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 املشروعيـة بين الشريعـة والقانــونو قضايا الشرعية
 البوشيشريـف حسن د. 

كونه املعيار الوحيد الذي يمثل مبدأ الشرعية عصب الحياة القانونية والعمود الفقري لبناء النظام القانوني للدولة 

 عن كونه األساس الذي ترتكز  ،يمكن التعويل عليه في التفرقة بين الدولة القانونية عن الدولة البوليسية
ً
فضال

 .، وذلك من خالل ما ُيـعرف بالشرعية1خاصة إخضاع أعمال اإلدارة ومختلف نشاطاتها للرقابة اإلدارية ،عليه

إذ يبلور  ،قت الراهن الضمانة األساسية الجدية والحاسمة لحقوق األفراد وحرياتهمفمبـدأ الشرعيـة أصبـح فـي الو 

ما استطاعت الشعـوب أن تحرزه من مكاسب في صراعها مع السلطات الحاكمة خاصة في ظل الطغيان  كل هذا املبدأ

ثم الصراع بين الطاغوتين حول االستئثار بالسيادة والسلطة والتي كشفت عن مظالم  ،الكنس ي والطغيان امللكي

أيقظت العقل األوربي مـن سباتـه، فسقط أسرار الفكر ودعاة التنوير للمطالبة بتقديس العقل وتحـريـره مـن أوهام 

وفي تطور الحق تـم الفصل بين حق  ،الكهنوت وتقديس اإلرادة اإلنسـانيـة وتحريرهـا مـن أغـالل االستبداد والطغيان

السيادة وأشخاص الحكام مع ظهور فكرة العقد االجتماعي ليتم إسناد السيادة لألمة إنهاًء لالستبداد السياس ي 

 .2الذي كان يمارسه امللوك ورجال الدين

تها النظـم التنازل عن كل مظاهر الحكم املطلق التي عرفعلى  ومـن ثم فقد تم إجبار هذه السلطات الحاكمة

حيث برز هذا املبدأ كطابع مميز للدولة املعاصرة كونه  ،السياسية القـديمة عبر أجيال متعاقبة حتى عصرنا الحالي

خالف ما يجيزه على  يمثل املالذ الطبيعي للمواطنين بحيث يكونون بمقتضاه في مأمن من أن تعتدي عليهم السلطة

 .القانون أو بأكثر مما يرخص به

 يجب وهنا 
ً
ماهية مبدأ الشرعية وتأصيل مضمونه في القانون ثـم معرفة ما يقابله فـي الفقه على  أن نتعرف أوال

وذلك  ،بينهما من حيث أوجـه الشبه واالختالف أو نقـاط االلتقاء واالختالف بينهمـا اإلسالمي ليتم بعدها عقد مقارنة

                                                             

 .9صفحـة  –القضـاء اإلداري  –، د. محمـد عبــده إمـام 7صـفحة  –القضـاء اإلداري  –د. داوود البـاز  -1

 .715صفحة  – 1993الطبعة الثانية سنة  –التعددية السياسية في الدولة اإلسالمية  –د. صالح الصاوي  -2
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الدراسة إلى  همن ثم فإننا سنقسم هذ ،الشرعيةأفضل الوسائل املساعدة لقيام دولة إلى  في محاولة للوصول 

 :املباحث اآلتية

  :املبــحـــث األول
 املقصود بمبدأ املشروعية يف الفقه الدستوري واإلداري

 ملبدأ الشرعية فإننا البد أن نتعرف
ً
 دقيقا

ً
 مـن اللغـة على  حتى نستطيع أن نستخلص تعريفا

ً
املقصود منه في كال

املقصود بمبدأ الشرعية فـي على  لذلك سنتعرف ،ماهية املبدأ ومضمونهعلى  ـن الوقوفواالصطـالح حتى نتمكن م

 اآلتي:النحو على  مطلبين وذلك

 .املطلب األول: املقصود بمبدأ الشرعية فـي اللغة

 
 
 .املطلب الثاني: املقصود بمبدأ الشرعية اصطالحـا

 الـمـطــلــب األول

 املقصود بمبدأ الشرعية في اللغة

ومن ثم فإن بيان دالالته وتوضيح  ،املشـروع مصـدر صنـاعي يـؤدي نفس املعني الذي يؤديـه مصـدره القياس ي "الشروع"

فلفظة املشروعية مصدر لفعل  ،لفاظأوما اشتق عنه من  ،ع " –ر  –مضمونه يكون بالبدء بجذرها اللغوي "ش 

واملشروع وهو  ،ومنه الشارع وهو الطريق املعد للسير ،أساس مـن سبق التنظيمعلى  بمعني بدأ في السير ،شرع يشرع

 .والتشريع بمعني التنظيم بقواعـد عامـة ،الفكرة املنظمة

، 3لذا سمي املولي عز وجل بالشارع ألنه مصدر الشريعة ،والشرعة واملشرعة والشراع املواضع التي ينحدر منها املاء

شرعة املاء  4وفي ذلك يقول اإلمام "الرازي" ،عني املورد أو املشربشرعة املاء بم ،وفي كالم العرب الشريعة والشرعة

 ال انقطاع له كماء األنهار ،هـو مورد الشاربة
ً
ويكون  ،ويقول "األزهري" وال تسميها العرب شرعة حتى يكون املاء عدا

 "أي دلو"
ً
 ال يستقي منه برشا

ً
 معينا

ً
الفيروز آبادي "تعبير  حدعلى  الطريق املستقيمةعلى  كما تطلق كذلك ،ظاهرا

                                                             

 .86صفحة  – 1988الطبعة األولي سنة  –الجزء السابع  –لسان العرب  –ابن منظور  -3

 .328صفحة  – 1990الطبعة الرابعة سنة  –مختار الصحاح  –الرازي  -4
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ِبْعَها"، ومنه قوله تعالي : 5الظاهر املستقيم من املذاهب" اتَّ
َ
ْمِر ف

َ
َن األ ِ

ِريَعٍة م 
َ
ى ش

َ
َناَك َعل

ْ
مَّ َجَعل

ُ
  ث

َ
ِذيَن  َوال

َّ
ْهَواَء ال

َ
ِبْع أ

َّ
ت
َ
ت

ُموَن"
َ
 َيْعل

َ
  ءالش ي، فمشروعية 6ال

ً
 موافقا

ً
 .هو األساس الذي يجعله مشروعا

 ومعنيوبين الشرعية 
ً
والِشراع بالكسر ِشراع  ،فكالهما مصدر من فعل واحد هو شرع ،والشريعة جناس كامل لفظا

 
ً
 .7وشرع فالن إذا اظهر الحق وقمع الباطل ،الشارعإلى  الطريق أي فتحهإلى  السفينة وأشرع بابا

غوية
ُ
شكل أساس نظام معين  مجموعة القواعد األساسية التيعلى  ومنه يصبح مبدأ الشرعية يطلق من الناحية الل

ُ
ت

ـر البعض  ،مطابقة ما استحدث في هذا النظام مع أصوله وأسسهعلى مدى  والتي يمكن من خاللها الحكم لهذا عب 

 .8وعبر عنه البعض اآلخر باالستقامة واإلنصاف ،عن املشروعية بالتطابق في القوانين

 الـمـطـلــب الثــانــي

 املقصـود بمبـدأ الشرعيــة اص
 
 طالحــا

رف فقهاء القانون العام مبدأ الشرعية بأنه   من الحكام واملحكومين للقانون بمعناه الواسع""ُيع 
ً
بمعني  ،خضوع كال

، فاملقصود منه ضرورة احترام القواعد 9سيادة حكم القانون وخضوع جميع السلطات الحاكمة في الدولة ألحكامه

سواء  ،سلطات العامة في الدولة متفقة وأحكام القانون بمدلوله العامالقانونية القائمة بأن تكون جميع تصرفات ال

 .10كانت هذه السلطات تشريعية أو قضائية أو تنفيذية

ومقتض ي هذا التعريف أن يستطيع األفراد ذوي املصلحة والصفة طلب إلغاء جميع أعمال الهيئات العامة وقراراتها 

لزمة غير املشروعة
ُ
أو طلب التعويض عن األضرار التي تسببها لهم أمام القضاء اإلداري أو طلب وقف تنفيذها  ،امل

                                                             

 .320صفحة  –الجزء الثاني  –القاموس املحيط  –الفيروز آبادي -5

 .18اآلية  –سورة الجاثية  -6

 31صفحة  –النظام الدستوري اإلسالمي  –، د. مصطفي كمال وصفي 25صفحة  –اإلسالمية العليا املشروعية  –د. على جريشة  -7

  .17صفحة  – 1997الطبعة الثانية سنة  –مبدأ املشروعية  –القضاء اإلداري  –د. إسماعيل بدوي  - 8

 .14صفحة  – 1976الرابعة الطبعة  –النظرية العامة للقرارات اإلدارية  – ، د. سليمان الطماوي 19صفحة  –الطبعة السابعة  –القضاء اإلداري  –د. محمود حافظ  - 9

 .261 صفحة – 1997طبعة  –اإلدارية تدرج البطالن في القرارات  –د. رمزي الشاعر  -10
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جريه من تصرفات وما تتمتع به من 11املختص
ُ
، فهـو يعني خضوع الدولة للقانون فـي كل ما تأتيه مـن أعمال وما ت

 .12امتيازات

الحكام واملحكومين وهـذه السيادة ال يمكن أن تتحقق إال من خالل خضوع  ،فالشرعية تعني سيادة حكم القانون 

 عن امتثال كافة السلطات العامة في الدولة في كل ما تباشره من أنشطة وما تصدره من  ،ألحكام القانون 
ً
فضال

 .13تصرفات وما تجريه من أعمال ألحكام القانون 

 :14اتجاهينإلى  وقد تباينت أفكار الفقهاء حول تحديد مضمون القانون الواجب الخضوع له لتحقيق الشرعية

لزمة إلى  األول: ذهباالتجاه 
ُ
 بحيث يشمل كافة القواعد القانونيـة امل

ً
 كبيرا

ً
التوسع في مضمون الشرعية توسعا

 كان مصدرها
ً
ويأتي في مقدمة مؤيدي هذا االتجاه الفقيه  ،سواء كانت مدونة أو غير مدونة ،الصادرة في الدولة أيا

ومن ثم يمتد الخضوع  ،احترام القانون بمدلوله الواسعإلى  أن مبدأ الشرعية ينصرفإلى  الذي ذهب ،جورج فيدل""

لزمة بغض النظر عن مصدرها
ُ
 .15لكل القواعد القانونية امل

املفهوم "إذ يرون أن املقصود بالقانون عند تطبيق مبدأ الشرعية هو  ،وفي نفس االتجاه ذهب غالبية الفقه العربي

كل قاعدة قانونية إلى  ومن ثم ينصرف مدلوله ،النافذة في الدولةالواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي 

 كان مصدرها 
ً
لزمة " وعلىمجردة أيا

ُ
 .16اختالف درجاتها وقوتها امل

                                                             

 .19صفحة  –مرجع سابق  –د. إسماعيل بدوي  -11

 - 1987الطبعة الثانية سنة  – 1976جامعة القاهرة سنة  –رسالة دكتوراه  –الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية والنظم املعاصرة  –د. سعيد عبد املنعم الحكيم  -12

 .8 صفحة

القضاء اإلداري " دراسة  –، د. فؤاد العطار 7صفحة  –القضـاء اإلداري  –ور ، د. سعد عصف21صفحة  – 1986طبعة  –الكتاب األول  –القضاء اإلداري  –د. سليمان الطماوي  -13

، د. 21 – 20صفحة  –الطبعة السابعة  –دراسة مقارنة  –القضاء اإلداري  –، د. محـمد محمـود حــافظ 16صفحة  – 1990طبعة  –مقارنة ألصول رقابة القضاء على أعمال اإلدارة 

، د. 18 – 17صفـحــة  – 1999الطبعة الثانية سنة  –الوسيط في القضـاء اإلداري  –، د. محمــود عاطـف البنا 16صـفحة  – 1964طبعة  –إعمال اإلدارة  الرقابة على –محمد كامل ليلة 

 – 1990الطبعة الثانية سنة  –م " القضاء اإلداري " الوسيط في القانون العا –، د. محمـد انس قاسم جعفر 18 – 15صفحــة  – 1985طـبعـة  –القضــاء اإلداري  –مــاجد راغب الحــلو 

 وما بعدها . 23صفحة  – 2002طبعة  –مبدأ املشروعية  –، د. محمد كامل عبيد 14 – 9صفحة 

 بعدها.وما  25صفحة  –مرجع سابق  –د. محمد كامل عبيد  -14

15- .230 –64 ; P.P 189 George Vedal ; DroitAdministratif ; 3e edition ; Thémis ; Paris ; 19 

 1964طبعة  –الرقابة على أعمال اإلدارة  –وما بعدها، د. محمد كامل ليلة  12صفحة  – 1961الطبعة الثالثة سنة  –القضاء اإلداري ورقابته ألعمال اإلدارة  –د. سليمان الطماوي  -16

 28صفحة   – 1959يوليو، سبتمبر سنة  –العدد الثالث  –السنة الثالثة  –ة إدارة قضايا الحكومة مقال منشور بمجل –الدولة القانونية  –وما بعدها، د. ثروت بدوي  17صفحة  –
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 لهذا املفهوم يكون النظام القانوني للدولة يتكون من النصوص الدستورية والنصوص التشريعية التي 
ً
ووفقا

صدرها السلطة التشريعية
ُ
صدرها السلطة التنفيذيةوالقرارات ا ،ت

ُ
شكل في مجملها  ،إلدارية التنظيمية التي ت

ُ
والتي ت

 .مفهوم القانون بمدلوله الواسع والتي تدخل ضمن مفهوم الشرعية

 ويتوسع أنصار هذا االتجاه إذ ال يكتفون بتلك القواعد القانونية املكتوبة فحسب بل يضيفوا إليها قواعد قانونية

شكل مضمون  ،لعرف والقواعد القانونية العامةغير مكتوبة مثل اأخرى 
ُ
وهذا املفهوم الواسع ملدلول القانون والتي ت

املراد بالقانون بمفهومه العام كل "الشرعية هو ما أخذت به املحكمة اإلدارية العليا في عدة أحكام لها إذ تقول: 

 أم
ً
 دستوريا

ً
 كان مصدرها سواء كان املصدر نصا

ً
 تقره السلطة التشريعية املختصة  قاعدة عامة مجردة أيا

ً
تشريعيا

  ،بذلك
ً
 تنظيميا

ً
 إداريا

ً
وسواء كان القرار اإلداري التنظيمي صدر في شكل قرار جمهوري أو قرار وزاري ممن  ،أم قرارا

ويطبق القضاء كل هذه  ،أو كان قد صدر فيما سبق بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري  ،يملكه

ولكن بمراعاة أن  ،تفاوت مـا بينها في املرتبةوعلى  اختالف ما بينها في املصدرعلى  لتنظيمية العامة املجردةالقواعد ا

 أو خرج
ً
 قائما

ً
 دستوريا

ً
بما يشوب القرار  ،روحه ومقتضاهعلى  القانون يشوبه عدم الدستورية إذا خالف نصا

 .17...........".مرتبةأعلى  بأداةاإلداري عيب عدم املشروعية إذا خالف قاعدة تنظيمية صدرت 

ويتزعم  ،االتجاه الثاني: بعض الفقه عارض بشدة هـذا التوسع فـي مدلول القانـون ومن ثم في مضمون مبدأ الشرعية

 يرى  الذي "إيزمان"هذا االتجاه الفقيه 
ً
 ،االعتبارات التاريخية املتعلقة بهذا املبدأعلى  أن هذا التوسع ُيـعد خروجا

وهو مجموع القواعد التي تضعها السلطة التشريعية أو تشترك في إصدارها  ،إنما يعرف بمدلوله املحددفالقانون 

 للدستور وتصاغ في قالب شكلي وتحمل اسم القانون 
ً
ومن ثم فال محل للقول بأن تتقيد  ،مع رئيس الدولة طبقا

 .18التطور القضائي في املستقبل"إذ يمكن تصور ما قد يسفر عنه  ،اإلدارة بقواعد يقررها القضاء اإلداري 

                                                             

بحث منشور بمجلة العلوم  –تدرج القواعد القانونية  –وما بعدها، د. محمود حلمي  41صفحة  – 1963طبعة  –رقابة القضاء على أعمال اإلدارة  –وما بعدها، د. طعيمة الجرف 

 وما بعدها .  169صفحة  – 1963العدد األول سنة  –اإلدارية 

 –السنة الثالثة  –املبادئ القانونية التي قررتها املحكمة اإلدارية العليا  مجموعة - 1958/  7/  12قضائي إداري الصادر في  3لسنة  929حكم املحكمة اإلدارية العليا في الدعوي رقم  -17

  .1335صفحة  –السنة الثانية  –املجموعة  – 1657/  6/  29قضاء إداري الصادر في  3لسنة  161 ، والحكم الصادر في الدعوي رقم1691صفحة 

18- Charles Eisenmann،le droit administratif et le principe de légalité ،études et documents du conseil de état ،1957 ،.40 –P. P 25   
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 لهذا التصور فإن أنصار هذا االتجاه يروا أن القواعد التشريعية هي فقط التي يجب أن تلتزم بها كافة 
ً
ووفقا

  ،السلطات العامة في الدولة
ً
 كبيرا

ً
التصور األصيل على  ومن ثم فإن التوسع في مضمون مبدأ الشرعية يشكل خطرا

املنوال سار بعض الفقه العربي مؤيدين ضرورة تضييق مبدأ املشروعية مستبعدين التوسع نفس ، وعلى واألمثل له

 .19في مدلوله

ومن جانبنا فإننا نؤيد ونرجح االتجاه األول الذي يأخذ باملضمون الواسع ملفهوم الشرعية ألنه ُيعد ضمانة أساسية 

ووسيلة فعالة تجعل من القضاء اإلداري  ،لحماية حقوق األفراد وحرياتهم العامة من تعسف اإلدارة وتحكمها

تصرفات اإلدارة فيما يضمن التوازن بين املصلحة العامة التي تدعيها اإلدارة العامة واملصلحة الخاصة على  الرقيب

 لحق الحرية
ً
 ،املبدأ أن تخضع الدولة في جميع تصرفاتها لسيادة القانون  ىألن مقتض  ،التي ينشدها األفراد إعماال

 بحيث يج
ً
 أو خاصا

ً
على  قاعدة قانونية مجردة وسابقةإلى  ب أن يستند كل تصرف أو عمل قانوني سواء كان عاما

 ملا يمليه القانون  ،التصرف أو العمل
ً
وأن يمكن لألفراد وبوسائل مشروعة من رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها طبقا

ييد من قبل السلطات اإلدارية بإحدى املسائل ومن ثم فإن أي تق ،وليس ما تمليه نزوات وأهواء رجال السلطة

 بمبدأ الشرعية خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة
ً
 يعتبر مساسا

ً
 أو قانونيا

ً
 .املصونة دستوريا

 فكرة التوسع في األخذ 
ً
أما ما ذهب إليه أصحاب االتجاه الثاني والذي يأخذ باملفهوم الضيق ملبدأ الشرعية رافضا

سانيدهم يخلطوا بين مبدأ سيادة التشريع أو سمو العمل التشريعي الصادر من السلطة التشريعية فإنهم بأ ،به

وقت كانت السلطة  ،، ولعل األخذ بهذا املفهوم كان من املمكن في وقت سابق20املختصة وبين مبدأ الشرعية

دور السلطة التنفيذية  وكان ،التشريعية هي صاحبة االختصاص الوحيد في إصدار القواعد التشريعية العامة

لكن مع تطور الدولة وتدخل اإلدارة فـي الكثير مـن الشئون بما فيها إصـدار القواعد  ،بمثابة املنفذ لها فقط

فإنه ليس من املنطق استبعادها من  ،والتي تعالج من خاللها ما يعجز القانون عن معالجته"اللوائح "التنظيمية 

وال يمكن تجاهل دورها في حياة  ،ألنها جـزء أصيل مـن البناء القانـونـي للدولة ،واسعنطاق القانون بمفهومه العام وال

 ملبدأ املشروعية ،األفراد
ً
ـعد إهدارا

ُ
  .ومن ثم فإن مخالفتها ت

                                                             

 .129 :124صفحة  – 1970كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة  –رسالة دكتوراه  –سلطة التقديرية لإلدارة والرقابة القضائية ال –د. عصام عبد الوهاب البرزنجي  -19

 .14، 13صفحة  –مرجع سابق  –، د. سعيد عبد املنعم الحكيم 30صفحة  –مرجع سابق  –د. محمد كامل ليلة  -20
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 املــبـــحــث الثــانــــي
 العالقة بين مبدأ الشرعية وبعض املصطلحات األخرى

  –مبدأ الشرعية هو االلتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع أن املقصود بعلى  إذا كان هناك اتفاق عام
ً
حكاما

روا عنـه بعدة مصطلحات ،قدم املساواةوعلى  –ومحكومين  كونها تلتقي معه في كثير  ،إال أن فقهاء القانون العام عب 

نية ومبدأ سيطرة من النقاط واألهداف املشتركة كمبدأ الشرعية ومبدأ تقييد سلطة الحاكم ومبدأ الدولة القانو 

ـر عنه بمبدأ حاكمية هللا في مقابل  ،أحكام القانون أو مبدأ سيطرة البرملان ومن فقهاء الشريعة اإلسالمية من عب 

ـر عنه بمبدأ سيادة أحكام الشريعة ،حاكمية البشر وهذا  ،ومنهم من أطلق عليه املشروعية اإلسالمية ،ومنهم من عب 

 وهو ما سنتناوله في املطالب اآلتية:  ،يستوجب ضبط هذه املصطلحات وتحديد العالقة بينهم وبين مبدأ الشرعية

 .املطلب األول: عـالقـة مبـدأ املشـروعيـة بمبـدأ الشرعية

 .املطلب الثاني: عـالقـة مبــدأ املشـروعيـة بمبــدأ سيادة القانون 

 .املشروعية ودولة القانون ومبدأ الدولة القانونيةاملطلب الثالث: العالقة بين 

 المــطـلــب األول

 عالقــة مبــدأ املشروعيــة بمبدأ الشرعيــة

 من الفقه  –املشروعية والشرعية  –أن املبدأين يرى  21علي الرغم من أن غالبية الفقه
ً
لهما نفس املعني إال أن جانبا

 بقاعدة أنه كلما زاد م
ً
أساس على  مما يعني أن مفهوم املشروعية أوسع ،بني الكلمة كلما زاد معناهايفرق بينهما عمال

فال تكون السلطة شرعية إال إذا  –أي عالقة الحاكم باملحكومين  –أن فكرة الشرعية تتعلق بالجانب السياس ي 

سواء  –قانوني أي بإيجاد سند  –بينما فكرة املشروعية تتعلق بالجانب القانـوني  ،رضا املحكومينعلى  استندت

 فـي تحديد22كانت قاعدة أو نص يبرر التصرف
ً
 واحدا

ً
معنى  ، لذلك فإن فقهاء القانون العام لم يذهبوا مذهبا

 إيجاد اتجاهين رئيسين:إلى  بل أدي بهم االجتهاد الفقهي ،املصطلحين

                                                             

دراسة مقارنة بين  –الرقابة الشعبية على سلطات رئيس الدولة  –، د. عبد الكريم محمد السروي 10صفحة  – 1977األولي سنة الطبعة  –القضاء اإلداري  –د. ماجد راغب الحلو  -21

 .59صفحة  – 2006طبعة  –النظامين الدستوري املعاصر واإلسالمي 

 .83صفحة  –األبعاد السياسية ملفهوم الحاكمية  –د. هشام أحمد جعفر  -22
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 بين مفهوم الشرعية واملشروعية رغم وحدة ايرى  االتجاه األول:
ً
 دقيقا

ً
شتقاقهما من أصل واحد هو أن هناك فرقا

فالشرعية مشتقة من الشرع بصيغة  ،إال أنهما يختلفان من حيث املفهوم الدقيق لكل منهما ،الشرع أو الشريعة

 ،واملشروعية مشتقة من الشرع بصيغة املفعولية وتفيد محاولة موافقة الشرع ،الفعلية ومعناها موافقة الشرع

 –فإن الفرق بين الشرعية واملشروعية يماثل الفرق بين الصورة الفعلية  ومن ثم ،واملحاولة قد تصيب وقد تخيب

لنفس الش يء، فالصورة الفعلية تصور الش يء  –وزن املشروعية على  –والصورة املفعولية  –وزن الشرعية على 

 بينما الصورة املفعولة تصوره من وجهة نظر فاعلها وتختلف عادة عن األصل في حدود 
ً
 حقيقيا

ً
 .23معينةتصويرا

 في املجتمعإلى  وينتهي هذا االتجاه
ً
فهي في حقيقة األمر  ،أن املشروعية تعني احترام قواعد القانون القائمة فعال

 ،العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون معنى  أما الشرعية فهي فكرة مثالية تحمل في طياتها ،مشروعية وضعية

يستطيع أخرى  إذ يتضمن هذا املفهوم قواعد ،فمفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي العادلة

تحقيقه على  ويجب أن تكون املثل األعلى الذي يتوخاه املشرع في الدولة ويعمل ،عقل اإلنسان السليم أن يكتشفها

 .24إذا أراد االرتفاع بمستوي ما يصدر من تشريعات

 ملا ذهب إليه الرأي األول  -يرى  الثاني:االتجاه 
ً
 ،25عدم التمييز بين الشرعية واملشروعية وأنهما مترادفان -خالفا

فمقتض ي الشرعية االلتزام بالقانون الطبيعي وما يختزنه من مبادئ قانونية عامـة كالعدالة والحقوق الفردية 

فمعظم كتابات فقهاء  ،أن تحترمه جميع السلطاتوالتي هي أساس القانون الوضعي الذي يتطلب  ،والصالح العام

وإن االستقرار مع تغليب  ،مضمون هذا املبدأ مرة اصطالح الشرعية ومرة اصطالح املشروعيةعلى  هذا االتجاه تطلق

  ،املشروعية
ً
ويتطلب االلتزام بكل القواعد القانونية املكتوبة  ،تصرفات السلطات العامةعلى  ألن املبدأ ُيـعد قيدا

 عن االلتزام بقواعد  ،ومن بين هذه القواعد القانونية العامة التي يستقر عليها املجتمع ،ير املكتوبةوغ
ً
فضال

                                                             

 بعدها.وما  10صفحة  –القضاء اإلداري  –د. ماجد راغب الحلو  -23

هامش صفحة  – 1982طبعة  –دار النهضة العربية  –املرافعات اإلدارية "  –قضاء التأديب  –القضاء اإلداري ورقابته على أعمال اإلدارة " قضاء التعويض  –د. رمزي طه الشاعر  -24

11. 

النظرية العامة للقرارات  –، د. سليمان الطماوي 88صفحة  – 1975طبعة  –منشأة املعارف  –ت العامة " نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها" الحريا –د. عبد الحميد متولي  -25

دار النهضة العربية   –بته على أعمال اإلدارة القضاء اإلداري ورقا –، د. رمزي الشاعر 16صفحة  – 1986طبعة  –الرقابة على أعمال اإلدارة  –، د. كامل ليلة 15 – 14صفحة  –اإلدارية 

 . 39صفحة  – 1976طبعة  –دار النهضة العربية  –مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلدارة للقانون  –، د. طعيمة الجرف 11صفحة  – 1982طبعة 
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ويعني  ،العدالةمعنى  وطاملا أن هذا املبدأ يعني احترام األفكار املثالية التي تحمل في طياتها ،املشروعية الوضعية

  .26جال للتفرقة التي نادي بها أصحاب االتجاه األول فال يكون ثمة م ،احترام قواعد املشروعية الوضعية

ألن  ،ومن جانبنا فإننا نرجح ونتبنى في بحثنا االتجاه الثاني وهو عدم التفرقة بين مصطلحي الشرعية واملشروعية

 
ً
سلطان وتصرفات الهيئات العامة واملحكومين يتطلب أعلى على  مبدأ املشروعية في الدولة املعاصرة باعتباره حدا

االلتزام بالقانون الطبيعي وما يختزنه من مبادئ قانونية عامة يحتويها ضمير الجماعة ويستقر عليها باعتبارها ركائز 

 االلتزام باملشروعية الوضعية التي تستقر ،أساسية ملعني العدل والصالح العام
ً
مبدأ سيادة على  كما يتطلب أيضا

 كان مصدرهاالدستور والتشريع وما يفرضه ذلك من ضرورة اال
ً
ومن ثم فإنه ال  ،لتزام بقاعدة القانون األعلى أيا

 .27ويعتبر بذلك االصطالحين مترادفين ،مجال ملحاولة التمييز بين الشرعية واملشروعية

 في وضع حدود فاصلة للتمييز بين وعلى  ألنه
ً
من مصطلحي الشرعية كل الرغم من أن االتجاه األول كان موفقـا

ومـن ثم فإن  ،وجودهاعلى  ول إيجاد تأصيل فكري وفقهي لخضوع السلطة لقيم وأهداف سابقةإذ حـا ،واملشروعية

هذا االتجاه على  لكن يؤخذ ،ما تصدره من تشريعات وتنظيمات وقرارات يجب أن تتطابق مع هذه القيم واألهداف

 ،اخل النظام القانوني للدولةأنه ال يعصم من استبداد السلطة ألن الضمانات التي وضعها ملبدأ الشرعية تقع في د

ومن ثم فإن املواطن مكلف بطاعة القانون طاملا أنه صدر  ،شرعيتهعلى  وتتحرك في إطاره فكيف تكون رقيبة

 من حيث الشكل دون أن يكون له حق تمحيص سند السلطة في إصداره
ً
حدوث إلى  ، والواقع العملي يشير28صحيحا

 ما تصدر تشريعات من ،ذلك
ً
واملفترض فيها أنها تنوب  –السلطة التشريعية  –سلطة تشريعية في البالد أعلى  فكثيرا

نجد أن هذه التشريعات هي بكل تأكيد مشروعة من حيث الشكل ولكن وبكل أسف تفقد  ،عن إرادة الشعب

 .مصداقيتها وشرعيتها ألنها ال تلبي رغبات اإلرادة الشعبية

                                                             

 . 21صفحة  –  1997طبعة  –دار النهضة العربية  –وسيط القضاء اإلداري  –د. أنور أحمد رسالن   -26

 .11هامش صفحة  –مرجع سابق  –د. رمزي طه الشاعر  -27

 .524صفحة  – 1989رسالة دكتوراه سنة  –أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي  –د. صالح حسن سميع  -28
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 ومما يؤخذ
ً
القيم واألهداف العليا التي تقف إلى  ح لدينا االتجاه الثاني أنه عندما أشارهذا االتجاه ويرجعلى  وأيضا

 تجريدية خالية إلى  خلف السلطة وتهديها
ً
 وأهدافا

ً
توخي العدل في مشروعيتها القانونية والتي ال تعدو أن تكون قيما

 .أكثر منها ضمانات قانونية الضمانات السياسيةإلى  من الجزاءات الفعلية التي تمنع استبداد السلطة فهي أقرب

 الـمـطـلـــب الـــثــانـــي

 عالقة مبدأ املشروعية بمبدأ سيادة القانون 

استبدال مبدأ إلى  ، بل إن بعض الفقهاء ذهب29يري معظم الفقه أن مبدأ املشروعية يعني سيادة حكم القانون 

 باصطالح آخر 
ً
ألن  ،30سيطرة أحكام القانـون""به وسماه مبدأ  املعني املقصودعلى  في الداللة أقرباملشروعية كليا

على  ومـن ثم فال يدل مبنـاه ،"LÉGALITÉ"كلمـة مبـدأ املشروعيـة فـي الفقـه الفرنس ي ليست ترجمة صـحـيــحـة لكلمة 

 .31وهـو مـذهب غالبيـة الفقـه الفرنسـي واملصـري  ،مـن معناه ءش ي

 مع مبدأ سيادة القانـون أن على  وهذا يعني أن معظم الفقه يكاد ُيجمع
ً
، أو سيطرة 32مبدأ املشروعية يترادف تماما

 ألن جوهر املشروعية يكمن حقيقة في سيادة حكم القانون بين الفرد والدولة
ً
إذ أن العالقات  ،أحكام القانون نظرا

قة بين الفرد ولكن األمر مختلف بالنسبة للعال ،القانونية بين األفراد وبين بعضهم عالقات ذات أطراف متساوية

مما يجعلها في مركز قوي  ،من الفرد بموجب السلطة العامة التي ُمنحت لهاأعلى  قدرعلى  إذ تكون الدولة ،والدولة

 دون هذا  ،حريات وحقوق األفرادإلى  يسمح لها بالتهديد أو اإلساءة
ً
مما يستوجب البحث عن ضمانة تقف حائال

 أوجه إلى  بأن يستطيع املواطن االلتجاء ،القانون إلى  اموذلك من خالل االحتك ،االستبداد والتعسف
ً
القضاء مبينا

فإذا ما صحت دعواه حكم القاض ي بإلغاء عمل السلطة غير املشروع أو بالتعويض عنه  ،مخالفة السلطة للقانون 

  .33أو كليهما

                                                             

 .23صفحة  –القضاء اإلداري  –د. سليمان الطماوي  -29

 .187صفحة  –ية القانون الدستوري واألنظمة السياس –د. عبد الحميد متولي  -30

 .10صفحة  –القضاء اإلداري والرقابة على أعمال اإلدارة  –د. سامي جمال الدين  -31

  .5صفحة  – 1988طبعة  –القضاء اإلداري ورقابة أعمال اإلدارة  –، د. محسن خليل 8صفحة  –تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية  –د. سامي جمال الدين  -32

 .13صفحة  – 1984الطبعـة األولـي سنة  –مبدأ املشروعيـة في النظام اإلسالمـي والنظم القانونيـة املعاصـرة  –د الجليل محمد على د. عب -33
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 الختالفالبعض أن هناك تفرقه بين مبدأ املشروعية ومبدأ سيادة القانيرى  وعلي الرغم من ذلك
ً
كل معنى  ون نظرا

فهدف مبدأ املشروعية الذود عن حقوق األفراد ضد تعسف  ،منهما عن األخر من حيث الهدف واملجال والنطاق

في حين أن مبدأ  ،ومجاله هو كافة نظم الحكم باختالف أشكالها ،ونطاقه يتمثل في جميع أعمال السلطات ،السلطة

 لكون هذه األخيرة تحتل سيادة القانون هدفه سياس ي يتمثل في خ
ً
ضوع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية نظرا

 ،اعتبار أن التشريع هو تعبير عن اإلرادة العامـة، على من تلك التي تحتلها األوليأعلى  في سلم الهيئات العامة مرتبة

 ادة القانون يقتصر فقطومن ثم فإن نطاق مبدأ سي ،والتي ال تعلوها إرادة –صـاحب السيادة  –أي إرادة الشعب 

  .34أعمال السلطة التنفيذية وإن مجاله ال يتمثل إال في النظم الديمقراطيـة دون النظم الديكتاتوريـةعلى 

وُيفهم من هذه النظرة أن مبدأ املشروعية يعتبر مبدأ قانوني قصد منه صالح األفراد وحماية حقوقهم ضد السلطة 

مما يعني أنه أكثر  ،بالقانون  –األخص على  –مة للقانون وتقييد اإلدارة فهو يستهدف خضوع جميع السلطات العا

 
ً
 من مبدأ سيادة القانون الذي ُيعد ضيقا

ً
 للرأي السابق  –اتساعا

ً
الستهدافه تقييد السلطة اإلدارية في الدولة  –وفقا

جانب من الفقه يرى  ، في حين35أنه ينبع من فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطة العامة في الدولـةإلى  إضافة ،فقط

 .36هو مبدأ سيادة القانون أعلى  أن مبدأ املشروعية تفريع عن مبدأ

 في صدد تفسير ،أن هذه التفرقة ال أثر لها في الواقع العملينرى  ومن جانبنا
ً
مبدأ سيادة مدى  ألنه من املستقر فقها

 ،سلطات عامة أو أفراد للقانون  ،ومحكومينالقانون أن هذه السيادة تتحقق بخضوع كل من في الدولة من حكام 

وهذا هو مقصود  ،بحيث تكون تصرفاتهم اإليجابية والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني املقرر في الدولـة

 .ومضمون مبدأ املشروعية

                                                             

 .56صفحة  –النظم السياسية  –د. ثروت بدوي  -34

 .8صفحة  –نظرية الظروف االستثنائية  –د. أحمد مدحت على  -35

 .3صفحة  -مكتبة القاهرة الحديثة  –مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون  –د. طعيمة الجرف  -36
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 المــطـــلـــب الثـــالـــث

 العالقة بين مبدأ املشروعية ودولة القانون ومبدأ الدولة القانونية

أن الفقه الفرنس ي يطلق اصطالح إلى  نود أن نشير ،بداية وقبل أن نتناول األساس الذي تقوم عليه دولة القانون 

 .37خضوع السلطة لقاعدة قانونيةعلى  مبدأ املشروعية للداللةعلى  دولة القانون 

 من مبدأ الفصل بين السلطات
ً
وذلك بأن يخضع البرملان  ،واألساس الذي تقوم عليه نظرية دولة القانون كان منطلقا

فهدف دولة القانون حماية الحقوق  ،كسائر باقي السلطات للرقابة الدستورية متجاوزة بذلك مبدأ سيادة البرملان

والحريات من احتماالت افتئات السلطة التشريعية وانزالق البرملان نحو تقييد ممارسة الحريات بحكم ما له من 

 .38السيادة املطلقة في التشريع

دستورية القوانين خاصة ما تعلق على  ذلك فإن غرض دولة القانون إخضاع السلطة التقديرية للمشرع للرقابةل

وفي املقابل تمثل دولة القانون بأنها دولة الحقوق والحريات ألنها تقتض ي أن تكون الحريات  ،منها بالحقوق والحريات

القوانين ملتزمة بحماية وضمان حقوق اإلنسان كونها وتجعل كافة أفرع  ،مادية دستورية تحظي بحماية الدستور 

 .39القضائيـة أو السياسيـة ""لن تصدر إال إذا كانت دستوريـة بقـرار من أجهزة الرقابة الدستوريـة 

ومن ثم فإن دولة القانون تفترض وتستلزم بجانب مبدأ الدستورية ومبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين 

فالفرد في دولة القانون  ،ضها لبعض وجود ضمانات ملمارسة الحريات السياسية باملساواةالسلطات ومراقبتها بع

بحيث يشعر الجميع في األخير بحالة  ،هو باألساس مواطن صاحب حقوق طبيعية راسخة يضمنها ويحميها القانون 

القانون هي دولة املساواة فدولة  ،40التغيير واملشاركة الفعلية في السلطة وصنع القراراتعلى  االقتدار السياس ي

 .وال فرق بين رجل السلطة والرجل العادي ،ففيها ال أحد فوق القانون 

                                                             

 .61صفحة  –الرقابة الشعبية على سلطات رئيس الدولة  –د. عبد الكريم محمد السروي  -37

 .106صفحة  – 2002طبعة  –دراسة مقارنة  –دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون  –د. أمين عاطف صليبا  -38

 .107صفحة  –مرجع سابق  –د. أمين عاطف صليبا  -39

 اإلنترنت.مقال على  –دولة القانون بين الواقع واملثال  –د. محمد سبيال  -40
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تعني خضوع الدولة في جميع مظاهر نشاطها التنفيذي واإلداري والقضائي والتشريعي  القانونية فهيأما الدولة 

 الضمان الذي يكفل حقوق األفراد في مواجهة الدولة ،للقانون 
ً
 ،والقانون فيها ليس أداة لعمل الدولة ولكنه أيضا

ـرفت املحكمة الدستورية العليا الدولة القانونية   كانت  –هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها " بأنها:وقد ع 
ً
وأيا

 ألعمالها وتصرفاتها في أشكالها املختلفةبقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذات –طبيعة سلطتها 
ً
وتتوافر  ،ها ضابطا

  .41لكل مواطن فيها الضمانة األولية لحماية حقوقها وحرياتها"

 لتدرجها في النظام القانوني للدولة
ً
فالدستور بوصفه القانون األسمى  ،ويقصد بالقانون هنا كل قاعدة قانونية وفقا

فالسلطة التشريعية تلتزم بالدستور فيما تصدره من  ،لدولة واألفرادله السيادة وتلتزم به جميع سلطات ا

وجميع أفراد املجتمع  ،والسلطة التنفيذية تلتزم بكل من الدستور والتشريع فيما تصدره من لوائح ،تشريعات

 كان مصدره ومستواه في النظام القانوني
ً
 .مخاطبون باحترام القانون أيا

وبهذا  ،وتلتزم بضمان الحقوق والحريات لألفراد في مواجهة سلطاتها ،الدولةعلى  قانون وفي الدولة القانونية يسمو ال

ويتمثل في التزام املخاطبين  ،ينبع من السلطة املختصة بإصداره األول شكلي ،تتحقق سيادة القانون في عنصرين

يكفل القانون في مضمونه احترام والثاني موضوعي يتمثل في أن  ،سواء كانوا من سلطات الدولة أو أفرادها ،بأحكامه

 .42إذ تعتبر كفالة هذه الحقوق أحد أهم عناصر وجود الدولة القانونية ،الحقوق والحريات

 اقانوني افإنه ُيعد مصطلح "الدولة القانونية"ومصطلح  "دولة القانون "مقارنة بمصطلحي  "املشروعية"أما مصطلح 

إذ  ،ويعتبر أدق وأعمق في املضمون من مفهوم دولة القانون الذي هو مصطلح سياس ي أكثر منه دستوري امحض

 من دولة القانون 
ً
 ما تستخدم الدساتير مصطلح املشروعية بدال

ً
 .غالبا

                                                             

 .1992/  1/  4ق . د الصادر في  8لسنة  22حكم املحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -41

 .22صفحة  –الحماية الدستورية للحقوق والحريات  –د. أحمد فتحي سرور  -42
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فالدولة ال  ،و نظام الدولة القانونيـةأفال تالزم بين مشروعية السلطة الحاكمة وبين مبدأ خضوع الدولة للقانون 

يخضع لها األفراد كما  ،تكون قانونية إال إذا خضعت جميع الهيئات الحاكمة لقواعد قانونية تقيدها وتسمو عليها

 .تخضع لها السلطات الحاكمة

 : املــبــحــث الثــالـــث
 وعالقته ببعض المصطلحات األخرى المقصود بمبدأ المشروعية في النظام اإلسالمي

معرفة 43ض الفقه اإلسالمي املعاصر عن وضع تعريف للمشروعية اإلسالمية لدرجة إنكار البعضلقد عزف بع

املنظومة اإلسالمية ملبدأ املشروعية بمضمونه القانوني املعاصر بدعوي عدم معرفة اإلسالم لفكرة ونظام الدولة 

 .الحديثة كشخصية معنويـة ذات سيادة

السواء على  الشريعة اإلسالمية جاءت بمثابة خطاب عام للفرد وللجماعة لكن هذا االتجاه الفقهي مردود عليه بأن

 كان شكل هذا التنظيم في شكل أسرة أو قبيلة أو عشيرة أو دولة
ً
نها أألن الخطابات الشرعية وإن كان ظاهرها  ،أيا

عد بمثابة خطاب عام للجماعة املنظمةأخطاب للفرد إال 
ُ
ملنطلق أقر العلماء ومن هذا ا ،نها بطريقة غير مباشرة ت

 .44العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب""القاعدة األصولية 

                                                             

 .  62صفحة  –رسالة دكتوراه  –الخليفة " عزله وتوليته " دراسة مقارنة في السياسية الشرعية ومقارنتها بالنظم الدستورية الغربية  –د. صالح الدين محمد على دبوس  - 43

 بمراعاتها يحصل لعبد خير كثير  -44
ً
وعلم غزير، وهي من القواعد املعروفة عند أهل العلم في كل فن، ومعناها بإيجاز أن العبرة بالنصوص وما اشتملت عليه هذه القاعدة نافعة جدا

اللفظي إلى  خصوص، وينقسم العمومحكام وليست العبرة باألسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص، أي أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم وليست العبرة بالأمن 

ا يدل على العموم كقوله تعالي: "والسارق والسارقة قسمين األول ما ورد ابتداًء بغير سبب وهذا ال خالف في عمومه وشموله، والثاني ما ورد بسبب ويكون له ثالث حاالت: األولي أن يقترن بم

، ألن سبب نزولها املخزومية التي قطع الرسول عليه الصالة والسالم يدها واللفظ "السارق" جاء 38دة اآلية جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم" سورة املائ أيديهمافاقطعوا 

 أي تكون العبرة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ ومثا امذكر 
ً
منة لها قوله تعالي: "وامرأة مؤ يدل على التعميم، والثاني أن يقترن العام بما يدل على تخصيصه بالسبب فيخص إجماعا

، والحالة الثالثة أن يقترن العام بقرينة تدل على التعميم والتخصيص وهي 50اآلية  – األحزابإن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنين"  سورة 

قال عنها الشوكاني وهذا املذهب هو الحق الذي ال شك فيه ألن التعبد للعباد إنما محل خالف بين العلماء، والحق فيها إن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب وهو قول الجمهور و 

اص، ألننا لو عملنا بخصوص السبب هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص ال يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب فالعام يبقي عام وإن كان وروده بسبب خ

فهذا الحكم عموم  2اآلية  –إال الالئي ولدنهم ..... " سورة املجادلة  أمهاتهمإن  أمهاتهنقضايا أخري، ومثال ذلك قوله تعالي: "والذين يظاهرون من نسائهم ما هن  ال يجوز تجاوز الدليل إلى

املستصفى للغزالي  –إرشاد الفحول للشوكاني  –اإلحكام لآلمدي  –ولكن سبب ظهار أوس بن الصامت من امرأته في عهد النبي عليه الصالة والسالم لكن الحكم ال يختص به بل هو عام 

 املوافقات للشاطبي.  –
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 عن ذلك فإن اإلسالم قدم ملبدأ املشروعية إضافات جديدة ومؤثره
ً
 ،أسهمت في ترسيخ دعائمه وإثراء وجوده ،فضال

 بشر 
ً
 غير نازع ،ع هللا وسنة نبيهفمحور نظام الحكم في اإلسالم هو وجوب طاعة املحكومين لولي األمر ما بقي ملتزما

تنفيذ على  فولي األمر في اإلسالم ال يطاع لذاته وإنما لقيامه ،وإال فال سمع وال طاعة ،استبدادإلى  ظلم أو منحرفإلى 

 .45بحيث إذا انحرف عنها سقط حق الطاعة ،شريعة هللا وسنة نبيه

يعة قيمتها واحترامها إذا كان الحكم هلل وكان كما أن املشروعية املأمولة عندما تجد السلطة حدودها وتجد الشر 

  –الشرع من صنعه والكل من بعده 
ً
 أو محكوما

ً
  –حاكما

ً
 له مطيعا

ً
فنجد  ،وهذا ما يتحقق في النظام اإلسالمي ،عابدا

 وأقوي وأكبرأعلى  أن السلطة بمجموع درجاتها والشعب من ورائها يخضعان لسلطان
ً
إذ القانون ليس  ،منهم جميعا

، هذا وسوف نتناول املقصود باملشروعية في النظام 46وأكبر وأقوي أعلى  نع أيديهم بل هو من صنع من هومن ص

 اآلتيين:اإلسالمي وعالقته بفكرة الحاكمية في املطلبين 

 .املطلب األول: املقصود باملشروعيـة فـي النظـام اإلسالمـي

 .اإلسالميعالقة املشروعية بالشرعية في النظام املطلب الثاني: 

 المــطــلـــب األول

 املقصود باملشروعية في النظام اإلسالمي

لقد اجتهد فقهاء القانون العام اإلسالمي في وضع تعريف يوضح حقيقة املشروعية اإلسالمية ويبين الخصائص  

محاولة د.  ،سبيل املثال وليس الحصرعلى  ونذكر منهم ،العامة ملضمون قواعد املشروعية في النظام اإلسالمي

 .47التضامن في تنفيذ ما أمر هللا به ومنع ما نهي عنه"على  املشروعية تطلق" يقول:مصطفي كمال وصفي إذ 

                                                             

 .15صفحة  – 2002طبعة  –مبدأ املشروعية  –د. محمد كامل عبيد  - 45

 .19صفحة  – 1986طبعة  –املشروعية اإلسالمية العليا  –د. على جريشة  - 46

 .9صفحة  – 1980الطبعة األولي سنة  –اإلسالمي املشروعية في النظام  –د. مصطفي كمال وصفي  - 47
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أن هذا التعريف لم يبين حقيقة ومدلول املشروعية اإلسالمية كمفهوم بديل ملبدأ املشروعية يرى  ولكن هناك من

كونه  ،ف لضمانات تطبيق مبدأ املشروعية في النظام اإلسالميومن ثم فإن هذا التعريف ُيعد بمثابة تعري ،الوضعية

 .48يبرز دور األمر في تطبيق الشريعة

 دين ودولةإلى  ومن منطلق أن اإلسالم
ً
 بال دولة 49جانب أنه شريعة وسلوك فهو أيضا

ً
، فتاريخ اإلسالم لم يعرف دينا

 ر البشر وفق أوامر هللا يحتاج في تبليغ مقصودهألن اإلسالم بوصفه منهج حياة متكامل لضبط سي ،وال دولة بال دين

 وحجةإلى 
ً
 ملموسا

ً
ورسالة  ،عقيدة وفكرةعلى  ومن ثم فدولة اإلسالم تقوم ،كل ضالعلى  وسائل تجعله واقعا

بل وظيفتها أعمق  ،من أو دفاع يحفظ الجماعة من التصارع الداخلي أو الغزو الخارجيأوليس مجرد جهاز  ،ومنهج

، ومن ثم فإن كل من في الدولة يخضع ألحكام الشريعة بحيث تكون هامتها فوق 50بكثير مما هو مقرر في القانون 

 للمشروعية بأنها:  ،هامات رجال السلطة
ً
كل من على  هيمنة القانون اإلسالمي"ومن هذا املنطلق نجد تعريفا

 .51الدولة"

ر عن حقيقة خ إقليم الدولة اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية على  ضوع جميع من يقيموهذا التعريف وإن عب 

 ملاهية املشروعية وال صاحب السيادة فيها وال آلثارها
ً
 مفصال

ً
الفرد والدولة وغاياتها والتي على  إال إنه لم يكن تعريفا

 ومن ثم تحقيق ،ية الفرد لهكما هي محققة لعبود ،عبودية كل من في الدولة هللمعنى  يجب أن تدور حول تحقيق

 في إعالء  ،املساواة كركيزة أساسية لباقي الحقوق والحريات العامةمعنى 
ً
 رائعا

ً
إذ يعتبر اإلسالم في هذا املجال مثاال

 .52وال بين فرد وال سلطة ما دامت السيادة فيها ليست للبشر ،الجميع ال فرق بين حاكم وال محكومعلى  كلمة القانـون 

من تعدد وتباين التعاريف التي تناولت مبدأ املشروعية في النظام اإلسالمي إال إنه ومما ال شك فيه فإن وعلي الرغم 

ويوضح القرآن الكريم قانونية الدولة  ،أساس تكريس مبدأ املشروعيةعلى  الدولة اإلسالمية هي دولة قانونية تقوم

                                                             

 .21صفحة  – 1997الطبعة الثانية سنة  –الجزء األول  –القضاء اإلداري  –د. إسماعيل بدوي  - 48

 –الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي  –، د. فتحي عبد الكريم 56صفحة  – 1975طبعة  –منشأة املعارف  –الشريعة اإلسالمية كمصدر أساس ي للدستور  –د. عبد الحميد متولي  - 49

 .166صفحة  – 1977طبعة 

 .133صفحة  –الدين والسياسية  –د. يوسف القرضاوي  - 50

 .22صفحة  –مرجع سابق  –د. إسماعيل بدوي  - 51

 .18صفحة  – 1984لي سنة الطبعة األو  –مبدأ املشروعية في النظام اإلسالمي واألنظمة القانونية املعاصرة  –د. عبد الجليل محمد على  - 52
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فيقول سبحانه وتعالي:  ،ثل للوالية والسلطة الشرعيةاملم ،وسيادة القانون في خطابه للرسول صلي هللا عليه وسلم

" ِ
ْو َبد 

َ
ا أ

َ
ْيِر َهذ

َ
ِت ِبُقْرآٍن غ

ْ
ا ائ

َ
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َ
 َيْرُجوَن ِلق

َ
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َّ
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َ
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ُ
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َ
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َ
ْتل

ُ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ق
ْ
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َ
ي َعذ ِ
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ُ
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َ
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َ
ي أ ِ

 
مَّ "، ويقول سبحانه وتعالي: 53ِإن

ُ
ث

ِبْعَها اتَّ
َ
ْمِر ف

َ
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َ
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َ
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ت
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  .54ت

اعتبرت الرسول صلي هللا عليه وسلم منفذ ومتبع للشريعة واألوامر اإللهية وليس  فهذه اآليات القرآنية وغيرها قد 

 في بناء الدولة ،فوقهما
ً
 مهما

ً
 وعنصرا

ً
 أساسيا

ً
 وركنا

ً
ومن ثم فال شك أن الدولة اإلسالمية  ،مما يجعل القانون سيدا

 ،جلب املصالح ودرء املفاسد على بل هي منفذة للقانون وقائمة ،هي دولة خاضعة للقانون وليست فوق القانون 

 في الباب الثالث من هذا البحث مستخلصين من هذه التعاريف خصائص املشروعية  وهذا ما سنتناوله
ً
تفصيال

 .ومن ثم سنجتهد في استخالص تعريف ملفهوم املشروعية في النظام اإلسالمي ،اإلسالمية

 المــطــلــب الثــانــي

 في النظام اإلسالميعالقة مبدأ املشروعية بالشرعية 

  –أن املقصود بمبدأ املشروعية هو االلتزام بأحكام القانون بالنسبة للجميع على  إذا كان هناك اتفاق عام
ً
حكاما

روا عنه بعدة مصطلحات ،قدم املساواةوعلى  –ومحكومين  كونها تلتقي معه  ،وإذا كان فقهاء القانون العام قد عب 

شتركة كمبدأ الشرعية ومبدأ تقييد سلطة الحاكم ومبدأ الدولة القانونية ومبدأ في كثير من النقاط واألهداف امل

ر عنه بمبدأ حاكمية هللا في مقابل حاكمية  سيطرة أحكام القانون، نجد أن من فقهاء الشريعة اإلسالمية من عب 

ر عنه بمبدأ سيادة أحكام الشريعة ،البشر بين  سابق أن هناك تداخالوإن كنا قد خلصنا في املطلب ال ،ومنهم من عب 

أنهما تعبير عن مصطلح واحد ال يرى  وهناك من الفقهاء من ،مصطلحي املشروعية والشرعية في القانون الوضعي

درجة كبيرة تصل إلى  فإن األمر في النظام اإلسالمي يختلف ،نان مختلفـاأنهما مصطلحيرى  وهناك من ،فرق بينهما

                                                             

 .15اآلية  –سورة يونس  - 53

 .18اآلية  –سورة الجاثية  - 54
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ومن ثم فإننا سنحاول في هذا املطلب  ،ال يعرف الفرق بين املشروعية والشرعيةن النظام اإلسالمي إلدرجة القول 

 .تحديد العالقة بين الشرعية ومبدأ املشروعية في النظام اإلسالمي

 مـن فقهاء القانون العام ذهبواإلى  شرناأسبق و  
ً
، على التفرقة بين مصطلحي الشرعيـة واملشـروعيةإلى  أن بعضـا

شرعية إلى  يشير بمدلوله الدقيق لدي املعنيين بالدراسات السياسية املعاصرة "شـرعيةال"أساس أن مصطلح 

قيام إلى  "املشروعيـة"في حين يشير مصطلح  ،السلطة القائمة كسلطة لألمر الذي يستوجب التكليف بالطاعة

ية تقع في مجال الفلسفة وبهذا املدلول فإن الشرع ،سلطة سياسية من ناحية والي قيام نظام قانوني من ناحية أخري 

مجال املشروعية التي تقع بكل قضاياها في إطار النظام القانوني للدولة لذلك على  السياسية ومن ثم في مجال سابق

 .من شأن النظرية القانونية –أي املشروعية  –فهي 

ا التمييز بين الشرعية ن اإلسالم ال يعرف هذإفي حين نجد أن األمر في النظام اإلسالمـي يختلف إذ يمكن القول 

 من أن النظام القانوني في اإلسالم قد ورد في الكتاب والسنة ومعه األهداف األساسية والقيم 
ً
واملشروعية انطالقا

العليا للمجتمع اإلسالمـي في آن واحد، فالحاكم حين يلتزم في قراراته بالكتاب والسنة إنما يلتزم في نفس الوقت 

كما وردت في هذين املصدرين  ،مي وباملبادئ األساسية واألهداف العليا للمجتمع اإلسالميبالنظام القانوني اإلسال 

مرهونة من حيث قيامها واستمرارها ال بمجرد  –في النظام اإلسالمي  –في آن واحد، مـن ثم فإن شرعية السلطة 

تحقيق أهـداف املجتمع على  وإنما في االلتزام بالعمل ،االلتزام بالنظـام القانونـي كمـا ورد في الكتاب والسنة فقط

وبهذا املفهوم يكون هناك فرق جوهري في العالقة بين الشرعية واملشروعية في النظام اإلسالمي  ،اإلسالمـي العليـا

وني يكفي مجرد التزام السلطة في الدولة بنظامها القان –في ظل النظام الوضعي  -إذ نجد أن  ،عنها في النظام الوضعي

السلطة بإقامة مجتمع إسالمـي على  في حين أن مبدأ الشرعية في النظام اإلسالمـي يعني التزام القائم ،لتحقق شرعيتها

   .55كما صـور في الكتاب والسنة

 في نظام واحد هو نظام 
ً
الذي يقع ببعديه  "الشرعية"فالشرعية واملشروعية في النظام اإلسالمي يندمجان معا

إذ أن النظام القانوني اإلسالمـي بقواعده وجزاءاتـه قد صور  ،ملوضوعي داخل النظام القانوني اإلسالمـيالشكلي وا

                                                             

 .68صفحة   – 1996طبعة  –دار الجامعة الجديدة  –شرعية السلطة في اإلسالم "دراسة مقارنة"  –د. عادل فتحي عبد الحافظ  -55
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 ، في الكتاب والسنة
ً
لم يقف عند حد القواعد املنظمة لسلوك املسلم وأحواله في املجتمع اإلسالمي بوصفه إنسانا

 فحسب
ً
األهداف العليا للدولة اإلسالمية ومن ثم جعل منها تصوير القيم األساسية و إلى  وإنما جاوز ذلك ،ومواطنا

 من النظام القانوني متمتعة تبعا لذلك بطبيعة قواعده وبطبيعة جزا
ً
 .اتهءجزءا

تلك القيم على  السلطة في الدولة القانونيةعلى  نتيجة بالغة األهمية أال وهي أن خروج القائمينإلى  لوبهذا نص

بل أن هذا  ،بقية أحكام النظام القانوني اإلسالميعلى  ه عن خروجهمئفي جزاواألهداف ال يختلف في طبيعته أو 

 إذا ُعـلم أن الهدف النهائي للدولة اإلسالمية بشتى مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة مجتمع إسالمي
ً
 ،األمر يزداد عمقـا

شرط بقاء بالنسبة سلطة الدولة شرط ابتداء و على  تحقيق هذا الهدف من جانب القائمينعلى  وأن العمل

 .56لواليتهم

إعمال النظام القانوني على  فشرعية السلطة في الدولة اإلسالمية مرهـونة في قيامها وفي استمرارها بالتزامـها بالعمـل

وبين تلك القيم  ،اإلسالمي في جملته دونما تمييز بين أحكامه املنظمة لسلوك املسلم كمواطـن وسلوكه كحـاكم

اإلسالم ال يعرف التمييز بين  إنومـن ثـم فإنه يمكن القول  ،العليا التي وردت في الكتاب والسنة األساسية واألهداف

 لكون األهداف العليا للمجتمع اإلسالمي وقيمه األساسية قد وردت في الكتاب والسنة
ً
على  الشرعية واملشروعية تبعا

 .(58)57اإلسالميقدم املساواة من حيث طبيعة الجزاء مع أحكام النظام القانوني 

                                                             

 .143صفحة  – 1979سنة  –كتب املصري الحديث امل –في النظام السياس ي للدولة اإلسالمية  –د. محمد سليم العوا  - 56

 .69صفحة  –مرجع سابق  –د. عادل فتحي عبد الحافظ  - 57

 ( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعهد املصري للدراسات.58)
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