نظريــة الســياد األعمــال اإلداريــة عــن دائــرة النظــر. بينمــا ابتــدع

يف منــأى عــن  –هــذه الفئــة مــن األعمــال اإلداريــة  -األعمــال اإلداريــة عــن دائــرة اختصاصــه، ممــا جعلهــا
  الرقابة القضائية.

وبعد ذكر هذه النتائج ارتأيت تقدمي مجلة من التوصيات قصد تكملتها والغوص فيها، وهي على 
  النحو التايل:
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ينبغي على الباحثني والسيما املتخصصني يف الشريعة والقانون، القيام مبزيد مـن البحـوث املقارنـة  -
بــني واليــة املظــامل والقضــاء اإلداري؛ لكــي يــتم وضــع أســس وركــائز متينــة للقضــاء اإلداري يف الفقــه 

  اإلسالمي.
يف جمـال القضـاء اإلداري  ينبغي على املشرع أن يستفيد من املبادئ اليت قررهـا الفقهـاء املسـلمون -

  اإلسالمي. 
دعــوة البــاحثني للقيــام بــالبحوث يف جمــال القضــاء اإلســالمي علــى كافــة املســتويات التعليميــة يف  -

اجلامعـــة؛ مـــن أجـــل إعـــادة طـــرح الـــرتاث الفقهـــي اإلســـالمي، وحـــىت ال يبقـــى حبـــيس الرفـــوف داخـــل 
  املكتبات واخلزائن.

قومواْ بدور كبري وفّعال، إلظهار مدى خطورة نظريـة أعمـال يتوجب على الفقهاء القانونيني أن ي -
  السيادة على احلقوق واحلريات.

ويف ختام هذا البحث أدعو املوىل عّز وجّل أن يغفر يل كل خطأ أو سـهو، راجيـاً منـه أن جيعـل 
  أجر هذا العمل يف ميزان حسنايت، وأن يوفقين إىل متابعة البحث يف املستقبل إن شاء اهللا. 

  
  
  
  

  الفهـارس
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  فهـرس اآليـات القرآنيـة
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  (رواية حفص) فهرس اآليات القرآنية

  
  الصفحة  رقم اآلية  السورة  طرف اآلية  الرقم

َوَمـْن يـَْرَغـُب َعـْن ِملـِة ِإبـْـرَاِهيَم ِإال َمــْن  ( 01
نـَْيا  َناُه ِيف الـــد َســـِفَه نـَْفَســـُه َوَلَقـــْد اْصـــَطَفيـْ

...(  
 

    البقرة
130  
131  
132  
  

61  

ــًة َوَســطاً لَِتُكونُــوْا ( 02 ــاُكْم أُم وََكــَذِلَك َجَعْلَن
 )ُشَهَداَء ... 

  67  143  البقرة

 َوَلُكــْم ِيف الِقَصــاِص َحيَــاٌة يَــا أَْوِيل  (  03
 )األَْلَباِب َلَعلُكْم تـَتَـقونَ 

  85  179  البقرة

َ الرْشـدُ (  05 يِن َقْد تـَبَـني ِمـَن  َال ِإْكرَاَه ِيف الد
 الَغي( 

  72  256  البقرة

  60  275  البقرة )َوَأَحل اُهللا البَـْيَع َوَحرَم الربَا(  06
   )َواتُقوْا يـَْوماً تـُْرَجُعوَن... ( 07

 

  59  281  البقرة
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قاً ِلَما بـَْنيَ يَدي ِمَن التورَاِة ...( 08 َوُمَصد 

(  
  

  61  50  آل عمران

ـــ ( 09 ٌة يَـــْدُعوَن ِإَىل اخلَـــْريِ َوْلـــَتُكْن ِمـــْنُكُم أُم
...(  
 

   94،99  104  آل عمران

َر أُمٍة ُأْخرَِجْت لِلنـاِس ...  ( 10   ُكْنُتْم َخيـْ

(   
 

  99  110  آل عمران

لَْيُســـوْا َســـَواًء ِمـــَن أَْهـــِل الِكتَـــاِب أُمـــٌة  ( 11
ُلوَن ...   )قَائَِمٌة يـَتـْ

  113  آل عمران
114  
115  

94  

ــــــُك الســــــ ( 12 َماَواِت َواَألْرِض َواهللا َوهللا ُمْل
...( 

  

  59  129  آل عمران

ٍة ِمَن اِهللا لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت  ( 13 فَِبَما َرمحِْ
 )َفظاً ...

  95  195  آل عمران

  84  11  النساء )ِمْن بـَْعِد َوَصيٍة يُوِصي َِا أَو َدْيٍن  (  14
ــْم نـَْفَســهُ  ( 15 ُمث  َوَمــْن يـَْعَمــلْ ُســوءاً أَْو َيْظِل

 )َيْستَـْغِفَر اَهللا ... 

  110  النساء
111  

96  

ــَر ِيف َكثِــٍري ِمــْن َجنْــَواُهُم ِإال َمــْن  ( 16 َال َخيـْ
  )أََمَر ...

 

  94  114  النساء

ــــْن ُيَشــــاِقِق الرُســــوَل ِمــــْن بـَْعــــِد َمــــا  (  17 َوَم
َ َلُه اهلَُدى ... تـَبَـني( 

  81  115  النساء

  83  156  النساء )وْا َأِطيُعوْا ..يََأَ◌يـَها الِذيَن آَمنُ ( 18
ــــواِمَنيِ ِهللا ( 19 ــــوْا ُكونُــــوْا قـَ يَاأَيَهــــا الــــِذيَن آَمُن

 )ُشَهَداَء ...

  60  08  املائدة

ــِذيَن ُحيَــارِبُوَن اهللا َوَرُســوَلُه  ( 20 ِإمنَــا َجــزَاُء ال
  )َوَيْسَعْوَن ...

 

  59  33  املائدة

 َوالســـــــــــــــِارُق َوالســـــــــــــــارَِقُة فَـــــــــــــــاْقَطُعواْ (    21
 )َأَ◌ْيَديـَُهَما َجزَاًء ...

  59  38  املائدة

ــــَك ( 22 ــــَزَل اهللا فََأْولَِئ   110، 57  44  املائدةَوَمــــْن ملَ َحيُْكــــْم ِمبـَـــا أَنـْ
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 )ُهُم الَكاِفُرونَ 

ـــَك (  23 ـــَزَل اهللا فََأْولَِئ َـــا أَنـْ َوَمـــْن ملَ َحيُْكـــْم ِمب
 )ُهُم الظاِلُمونَ 

  110، 57  45  املائدة

ــــَك َوَمــــْن ملَ حيَْ ( 24 ــــَزَل اهللا فََأْولَِئ ُكــــْم ِمبـَـــا أَنـْ
 )ُهُم الَفاِسُقونَ 

  110، 57  47  املائدة

نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل اُهللا َوَال تـَتبِـْع   ( 25 فََأْحُكْم بـَيـْ
   )أَْهَواَءُهْم ...

  110  48  املائدة

ــــَزَل اُهللا َوَال  ( 26 ــــنَـُهْم ِمبـَـــا أَن َوَأُن َأْحُكــــْم بـَيـْ
 )تـَتِبْع ... 

 

  110  49  ملائدةا

ــــ ( 27 َـــا َأَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌يَه ـــوْا  اي ـــِذيَن آَمُن ال
  )ِإمنَا اخلَْمُر َواملْيِسُر...

  60  90  املائدة

الـــِذيَن آَمنُـــوْا  ايَـــا َأَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌يَهـــ ( 28
 )َعَلْيُكْم أَنـُْفُسُكْم ...

  58  105  املائدة

َوَال َتُسبوْا الِذيَن يَـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن اِهللا  ( 29
...( 

  86  108  ماألنعا

  88، 83  38  األنعام )َما فـَرْطَنا ِيف الِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ  ( 30
َنــا الــِذيَن  (  31 ــُروْا بِــِه َأْجنَيـْ َمــا َنُســوْا َمــا ذُكفـَل

...( 

  104  165  األعراف

ْؤِمنَـــاُت بـَْعُضـــُهْم أَْولَيَـــاُء  ( 32
ُ
ْؤِمنُـــوَن َوامل

ُ
َوامل

 )بـَْعٍض ...

  94  71  التوبة

ــوْ  ( 33 ــْن ِيف اَألْرِض  َوَل ــَن َم َشــاَء رَبــَك آلَم
 )ُكلُهْم ...

  72  99  يونس

  110، 64  40  يوسف  )ِإِن احلْكُم ِإال هللاِ ( 34
  120  15  إبراهيم )َوَخاَب ُكل َجباٍر َعِنيدٍ  ( 35
  78  09  احلجر   )ِإنا ُحنُْن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َحلَاِفُظونَ ( 36
َـــــا ِإنـــــُه َكـــــاَن فَاِحَشـــــًة  َوالَ  (   37 تـَْقَربُـــــوْا الزن

 )َوَمْقتاً َوَساَء َسِبيالً 

  60  32  اإلسراء

َوَمـــْن قُتِـــَل َمْظُلومـــاً فـََقـــْد َجَعْلنَـــا ِلَولِيـــِه ( 38
  )ُسْلطَاناً ... 

  63  33  اإلسراء

39 )  َيانــــاً ِلُكـــــل َونـَزْلنَــــا َعَلْيــــَك الِكتَــــاَب تِبـْ
 )َشْيءٍ 

  83  89  النحل

ـــــــــــــَك بِاِحلْكَمـــــــــــــِة (  40   60  125  النحلادُْع ِإَىل َســـــــــــــِبيِل رَب
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 )َواملْوِعَظِة ...

  )وَملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئاً  ( 41
  

  17  33  الكهف

ـــــــَم َفَســـــــْوَفُ نَعِذبُـــــــُه ُمث  ( 42 أَُمَ◌ا َمـــــــْن ظََل
  )يـَُردِ َإىل رَبِه ...

  26  87  الكهف

َياَمــــِة َوَنَضــــُع املــــَوازِيَن الِقْســــِط لِيَـــــْوِم القِ ( 43
 )َفَال ُتْظَلُم ...

  59  47  األنبياء

ــــــُدوْا َكــــــل َواِحــــــٍد ( 44 ــــــزاِين فَاْجِل ــــــُة َوال الزانِي
ُهَما ...   )ِمنـْ

 

  59  02  النور

ـــوْا َال تَـــْدُخُلوْا بـُُيوتـــاً  ( 45 ـــا الـــِذيَن آَمُن يَاأَيَه
َر ...    )َغيـْ

 

  60  27  النور

ِمـَن  لَِئْن ِاَختْذَت ِإهلاً َغـْريِي َألَْجَعَلنـكَ  ( 46
  )املْسُجوِننيَ 

 

  114  39  الشعراء

ِإنـــُه لَتَـْنزِيــُل َرب العــَاَملِ◌يَن نـَــَزَل       ( 47
 )ِبِه ... 

  192  الشعراء
193  
194  

78  

  17  13  لقمان  )ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ( 48
يَـا أَيَهــا املـَألُ َمــا َعِلْمـُت َلُكــْم ِمـْن ِإلــٍه  ( 49

  )َغْريِي
  114  38  القصص

ـــــــْرآَن ( 50 ـــــــَك الُق ـــــــَرَض َعَلَ◌ْي ِإن الـــــــِذي فـَ
 )َلرَادَك ِإَىل َمَعاٍد 

  62  85  القصص

  )ِإمنَا َخيَْشى اهللا ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماءُ  ( 51
 

  118  28  فاطر

ُهْم ُمْقَتِصــٌد  ( 52 ُهْم ظَــاِملٌ لِنَـْفِســِه َوِمــنـْ َفِمــنـْ
(  

 

  18  32  فاطر

احلق َوَال تَتبِـــِع فَـــاْحُكْم بـَـــْنيَ النـــاِس بِـــ ( 53
  )اهلَوى ...

  119  26  ص

َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال  ( 54
 )يـَْعَلُموَن 

  118  09  الزمر

ـــِه  ( 55 ـــى ِب يِن َمـــا َوص ـــد ـــَن ال َشـــرََع َلُكـــْم ِم
  )نُوحاً ...

  61  13  الشورى
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ٌر َوأَبـَْقى لِلـِذيَن آمَ  ( 56 نُـوْا َوَما ِعْنَد اِهللا َخيـْ
...( 

  36  الشورى
37  
38  

97  

ـــــِبيٌل َعلَـــــى الـــــِذيَن َيْظِلُمـــــوَن  ( 57 إَمنَـــــا الس
  )الناَس  

  17  42  الشورى

نَـُهمْ  ( 58   119  83  الشورى )َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
فَــــِإْن بـَغَــــِت ِإْحــــَداُمهَا َعلَــــى اُألْخــــَرى  ( 59

...( 

  63  09  احلجرات

  118  13  احلجرات )اِهللا أَتْـَقاُكمْ ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  ( 60
َوَمـــــــــا َخَلْقــــــــــُت اجلِـــــــــن َواِإلنْــــــــــَس ِإال  ( 61

   )لِيَـْعُبُدوِين ...
  

  59  56  الذاريات 

يَأَيَها الِذيَن آَمُنوْا ِإَذا نُوِدَي لِلصالَِة  ( 62
 )ِمْن يـَْوِم ...

  82  09  اجلمعة

ْعَنا قـُْرآناً َعَجباً يـَْهِدي ِإَىل  ( 63 ِإنا مسَِ
  )لرْشِد ا

  01  اجلن
02  

79  

  113  24  النازعات  )أَنَا رَبُكْم اَألْعَلى  ( 64

  62  04  البينة  )َوَما تـََفرَق الِذيَن أُوُتوْا ...(    65
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  فهـرس  األحاديث الشريفـة
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  فهرس األحاديث الشريفة
  الصفحة  المخرج  طرف الحديث  الرقم

  85  البخاري  قل ال خالبة ))((  إذا بايعت ف  01
ـــــورُُكْم ((   02 ـــــاؤُُكْم ُمسََحـــــاءَُكْم، َوأُُم ـــــارَُكْم، َوأَْغِنَي ـــــرَاؤُُكْم ِخَي ـــــاَن أَُم إَذا َك

َنُكمْ    ... ))ُشوَرى بـَيـْ
  

  97  املنذري

(( أال أـــا ســـتكون فتنـــة، فقلـــت مـــا املخـــرج منهـــا يارســـول اهللا؟   03
  …))قال:كتاب اهللا

  

  79  الرتمذي

ن ظلـــم معاهـــداً أو انتقصـــه حقـــه أو كلفـــه فـــوق طاقتـــه (( أال مـــ  04
((...  

  39  أبو داوود

  80  البخاري  (( إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرٍئ ما نوى، ... ))  05
صــــلى اهللا عليــــه  –(( إن اهللا ال جيمــــع أمــــيت أو قــــال أمــــة حممــــد   06

  على ضاللة...)) –وسلم 
  81  الرتمذي

ء من قبلي كمثـل رجـٍل بـىن بيتـاً فأحسـنه (( إن مثلي ومثل األنبيا  07
  وأمجله ...))

  61  البخاري

(( إن النــــاس إذا رأوا الظــــامل فلــــم يأخــــذوا علــــى يــــده أوشــــك أن   08
  يعمهم اهللا بعقاب منه ))

  137، 58  الرتمذي

  27  املنذري:  (( ...إين قــد تركــت فــيكم مــا إن اعتصــمتم بــه فلــن تضــلوْا أبــداً   09
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  ))ِكَتاَب اهللا َوُسنِة نَِبيهِ 
  

(( اغــزو بســم اهللا ويف ســبيل اهللا، قــاتلوْا مــن كفــر بــاهللا وال تغلــوْا   10
  …))وال تغدروْا وال ُمتَثلوْا وال تقتلوْا وليداً 

  137  الرتمذي

ملــــا أراد أن يبعــــث  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم -أن رســــول اهللا  ((  11
  معاذاً إىل اليمن قال... )) 

  

  أبو داوود
  و

  الدارمي

80  

(( ال تكونــوا إمعــًة تقولــون إن أحســن النــاس أحســّنا، وإن ظلمــوا   12
  ظََلْمَنا، ... ))

  

  72  الرتمذي

  27  البخاري  (( اللهم أين أبرأ إليك مما صنع خالد ))  13
(( لقـــــــــــد شـــــــــــهدت يف دار عبـــــــــــد اهللا بـــــــــــن جـــــــــــدعان حلـــــــــــف   14

  الفضول...))
  27  أمحد بن حنبل

  68  الرتمذي  (( ما أنا عليه وأصحايب ))  15
(( ما بال رجاٍل يشرتطون شروطاً ليست يف كتـاب اهللا، مـا كـان   16

  من شرط ليس يف كتاب اهللا، فهو باطل ))
  111  ابن حجر

(( مــا مــن أمــري عشــرة إالّ يــؤتى بــه يــوم القيامــة مغلولــة يـــداه إىل   17
  عنقه أطلقه احلق أو أوبقه ))

  120  الدارمي

18   )) ٍة قـَْبلِـيبـََعَثُه اهللا فـي  ما ِمْن نبـيِتِه  ،أُمكاَن لُه ِمْن أُم ِإال
 وأصحاٌب  ونَحَوارِي(( …  

  95  مسلم

  111  مسلم  (( من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد ))  19
  99، 95  مسلم  ... ))َمْن رََأى ِمْنُكْم منكراً، فـَْلـيُـَغيـْرُه بِـَيِدِه،((   20
  79  مسلم  سنة...))(( من سن سنة يف اإلسالم سنة ح  21
  (( املسلمون عند شروطهم ما وافق احلق ... ))       22

  
  111  األلباين

(( َنضَر اهللا اْمَرأً مسع مقاليت فبلغها، فرب حامل فقه غري فقيه،   23
  ورب حامل ... ))

  82  ابن ماجه

(( نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية   24
  أحق بالوفاء )) اقضوْا اهللا فاهللا

  83  البخاري

  85  أمحد بن حنبل  (( ى رسول اهللا عن صفقتني يف صفقة ))  25
  80  أبو داوود  ((...فعليكم بسنيت، وسنة اخللفاء املهديني الراشدين...))  26
(( ستكون أمراء، فتعرفون وتـنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر   27

  ْ… ))سلم
  137  مسلم
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َـــا َذرَ ((   28 ـــِة،  يَـــا أَب ـــْوَم اْلِقَياَم ـــا، يـَ َـــٌة. َوإنـَه ـــا أََمان إنـــَك َضـــِعيٌف. َوإنـَه

  ... ))ِخْزٌي َونََداَمةٌ 
  95  مسلم

أين َحرْمُت الظلم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم حمرمـاً  ي(( يا عباد  29
ُوْا...)) 

َ
  فال َتظَامل

  

  26  مسلم

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  فهـرس المـواد القانونيـة
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  القانونيـةفهـرس المـواد 
 

  الصفحة  المادة  القانون  طرف المادة  الرقم

01  
  

(( أحكـــام احملـــاكم اإلداريـــة قابلـــة لالســـتئناف أمـــام جملـــس 
  … ))الدولة 

  

98/02  02  45  

(( إذا مل حتصــل مــن جديــد موافقــة الــس الشــعيب الــوطين    02
  ينحل وجوباً ))

  

دستور 
1996  

82  101  

للقوانني العضوية مبوجب  (( إضافة إىل ااالت املخصصة  03
الدســــــتور، يشــــــرع الربملـــــــان بقــــــوانني عضــــــوية يف اـــــــاالت 

  اآلتية...))
  

دستور 
1996  

123  89  

((  إن الطعــــن اإلداري املســــبق واملنصــــوص عليــــه يف املــــادة   04
 …))جيب أن يرفع خالل   275

  

66/154  278  44  
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صــــة ، ويف انتظــــار احملــــاكم اإلداريــــة املختة(( بصــــفة انتقاليــــ  05
  إقليمياً...)) 

98/02  08  43  

(( تــتم املوافقــة علــى ملــتمس الرقابــة بتصــويت أغلبيــة ثلثــي    06
  ) النواب ))2/3(

  

دستور 
1996  

136  102  

(( حتــــــدد كيفيــــــات انتخــــــاب النــــــواب وكيفيــــــات انتخــــــاب   07
  … ))أعضاء جملس األمة أو 

دستور 
1996  

103  89  

ئياً حبكـــم قابـــل (( ختـــتص اـــالس القضـــائية بالفصـــل ابتـــدا  08
  لالستئناف أمام احملكمة العليا... ))
  

  48  07  ق.إ.م

(( ختضــــع اإلجــــراءات ذات الطــــابع القضــــائي أمــــام جملــــس   09
 الدولة ألحكام قانون...))

  

98/01  40  46  

(( تعــرض مشـــاريع القـــوانني علـــى جملــس الـــوزراء بعـــد أخـــذ   10
  … ))رأي جملس الدولة

  

  دستور
1996  

119  52  

كون الطعون بالبطالن مقبولـة مـا مل يسـبقها الطعـن (( ال ت  11
  اإلداري...))

  

66/154  282  44  

ــــــالبطالن مقبولــــــة أيضــــــاً إذا كــــــان   12 (( ال تكــــــون الطعــــــون ب
  الطاعنون ... ))

  

66/154  276  44  

  44  459  66/154  (( ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء...))  13



 - 152 -

رقابــة مكلفــة بــالتحقيق (( املؤسســات الدســتورية وأجهــزة ال  14
  يف تطابق العمل ))

  دستور
1996  

162  88  

(( املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسـب   15
  …))الشروط 

  

  دستور
1996  

132  90  

ـــاريخ تبليـــغ   16 ـــالنقض شـــهران مـــن ت (( ميعـــاد تقـــدمي الطعـــن ب
  … ))احلكم املطعون فيه إىل الشخص نفسه 

66/154  235  47  

حالـــــة عـــــدم موافقـــــة الـــــس الشـــــعيب الـــــوطين علـــــى  (( يف   17
  … ))الربنامج املعروض عليه، يقدم رئيس احلكومة 

  دستور
1996  

81  101  

((  وتسري على العريضة القواعد املنصوص عليها يف   18
  … )) 111و15و14و13املواد 

66/154  169  50  

((وجيـــب أن يرفـــع الطعـــن املشـــار إليـــه آنفـــاً خـــالل األربعـــة   19
  …))التابعة لتبليغ القرار  أشهر

  

66/154  169 
  مكرر

48 ،50  

(( يؤســــس جملــــس دســــتوري يكلــــف بالســــهر علــــى احــــرتام   20
  الدستور ))

  دستور
1996  

163  88  

ـــة البعديـــة ألمـــوال   21 (( يؤســـس جملـــس حماســـبة يكلـــف بالرقاب
  …))الدولة واجلماعات اإلقليمية 

  

دستور 
1996  

170  104  

ـــة ر   22 أيـــه يف مشـــاريع القـــوانني حســـب (( يبـــدي جملـــس الدول
  الشروط ...))

98/01  04  52  

(( يبدي جملس الدولة رأيه يف املشاريع اليت يتم إخطاره ا   23
  … ))حسب األحكام املنصوص 

98/01  12  52  

(( يـــتم تقـــدمي الطعـــن بـــالنقض بنـــاًء علـــى طلـــب الشـــخص   24
  املعين أو حمام معتمد لدى ...))

95/20  110  47  
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ن يرفــق بالعريضــة إمــا قــرار رفــض الطعــن اإلداري (( جيــب أ  25
 …))الذي سبق الطعن 

  

66/154  282  44  

(( جيـــــب علـــــى كـــــل شـــــخص أن حيـــــرتم الدســـــتور وقـــــوانني   26
  اجلمهورية ))

  دستور
1996  

60  69  

(( يراقــب الربملــان عمــل احلكومــة وفقــاً للشــروط احملــددة يف   27
  … ))و. 133و84و80املواد 

  

  دستور
1996  

99  100  

(( ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون مـن غـرفتني، ومهـا   28
  …))الس الشعيب الوطين وجملس األمة

  دستور
1996  

98  90  

(( ميكـــن أعضـــاء الربملـــان اســـتجواب احلكومـــة يف إحـــدى    29
  قضايا الساعة ))

  

  دستور
1996  

133  101  

(( ميكــن أعضــاء الربملــان أن يوجهــوْا أي ســؤال شــفوي أو    30
  ايب إىل أي عضو يف احلكومة ))كت

  

  دستور
1996  

134  101  

(( ميكــــن رئــــيس اجلمهوريــــة أن يقــــرر حــــل الــــس الشــــعيب   31
  الوطين...))

  دستور 
1996  

129  127  

(( ميكـــن رئـــيس اجلمهوريـــة أن يشـــرع بـــأوامر، يف احلـــاالت   32
  … ))93االستثنائية املذكورة يف املادة 

  

  دستور
1996  

124  90  

الـــس الشـــعيب الـــوطين لـــدى مناقشـــة السياســـة  (( ميكـــن   33
العامــــــة، أن يصــــــوت علــــــى ملــــــتمس رقابــــــة ينصــــــب علــــــى 

  مسؤولية...))

  دستور
1996  

135  101  

(( يعتــــرب جملــــس احملاســــبة املؤسســــة العليــــا للرقابــــة البعديــــة    34
  ألموال الدولة واجلماعات...))

95/20  02  104  

يف الطعــون اخلاصــة  (( يفصــل جملــس الدولــة ابتــدائياً وائيــاً   35
 … ))بالتفسري ومدى شرعية القرارات 

  

98/01  09  44   
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  45  10  98/01  (( يفصل جملس الدولة يف استئناف القرارات...))  36

(( يفصــــل جملــــس الدولــــة يف الطعــــون بــــالنقض يف قـــــرارات   37
ــــاً وكــــذا الطعــــون  ــــة الصــــادرة ائي اجلهــــات القضــــائية اإلداري

  بالنقض يف قرارات...))

98/01  11  46  

(( يقدم رئيس احلكومـة برناجمـه إىل الـس الشـعيب الـوطين    38
  …))للموافقة عليه

  

  دستور
1996  

80  101  

 

  
  
  
  

  
  
  
  

  فـهرس األعـالم المترجـم لهـم
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  فهرس األعالم المترجم لهم
  30بيربس................................................................ص 

  40منر............................................................ص توبة بن 
  67احلسن البصري........................................................ص 
  19ابن خلدون...........................................................ص 

  18............................ص املاوردي..................................
  62ص ……………………………….……….عبد اهللا بن سبأ

  29عمر بن عبد العزيز....................................................ص 
  66ص ……………………………………….واصل بن عطاء

  18أبو يعلى..............................................................ص 

  
  



 - 156 -

  
  
  
  
  
  
  
  

  فهـرس المصطلحـات
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم ( رواية حفص ) -

  اإلسالمية مصادر ومراجع الشريعةأوًال: 
  تفسير القرآن -1

  م.1998 -هـ 1426أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي. بريوت: دار الكتاب العريب،  -01
  م.2000 -هـ 1421. بريوت: مؤسسة التاريخ العريب، 1الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير. ط -02 
 -هـــ1424. اإلســكندرية: رمحــة للنشــر والتوزيــع، 1صــفي الــدين املبــاركفوري. خمتصــر الرحيــق املختــوم. ط  -03 

  م.2004
  حممد علي الصابوين. صفوة التفاسري. البليدة: قصر الكتاب. -04
  يب. اجلامع ألحكام القرآن. دار الكتاب العريب.القرط-05
  م.1998 -هـ 1418وهبة الزحيلي. التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج. دمشق: دار الفكر،  -06

  الحديث -2
  أمحد بن حجر العسقالين. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بريوت: دار املعرفة. -07
  .أمحد بن حنبل. دار الفكر أمحد بن حنبل. مسند اإلمام -08
  البيهقي. السنن الكربى. دار الفكر. -09

  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشيزي النيسابوري. الصحيح. القاهرة: دار الكتب املصري.
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. مصر: شركة مكتبـة 2أبو داوود سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين. سنن أيب داوود. ط -10
  م.1983 -هـ 1403، ومطبعة مصطفى البايب

  م.1986 -هـ 1406األلباين. صحيح اجلامع الصغري وزيادته. بريوت: املكتب اإلسالمي،  -11
  أبو حممد عبد اهللا عبد الرمحان بن الفضل بن رام الدارمي. سنن الدارمي.دار الكتب العلمية. -12
ة البخـاري. صـحيح البخـاري.  بـريوت: املكتبـة أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بـن بردزبـ -13

  الثقافية.
أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين بن ماجه. سنن ابن ماجه. حتقيق: حممد فؤاد عبـد البـاقي. القـاهرة: دار  -14 

  احلديث. 
. حتقيــق: كمــال يوســف احلــوت. بــريوت: دار 1أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة. ســنن الرتمــذي. ط -15
  م .1987 -هـ 1408ب العلمية، الكت
  العقيدة -3

أمحد بن حيي بن املرتضى. باب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل يف شرح كتـاب امللـل والنحـل. تصـحيح:  -16
  توما أرنلد. بريوت: دار صادر.

وت: دار . بــري 2أبـو حممـد علــي بـن أمحــد املعـروف بــابن حـزم الظـاهري. الفصــل يف امللـل واألهــواء والنحـل.ط -17
  .م1996 -هـ 1416اجليل، 

  م2001، عمان: مؤسسة الوراق، 1حممود حممد محودة.التبيان يف الفرق واألديان،ط -18
  علي حيي معمر. األباضية بني الفرق اإلسالمية.غرداية: املطبعة العربية. -19
. جـدة: املكتبـة 4.طغالب بن علي عواجي. فـرق معاصـرة تنتسـب إىل اإلسـالم وبيـان موقـف اإلسـالم منهـا -20

  م. 2001 -هـ 1422العصرية الذهبية، 
  .فاطمة مجعة. االجتاهات احلزبية يف اإلسالم. بريوت: دار الفكر العريب -21

أبـو الفـتح حممـد بــن عبـد الكـرمي بـن أيب بكــر أمحـد الشهرسـتاين. امللـل والنحــل. حتقيـق: حممـد سـيد كــيالين.  -22 
  .م1986 -هـ 1406بريوت: دار صعب، 

  الفقه اإلسالمي وأصوله -4
  .م2002أمحد حممود الشافعي. أصول الفقه اإلسالمي. بريوت: منشورات احلليب احلقوقية،  -23
. عمان: مجعية عمال املطابع التعاونية، 1املظامل( القضاء اإلداري اإلسالمي). ط ءأمحد سعيد املومين. قضا -24

  .م1991هـ، 1411
  مة اإلسالمية. اجلزائر: د. م .ج.أبو األعلى املودودي. احلكو  -25
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  .بدران أبو العينني. أصول الفقه اإلسالمي. اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة -26
. بريوت: 2محدي عبد املنعم. ديوان املظامل، نشأته وتطوره واختصاصاته مقارناً بالنظم القضائية احلديثة. ط -27

  م.1988 -هـ 1408دار اجليل،
هــــــ، 1419. األردن: دار النفـــــائس، 1ريان.الرقابـــــة املاليـــــة يف الفقـــــه اإلســـــالمي.ط حســـــني راتـــــب يوســـــف -28

  م.1999
صـــبحي عبـــده ســـعيد. احلـــاكم وأصـــول احلكـــم يف النظـــام اإلســـالمي. (د.ط). القـــاهرة: دار الفكـــر العـــريب،  -29

1985.  
ة والواليــات الدينيــة. املــاوردي، أبــو احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي. األحكــام الســلطاني -30

  .م2001 - ـه1422.د). حتقيق: مسري مصطفى رباب، لبنان: املكتبة العصرية، ط(
  حممد أبو زهرة. حماضرات يف الوقف. (د.ط). القاهرة: دار الفكر العريب، (د.ت) . -31
مية. اململكة حممد أمحد مفيت وسامي صاحل الوكيل. السيادة وثبات األحكام يف النظرية السياسية اإلسال -32

  م.1991 -هـ 1411العربية السعودية: مركز حبوث الدراسات اإلسالمية، 
  م.1987 -هـ 1407. بريوت: دار القلم، 1حممد اخلضري بك. أصول الفقه. ط -33
  . القاهرة: مكتبة دار الرتاث.7حممد ضياء الدين الريس. النظريات السياسية اإلسالمية. ط -34
  .1986هـ،1406أصول الفقه اإلسالمي.(د.ط). بريوت: دار النهضة العربية، حممد مصطفى شليب.  -35
 -هـ1407.القاهرة: مؤسسة اخلليج العريب، 2حممد عبد الرؤوف نسي. الرأي العام يف اإلسالم. ط -36

  م.1987
ر عادل فتحي ثابت عبد احلفيظ. شرعية السلطة يف اإلسالم. دراسة مقارنة.(د.ط). اإلسكندرية: دا -37

 .  1996اجلامعة اجلديدة للنشر، 

  .1986عبد الغين بسيوين. نظرية الدولة يف اإلسالم.(د.ط). لبنان: الدار اجلامعية،  -38
  م.2005 -هـ 1425. دمشق : دار الفكر ،  8وهبة الزحيلي. الفقه اإلسالمي وأدلته.ط -39
حممــــود حســـــن، لبنــــان: دار الفكـــــر، أبــــو يعلـــــى حممــــد بـــــن احلســــني الفـــــراء. األحكــــام السلطانية.تصـــــحيح:  -40

  . م1994 - ـه1414
  كتب السيرة والتراجم  -5

  .م1998. القاهرة: مكتبة اخلاجني، 1ابن حجر العسقالين. رفع االصر عن قضاة مصر. ط -41
  ابن خلكان. وفيات األعيان. بريوت: دار صادر. -42
  .م1986ني، . بريوت: دار العلم للمالي7خري الدين الزركلي. األعالم. ط -43
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 هـ .1399ابن عساكر. تبيني كذب املفرتي. بريوت: دار الكتاب العريب،  -44

  م.1996سعيد رمضان البوطي. فقه السرية النبوية.(د.ط). دمشق: دار الفكر،  -45
  القانونية المصادر والمراجعثانياً: 

  ندرية: منشأة املعارف.إبراهيم عبد العزيز شيحا. النظم السياسية والقانون الدستوري. اإلسك -46
  م.1983. بريوت: دار العلم للماليني، 3أدمون ربّاط. الوسيط يف القانون الدستوري العام.ط -47
 -60جانيس م.روهيل وأندرسون ستيفن م.براج. وظيفة املراقـب املـايل،دور احملاسـب اإلداري. ترمجـة: أمحـد  -48

  .م2001 -هـ 1422البحوث، معهد اإلدارة العامة،  حممد زامل.(د.ط). اململكة العربية السعودية: مركز
ترمجة: منصـور القاضـي. بـريوت: املؤسسـة اجلامعيـة للدراسـات  .جورج قوديل وبيار دلقوليه. القانون اإلداري -49

  والتوزيع والنشر.
  تاب.محدي باشا عمر. مبادئ االجتهاد القضائي يف مادة االجراءات املدنية. (د.ط). البليدة: قصر الك -50
  حسن ملحم. النظرية العامة للدولة. اجلزائر: د.م.ج. -51
هـــــ، 1418. اجلزائـــر: دار احملمديــــة، 1حســـني صــــغري. النظريـــة العامــــة للقــــانون ببعـــدها الغــــريب والشــــرعي.ط -52

  م.1999
  .م1999حسني مصطفى حسني. القضاء اإلداري.(د.ط). اجلزائر: د.م.ج، -53
  م.2003القضاء اإلداري. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  حسني عثمان حممد عثمان.قانون -54
رشيد خلويف. قانون املنازعات اإلدارية، شروط فبول دعوى جتـاوز السـلطة ودعـوى القضـاء الكامـل. اجلزائـر:  -55

  م.1998د . م . ج ، 
اســـات والنشــر والتوزيـــع، . بـــريوت: املؤسســة اجلامعيــة للدر 3زهــري شــكر. الوســـيط يف القــانون الدســتوري. ط -56

  م.1994 -هـ1414
  م.1978. القاهرة: دار النهضة العربية،  4طعيمة اجلرف.القانون اإلداري. ط -57
  م.2005ماجد راغب احللو. النظم السياسية والقانون الدستوري. اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -58
  ية. اجلزائر: شركة دار األمة.حممد أرزقي نسيب. أصول القانون الدستوري والنظم السياس -59
حممــد أنـــس قاســـم جعفـــر. مقدمـــة يف دراســة القضـــاء اإلداري، مبـــدأ الشـــرعية.(د.ط). القـــاهرة: دار النهضـــة  -60

  م.1998العربية، 
  حممد الصغري بعلي. القانون اإلداري. عنابة: دار العلوم. -61
  ار العلوم للنشر.حممد الصغري بعلي. القضاء اإلداري،جملس الدولة. عنابة: د -62
  حممد الصغري بعلي. الوجيز يف املنازعات اإلدارية. ( د. ط). عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع. -63
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  م.1997. ليبيا: اجلامعة املفتوحة، 2حممد فرج الرائدي. مذكرات يف النظم السياسية.ط -64
عاهــدات الدوليــة. مصــر: دار الفكــر حممــد فــؤاد عبــد الباســط. مــدى اختصــاص القاضــي اإلداري بتفســري امل -65

  اجلامعي.
  م.1991. 6حممد سليمان الطماوي. النظرية العامة للقرارات اإلدارية. ط -66
  م.1996. القاهرة: دار الفكر العريب، 7حممد سليمان الطماوي. القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء. ط -67
  م.1996 -هـ 1416كر العريب، . دار الف6حممد سليمان الطماوي. السلطات الثالث. ط -68
حممـــد ســـليمان الطمـــاوي. الـــوجيز يف القـــانون اإلداري، دراســـة مقارنـــة.(د.ط). مصـــر: مطبعـــة عـــني مشـــس،  -69

  م.1989
. ترمجــة: جــورج ســعد. بــريوت: املؤسســـة 1مــوريس دوفرجيــه. املؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري. ط -70

  .م1992 -هـ1422اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
. 1عبد اجلليل حممد علي. مبدأ املشروعية يف النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرة، دراسة مقارنة.ط -71

  م.1984القاهرة: عامل الكتب، 
عبـــد احلكـــيم حســـن العبلـــي. احلريـــات العامـــة يف الفكـــر والنظـــام السياســـي يف اإلســـالم، دراســـة مقارنـــة. دار  -72

  م.1983 -هـ 1403الفكر العريب، 
  م.1996. اجلامعة املفتوحة، 1عبد اهللا حسن اجلوجو. األنظمة السياسية املقارنة. ط -73
  م.2003عبد الغين بسيوين عبد اهللا. النظرية العامة يف القانون اإلداري. اإلسكندرية: منشأة املعارف،  -74
  دار اجلامعية للطباعة والنشر.عبد الغين بسيوين. القانون اإلداري. ( د. ط ) . بريوت: ال -75
  م.1979 -هـ 1399عبد القادر عودة. اإلسالم وأوضاعنا القانونية. بريوت: مؤسسة الرسالة،  -76
  علي خطار شطناوي. موسوعة القضاء اإلداري. (د.ط). عمان: دار الثقافة. -77
  جلزائري.(د.ط). اجلزائر: د.م.ج.عمار عوابدي. النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي ا -78
  .م2002عمار عوابدي. قضاء التفسري يف القانون اإلداري.(د.ط). اجلزائر: دار هومة،  -79
  م.2002الغوثي بن ملحة. القانون اإلداري. ( د. ط ) . اجلزائر: د.م.ج ،  -80
  .امعة اجلديدةسامي مجال الدين. القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة. دار اجل -81
  م.2000. اجلزائر: 1سعيد بوشعري.القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة. ط -82
. القـاهرة: دار الفكـر 2سعيد احلكيم. الرقابة علـى أعمـال اإلدارة يف الشـريعة اإلسـالمية والـنظم الوضـعية. ط -83

  م.1987العريب،
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. بــريوت: دار ومكتبــة 1نظــامني الوضــعي واإلســالمي.طيــس عمــر يوســف. اســتقالل الســلطة القضــائية يف ال -84
  .م1995اهلالل، 

  م.2000فوزي أوصديق. الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري. اجلزائر: دار الكتاب احلديث،  -85
  .م1997يوسف سعد اهللا اخلوري. القانون اإلداري العام.  -86

  مصادر ومراجع عامةثالثاً: 
  كتب التاريخ  -1

  .م1975. مصر: مكتبة دار النهضة، 1أمحد أمني. فجر اإلسالم. ط -87
  .1987جرب حممود الفضيالت. القضاء يف صدر اإلسالم. اجلزائر: دار الشهاب،  -88
أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي. تـــاريخ الطـــربي، تـــاريخ األمـــم وامللـــوك. بـــريوت: دار الكتـــب العلميـــة،  -89
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