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 :الممخص

في العصر الحديث عمى عكس ما كاف ثابًتا في  -يعتبر مبدأ المشروعية 
التطبيؽ، خاصة بعد تدويف  العيود القديمة، إذ يعد مف المبادئ القانونية العامة الواجبة

القانوف وتحقيؽ العمـ بو وشيوعو دوف أف يكوف امتياًزا قاصًرا عمى فئة دوف سواىا، 
تأكيد أف الحماية  وىو ،وقد كاف ذلؾ أوؿ كسب أحرزه اإلنساف في ىذا المجاؿ قديًما
 الجدية لمحقوؽ والحريات ترتكز عمى قاعدة القانوف المعمنة. 

المشروعية راسًخا في ضمير األفراد حكاًما أو  وليذا فقد أصبح مبدأ
أدى  ممامحكوميف، بحيث ال يحتاج في وجوده أو عند تطبيقو إلى نص معيف لتقريره، 

 والمحكـو لمقانوف. وتحقيؽ خضوع كؿ مف الحاكـ ،إلى جمع شقى المشروعية
ولما كاف مف مقتضيات مبدأ المشروعية خضوع كؿ مف الحاكـ والمحكـو 

وتطابؽ تصرفاتيما قانونية كانت أو مادية لمقاعدة القانونية، فإف األمر  ،نوفلحكـ القا
تحقيؽ بالنسبة لممحكوميف، لوجود الوسائؿ واألساليب والقوة الكافية اللـ يكف صعب 

في حوزة السمطة الحاكمة إلرغاميـ لمخضوع لمقانوف حتى ولو كاف ىذا اإلرغاـ 
ليـ القانوف قسًرا وجبًرا، إال أف ذلؾ لـ يكف بيذه واإلذعاف لمقالب التنظيمي الذي رسمو 

السيولة والبساطة بالنسبة لمحكاـ، ىذه الفئة مف أفراد الشعب والمتربعة عمى قمة 
عرش السمطة، ظمت تناضؿ بالبياف وما لدييا مف سمطات في سبيؿ اليروب مف 

أنيا أساس الخضوع لقواعد تسمو عمييا وتقيد سمطانيا، فيذه الفئة ترى في نفسيا 
ولكنيا  ،وكأنيا مصدر لكؿ ما نسميو مصادر المشروعية ،القواعد الممزمة ومصدرىا

 تنكر عمى نفسيا خضوعيا ليذه القواعد وتمؾ المقتضيات.
إف جاز لنا التعبير يعتبر أيديولوجية مثالية لمظاىر  -ومبدأ المشروعية 

قة عمى أرض البسيطة، وعمى طمالعدالة والديمقراطية وسيادة القانوف والشرعية بصفة م
 .ذلؾ فإف التالـز

والرقابة  ،والمشروعية ،حتمى وقائـ بيف ىذه األفكار الثالثة "الدولة القانونية
 الفعالة" إلرساء دعائـ الدولة القانونية وتوطيد المشروعية فى أبيى صورىا.
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 Abstract: 

The principle of legality is considered - in the modern era, in 
contrast to what was fixed in ancient covenants, as it is considered one 
of the general legal principles that must be applied, especially after the 
codification of the law and the achievement of knowledge in it and its 
spread without it being a privilege limited to a group alone, and this 
was the first gain made by man In this regard, there is a long-standing 
assertion that the serious protection of rights and freedoms is based on 
the declared rule of law. 

That is why the principle of legality has become firmly 
established in the conscience of individuals, rulers or ruled, so that it 
does not need in its presence or when applying a specific text for its 
determination, which led to the collection of the parts of legitimacy 
and the achievement of the submission of both the ruler - the absent 
part - and the ruled to the law. 

And since one of the requirements of the principle of legality - the 
submission of both the ruler and the ruled to the rule of law and the 
conformity of their actions, whether legal or material, to the legal rule, 
the matter was not difficult to achieve for the ruled, because of the 
presence of the means, methods and sufficient power in the possession of 
the ruling authority to compel them to submit to the law even if this 
compulsion and compliance were For the organizational template that the 
law drew for them by coercion, but that was not so easy and simple for 
the rulers, this group of people who are at the top of the throne of power, 
have been struggling with the statement and the powers they have in 
order to escape from submitting to rules that transcend them and limit 
their authority, for this group sees itself as the basis of binding rules and 
their source as if they are the source of everything we call sources of 
legitimacy, but they deny themselves their submission to these rules and 
those requirements And the principle of legality - if we can express it - is 
considered an ideal ideology for manifestations of justice, democracy, 
rule of law, and legitimacy in absolute terms on the earth of the world. 
Accordingly, the correlation is inevitable and existing between these 
three ideas, “the legal, legitimate and effective control” to establish the 
foundations of the legal state and consolidate legitimacy in its best form. 
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 :مقدمة

بر مبدأ المشروعية في العصر الحديث عمى عكس ما كػاف ثابتًػا فػي العيػود يعت
القديمػػػة، إذ يعػػػد مػػػف المبػػػادئ القانونيػػػة العامػػػة الواجبػػػة التطبيػػػؽ، خاصػػػة بعػػػد تػػػدويف 
القػػانوف وتحقيػػؽ العمػػـ بػػو وشػػيوعو دوف أف يكػػوف امتيػػاًزا قاصػػًرا عمػػى فئػػة دوف سػػواىا، 

تأكيد أف الحمايػة  وىو ،ي ىذا المجاؿ قديًماوقد كاف ذلؾ أوؿ كسب أحرزه اإلنساف ؼ
 الجدية لمحقوؽ والحريات ترتكز عمى قاعدة القانوف المعمنة.

وليذا فقد أصبح مبدأ المشروعية راسًخا في ضمير األفراد حكاًما أو محكػوميف، 
أدى إلػى جمػع ، ممػا بحيث ال يحتاج في وجوده أو عند تطبيقو إلى نص معػيف لتقريػره

 ة وتحقيؽ خضوع كؿ مف الحاكـ والمحكـو لمقانوف.شقى المشروعي

مف الحاكـ والمحكوـ لحكـ  خضوع كؿ ولما كاف مف مقتضيات مبدأ المشروعية
القانوف وتطابؽ تصرفاتيما قانونية كانت أو مادية لمقاعدة القانونية، فإف األمر لـ يكف 

الكافيػة فػي حػوزة  تحقيؽ بالنسبة لممحكوميف، لوجود الوسػائؿ واألسػاليب والقػوةالصعب 
السمطة الحاكمة إلرغاميـ لمخضوع لمقانوف حتى ولو كاف ىذا اإلرغاـ واإلذعاف لمقالب 
التنظيمػػػي الػػػذي رسػػػمو ليػػػـ القػػػانوف قسػػػًرا وجبػػػًرا، إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يكػػػف بيػػػذه السػػػيولة 
والبساطة بالنسبة لمحكاـ، ىذه الفئة مف أفراد الشعب المتربعة عمى قمة عرش السمطة، 

ناضػػؿ بالبيػػاف ومػػا لػػدييا مػػف سػػمطات فػػي سػػبيؿ اليػػروب مػػف الخضػػوع لقواعػػد ظمػػت ت
تسػػمو عمييػػا وتقيػػد سػػمطانيا، فيػػػذه الفئػػة تػػرى فػػي نفسػػػيا أنيػػا أسػػاس القواعػػد الممزمػػػة 

ولكنيا تنكر عمػى نفسػيا  ،وكأنيا مصدر لكؿ ما نسميو مصادر المشروعية، ومصدرىا
 خضوعيا ليذه القواعد وتمؾ المقتضيات.

 

 



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 612 

فوتنػا أف نشػػير إلػػى أف ىػذا المبػػدأ يعػػد حجػػر الزاويػة فػػي الدراسػػات القانونيػػة وال ي
أجمػػػػػع، ولػػػػػذا فقػػػػػد ثػػػػػار الخػػػػػالؼ بػػػػػيف الفقيػػػػػاء فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بمػػػػػدلوؿ مبػػػػػدأ المشػػػػػروعية 

 ومضمونو، وىؿ نطمؽ عميو مبدأ المشروعية أـ الشرعية؟

Le principe de la légalité ou le principe de le légitimité? 

نجػػد أنيػػا تعبيػػر وانعكػػاس لمعػػاني عمميػػة وقانونيػػة،  يتعمػػؽ بيػػذه المسػػألة وفيمػػا
 يسػػتخدـ المصػػطمحيف عمػػى أنيمػػا متطابقػػاف ومترادفػػاف بمعنػػى أف كػػاًل  اءفػػبعض الفقيػػ

يفضػػؿ اسػػتخداـ مصػػطمح  اءمنيمػػا يعطػػي ذات معنػػى افخػػر، وفريػػؽ بسػػيط مػػف الفقيػػ
 politique ouستوري بحت ويرى أنو تعبير سياسي أو د - légitimité Laالشرعية 

constitutionnel في الدولة، فالسمطة ال  قصد بو عممية التأسيس أو اإلسناد لمسمطة
يمكػػػػف أف تكػػػػوف شػػػػرعية إال إذا خرجػػػػت إلػػػػى حيػػػػز الوجػػػػود بأسػػػػاليب شػػػػرعية، وكانػػػػت 

 ،أما إذا انحرفػت عػف ىػذا اإلطػار تصػبح حكومػة اسػتبداد ،تصرفاتيا في نطاؽ القانوف
 كية أـ جميورية.سواء أكانت مم

 ،la légalitéفػي حػيف أف جميػور الفقيػاء يحبػذ اسػتخداـ مصػطمح المشػروعية 
تتمثػػػؿ فػػػى تصػػػرفات أو  ويشػػػير إلػػػى أف مبػػػدأ المشػػػروعية يػػػنـ عػػػف فكػػػرة قانونيػػػة بحتػػػة

أعماؿ السمطة الحاكمة، بمعنى أنػو لػيس بالضػرورة أف تكػوف ىػذه التصػرفات مشػروعة 
نونيػػة التػػي تػػـ تقريرىػػا، وال نقصػػد بػػذلؾ تػػرؾ بعػػض فػػي مجمميػػا مقابمػػة بالنصػػوص القا

 ،ومتطمباتيػػاأعمػػاؿ وتصػػرفات السػػمطة تخػػرج خمسػػة بػػال احتػػراـ لمقتضػػيات المشػػروعية 
ال نكػػػوف قػػػد تبيننػػا دوف أف نػػػدري فكػػػرة  وبػػال ضػػػابط لمخضػػوع لسػػػمو أحكػػػاـ القػػانوف، وان

يػػة، ألف القػػانوف مػػا التػػي ال يعنػػي وجػػود القػػانوف بيػػا أنيػػا دولػػة قانون الدولػػة األسػػتبدادية
وجد بيا إال لتحقيؽ مػأرب وأطمػاع السػمطة ولمصػالحيا الشخصػية، ولكػف المقصػد مػف 

 ،وكػػػؿ ظػػػرؼ عمػػػى حػػػدة ،كالمنػػا أف المشػػػروعية تتنػػػوع وتتويػػػر كػػػي تػػػوائـ كػػػؿ تصػػػرؼ
بمعنػػػػى أف تكػػػػوف المشػػػػروعية مرنػػػػة، ولػػػػذا فػػػػإف سػػػػر تنػػػػوع المصػػػػادر القانونيػػػػة لمنظػػػػاـ 
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ولكي تكػوف المشػروعية  ،كؿ طارئمع اـ ما يتناسب منيا ستخداالقانوني الوطني، ىو 
 مفروضة بصورة مطمقة في كؿ الظروؼ وفي كؿ األوقات، وىذا ما نؤكد عميو ونريده.

 :ختيار موضوع البحثاأسباب 

تمثمو المشروعية مف أىمية بالوة في الدراسات  تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما 
عتبارىا المرآة شتى األنظمة السياسية، ونظًرا ال القانونية باعتبارىا حجر الزاوية فى

العاكسة لصحة عمؿ السمطات العامة فى الدولة أو لعمتو وسقمو، فالمشروعية رغـ أنيا 
 ،مبدأ قديـ قدـ اإلنسانية إال أنيا تعرضت لكبوات ونكبات مف قبؿ الحكاـ تارة بالقوة

ع لمقتضياتيا، وفى المقابؿ خرى بالبياف في سبيؿ إجياضيا واليروب مف الخضو أوتارة 
فإف ىذا األمر لـ يشكؿ صعوبة قط بالنسبة لممحكوميف لوجود القوة الكافية في حوزة 
السمطة الحاكمة حاؿ التمرد أو الخروج عمى القانوف، ومف ىنا برزت أسباب اختيار 
ة موضوع الدراسة وجدواىا العممية والعممية في مدى أىمية المشروعية ودواـ بقائيا صمب

 ومكر ديكتاتور ظالـ. عنفواف أو ،قوية ال تنحنى أماـ بطش حكومة مستبدة

ختيار موضوع الدراسة في إظيار العوامؿ ويتمثؿ المحور األساسى ال 
المختمفة التي أدت إلى تصدع وتشقؽ بنياف المشروعية في بالدنا العربية المحبة 

ؼ االستثنائية التشريعية، لمسمطة والتسمط، والتي يومب عمى دساتيرىا تقنيف الظرو 
 ،وتناست أنيا األحوج إلى االستقرار ،فراحت تنظـ أحواؿ بالدىا عمى أنيا غير عادية

رساء الظروؼ العادية ف دؿ ذلؾ عمى  ،وان و يدؿ نشيء فإواستتباب السكينة واألمف، وان
أدى  ممااألنظمة الحاكمة في ىذه الدوؿ غير مرغوب فييا مف قبؿ شعوبيا،  عمي أف

نظمة الحاكمة وبيف شعوبيا، إذ اقتصر اىتماـ ىذه األنظمة اتساع الفجوة بيف األ إلى
ربيا الخاصة ومصالحيا الشخصية وتركت ما دوف ذلؾ مسكوتًا عنو، آعمى تحقيؽ م

وفقدت ىذه  ،ىيريةنيارت القاعدة الجمااو  ،عتدى عمى الحرياتاو  ،فضاعت الحقوؽ
 األنظمة شرعيتيا.
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ا وشحنيـ بمجموعة مف القيـ والمبادئ واألفكار الفمسفية فإكراه الشعوب معنويً  
التى تبعد كؿ البعد عف الواقع العممى بورض الحفاظ عمى السمطة وكرسييا مف خالؿ 
بثيا عمى الشاشات التى تخضع لسيطرة ىذه األنظمة ومخابراتيا، يسمو عمى استخداـ 

ح األنظمة السياسية العنؼ الجسدى، ولذا فإف الحصوؿ عمى إجماع الشعوب في صال
الحاكمة لف يكوف إال مف خالؿ تبنى ىذه األنظمة إيديولوجية محددة تعبر مف خالليا 

الديمقراطية، وفي نفس الوقت تمبى  ءوعمى إرسا ،استقالليتيا وحيدتيا ونزاىتيا فع
ومساعدة محدودى الدخؿ  ،معيا جتماعية لشعوبيا وتتجاوبوتجيب كؿ المطالب اال

ـ، وذلؾ لف يكوف إال مف خالؿ إرساء مقتضيات المشروعية، وتحسيف أوضاعي
 .فالمشروعية وأف جاز لنا التعبير تعتبر إيديولوجية مثالية لمظاىر الحياة عمى األرض

  :أهــداف الــدراســة

ترتكز الواية مف وراء ىذه الدراسة حوؿ إرساء مقتضيات المشروعية في ظؿ  
لسياسية تتنوع وتتوير في أيديولوجيتيا مف أى نظاـ سياسي، خاصة وأف األنظمة ا

حيف لحيف باختالؼ فكر القائميف عمييا، األمر الذي يمـز األنظمة القائمة عمى 
والرقابة  ،السمطة بضرورة مراعاة التالـز الحتمى بيف ىذه األفكار الثالثة "المشروعية

 والدولة القانونية". ،الفعالة

قانوني ديمقراطى، يجب أف تكوف  عتبارىا قمب أى نظاـافالمشروعية ب 
وباألخص في ظؿ حالة  ،مفروضة بصورة مطمقة في كؿ الظروؼ وفي كؿ األوقات

الطوارئ واالستعجاؿ والظروؼ االستثنائية، ألف المواطنيف أحوج إلييا في ظؿ ىذه 
تساع سمطات الحكومة، بمعنى آخر يجب تفعيؿ مبدأ سيادة المشروعية الظروؼ ال

وليس مجرد تدوينيا فى النصوص الدستورية والتشريعات  ،بيقياتساع نطاؽ تطاو 
ال تتجاوز قيمتو قيمة المداد الذى ،المتعددة، حتى ال تصبح مجرد حبر عمى ورؽ

مميف في أف ما اقترفتو الحكومة فيما مضى سوؼ يعاد تصحيحو ومساره آكتبت بو، 
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وتمبية المطالب  ،ألمواؿوالمحافظة عمى األرواح وا ،ستتباب السكينةاو  ،إلقرار األمف
 .جتماعية والسياسية لممواطنيفاال

 :خـطـة الـبـحـث

وفػػي إطػػار ىػػذه الفكػػرة األساسػػية التػػي تمثػػؿ حجػػر الزاويػػة فػػي مجػػاؿ الدراسػػات 
 نبػػػدأ ىػػػذا البحػػػث المسػػػمى بػػػػ "المشػػػروعية القانونيػػػة بمجممػػػو والتػػػي تسػػػمى بالمشػػػروعية

نتحػػػدث فيػػػو عػػػف الجػػػذور التاريخيػػػة  بالفصػػػؿ األوؿ" وىػػػو موضػػػوع دراسػػػتنا الدسػػػتورية
الثػػػاني لدراسػػػة تبػػػايف افراء حػػػوؿ مػػػدلوالت  الفصػػػؿ وخصصػػػنا الدسػػػتورية،لممشػػػروعية 

، وبعػػػد المبحػػػث األوؿ مػػػف الفصػػػؿ الثػػػانى مفػػػاىيـ المشػػػروعيةالمشػػػروعية، وبحثنػػػا فػػػي 
خػتالؼ االمشػروعية والشػرعية و أنصػب البحػث حػوؿ دراسػة  المبحث األوؿاألنتياء مف 

  حوؿ مدى التطابؽ والتبايف بينيما.افراء 

 فخطة ىذا البحث ستكوف عمى الوجو افتى: -ونتاًجا لما سبؽ 
 : الجذور التاريخية لممشروعية الدستورية.الفصل األول -

 .تباين اآلراء حول مدلوالت المشروعية: الثانى الفصل -

 .المبحث األول: مفاهيم المشروعية -

 دلوالت المشروعية.المبحث الثانى: تباين اآلراء حول م -

وقػػػد آثرنػػػا أف يكػػػوف موضػػػوع بحثنػػػا عػػػف المشػػػروعية الدسػػػتورية، ألنيػػػا ترسػػػى 
محػػددة مسػػئولية الحػػاكـ وواجبػػات المحكػػوـ،  ،دعػػائـ الدولػػة القانونيػػة فػػي أبيػػى صػػورىا

وما ىذه الدراسة إال قطرة في محيط زاخر بالكتابات في ضرورة ومدى إقتضاء الحاجػة 
، وف مفروضة بصورة مطمقة في كؿ الظروؼ وفي كؿ األوقاتإلى المشروعية، وأف تك

 وال تنحنى أو تنثني أماـ بطش سمطة مستبدة أو عنفواف حاكـ ظالـ.
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وفػػي نيايػػة المطػػاؼ أود أف يحقػػؽ ىػػذا البحػػث مػػا قصػػدت إليػػو، فػػإذا بمػػ  ىػػذه 
سػيادة توطيد مبػدأ المشػروعية فػي أبيػى صػورىا، و الواية فقد تحقؽ ما صبوت إليو في 

عالء حكمو وتحقيؽ المالق ، أمػا إف قصػر عػف زيد مف الحقػوؽ والحريػات الفرديػةانوف وان
 بموغ ىذه الواية كاف لي مف حسف نيتي مثوبة وأجًرا.

 

 الفصل األول

 لمبدأ المشروعية ةالتاريخي الجذور

ترتكز الدولة الحديثة عمى مجموعة مف المبادئ القانونية اليامة، والتى تؤخذ 
وىرية لدولة القانوف، ويأتى مبدأ المشروعية باعتباره أحد أىـ مبادئ بأعتبارىا سمات ج

ومرتكزات الدولة القانونية الحديثة، إذ يشكؿ حجر الزاوية فى العموـ القانونية كميا، 
منذ فجر الوجود، والذى جعؿ  سيطةخمؽ اإلنساف عمى وجو البمنذ  فيذا المبدأ نشأ

نو يرتبط بالمنطؽ وحكـ العقؿ، أنونية اإلنسانية ىذا المبدأ يتربع عمى عرش العموـ القا
 ،وقواعد وأحكاـ قضائية ،ويتخذ سنًدا لما يصدر مف قرارات إدارية ومعاىدات دولية

فكؿ ما يتـ تقريره أو عدـ تقريره فى عالـ القانوف يكوف وفًقا لممشروعية وفى إطار 
 . (1)سياقيا

لـ يكف مف صنيع الدولة ومبدأ المشروعية ىو مبدأ قديـ قدـ اإلنسانية، 
ف كاف قد  القانونية الحديثة، ولكنو مف خمؽ وكفاح الفالسفة عمى مر العصور، وان

الحديثة القائمة عمى سيادة  مف مصادره وضمانات وجوده فى ظؿ الدولة ااستمد كثيرً 
عالء حكمو.   القانوف وان

شاًءا فالمشروعية تمثؿ أشعة الضوء والبياف عمى وجود القانوف، القانوف إن
جياض أوجو اوصياغة وتفسيًرا وتطبيقً  ، كما إنيا نتاج التاريخ اإلنساني لطمس وان

 نفراد بالسمطة.الطوياف والتعسؼ واالستبداد واال
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عالء حكمو وجعمو موضع التطبيؽ  القانوف كمعنى  -فإقرار القانوف وان
ظر عما بات سمة أساسية مف سمات الدولة القانونية الحديثة، بوض الن -لممشروعية 

"ذلؾ أف الدولة التى نحياىا افف وقد  (2)جتماعيةاقتصادية و اتتبناه الدولة مف سياسات 
نيا شخص مف أشخاص القانوف تمتـز بو وتخضع لو، فإنو يتعيف أاستقر فى تعريفيا 

ترتيًبا عمى ذلؾ أف ال تكوف أعماؿ ىيئاتيا العامة وقراراتيا النيائية ممحة وال نافذة 
اجية المخاطبيف بيا، إال إذا صدرت بناًءا عمى قانوف وطبًقا لو، بؿ وممزمة فى مو 

وأحيانا أخرى بالتطبيؽ الصحيح لو، بحيث إذا ىى صدرت عمى غير ذلؾ فإنيا تكوف 
ويكوف لكؿ صاحب شأف طمب إلوائيا ووقؼ تنفيذىا، فضال عف حؽ  ،غير مشروعة

ر مبدأ المشروعية عمى ىذا وبالتالى فإف تقري (3)طمب تعويض األضرار التى تسببيا"
فإذا  ،(4)النحو يمثؿ أىـ الضمانات الجدية لممحكوميف فى مواجية السمطة الحاكمة

كاف مف البدىى والمسمـ بو عمى مر العصور خضوع تصرفات األفراد المحكوميف 
لحكـ القانوف، لما تممكو السمطة العامة مف امتيازات وسمطات متعددة إلرغاميـ لحكـ 

ف خطر بباليـ التمرد أو العصياف لمنظاـ القانونى الذى رسمتو ليـ السمطة القانوف إ
فى ضمير األفراد خضوعيـ لمقانوف بدوف حاجة إلى وجود  االحاكمة، حيث أصبح ثابتً 

 نص يقر ذلؾ.

فيذه الفئة مف أفراد الشعب،  ،ولكف األمر لـ يكف بيذه البساطة تجاه الحكاـ
آخرى بالبياف  اوأحيانً  ا،تقاـو وتحارب بالقوة أحيانً  بالسمطة، أخذت والتى كانت تنعـ

فى سبيؿ اليروب مف الخضوع لمقتضيات مبدأ المشروعية، وذلؾ منذ ظيور 
عالء  الجماعات البشرية األولى، حتى قياـ الدولة الحديثة القائمة عمى سيادة القانوف وان

أف ىذه القواعد حكمو، فيـ يروف أنيـ أساس القواعد الممزمة ومصدرىا بما يعنى 
تصدر منيـ لتنصرؼ وتطبؽ عمى غيرىـ، دوف خضوعيـ أو تقييدىـ بأحكاـ تسمو 

السريع لتدخؿ الدولة فى شتى  ىذا إلى جانب التطور والنمو ،(5)عمييـ وتقيد سمطانيـ
أوجو المجاالت الحياتية االقتصادية واالجتماعية، األمر الذى استوجب تقييد السمطة 
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فيباعد ذلؾ بينيا بيف  ،انوف، بحيث تكوف خاضعة لو ومحكمة بوالعامة بأحكاـ الق
ستبدادية تستوؿ القانوف لتحقيؽ مأرب وأطماع شخصية، وكى ال تيدر اتحوليا لسمطة 

ضافة إلى عدـ باإل ،أوتتنصؿ مف أى حقوؽ وحريات لدى األفراد تجاىيا
 أواستعماليا لمقوى الواشمة.،تعسفيا

عتباره أحد احؿ وفترات تاريخية متعددة، بومبدأ المشروعية قد مر بمرا 
نساف ضد الظمـ والقير واالستبداد، وعمى ذلؾ فقد ثار الجدؿ اإل األسمحة التى وجييا

بيف الفقياء حوؿ مدى تحقؽ مبدأ المشروعية فى العصور البعيدة، فيناؾ جانب مف 
قدـ  اأ قديمعتباره مبداالفقو يرى تحقؽ مبدأ المشروعية فى العصور القديمة، وذلؾ ب

ف مبدأ المشروعية إ :ثر ذلؾ يقوؿ أستاذنا الدكتور طعيمة الجرؼإاالنسانية، وعمى 
نساف عمى مجتمع لى الوقت الذى صار فيو اإلإ"يضرب بجذوره فى التاريخ القديـ، 

ف الحماية الجدية لحقوقو وحرياتو ترتكز أساطير الدينية، وتأكد لو العرؼ والتقاليد واأل
 .(6)لو قاعدة القانوف المعمنة بحكـ ثابتيا واستقرارىا" عمى ما توفره

فى تأكيد  انساف قديمً ويعد تدويف العرؼ والتعاليـ الدينية مف أىـ ما حققو اإل
عميؽ فى تحقيؽ العمـ بالقانوف ال هالحماية الجدية لحقوقو وحرياتو، مما كاف لذلؾ أثرا
عمى الكينة  اقاصرً  امتيازً اضمانة و لكؿ فئات الشعب، وبالتالى لـ تصبح قاعدة القانوف 

ويخدـ  ،واألشراؼ وحدىـ بما يساعد ذلؾ عمى تحقيؽ مآرب وأطماع ىذه الفئة
 .(7)مصالحيا الشخصية دونما بقية فئات وطبقات الشعب

ـ فى  .ؽ 594ـ، وقانوف صولوف سنة .ؽ 666"وكاف قانوف دراكوف سنة 
ة والتدويف، وقامت فى روما فى عيد مثمة التاريخ القديـ لحركة الكتابأآثينا اقدـ 

الجميورية فى نياية القرف السادس قبؿ الميالد حركة مماثمة حيف اشتد الصراع بيف 
نتصار العامة وحصوليـ عمى قانوف األلواح افثنى امر بشراؼ والعامة، لينتيى األاأل

 . (8)ـ".ؽ 451عشر سنة 
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ة فى العصور القديمة وىناؾ اتجاه آخر مف الفقو يرى تحقؽ مبدأ المشروعي
غير مكتممة، تتمثؿ فى إخضاع أحد شقى المشروعية لحكـ القانوف وىـ  ولكف بصورة
إذا كاف لمحاكـ .خضاع الحاكـ لقواعد تسمو عميو وتقيد سمطانوإوغياب  ،المحكوميف

سمطات مطمقة، بحيث كانت تخضع لمشيئتو كؿ ما عمى األرض مف أمواؿ وبشر 
ليية، وفى مقابؿ ذلؾ حـر المحكوميف لممشيئة اإل ااألقؿ منفذً أو عمى  ،اعتباره إلياب

حقوؽ تجاىو، بمعنى أف ىذه العصور البعيدة لـ تدرؾ قط وجود أى قواعد  يةمف أ
حيث إنو لـ يكف ىناؾ سبيؿ لتحقيؽ الصورة .(9)تسمو عمى الحاكـ وتقيد سمطانو

يمة، فالمشروعية حيف المثمى لمبدأ المشروعية وسيادة القانوف فى ظؿ العصور القد
ذاؾ لـ تتحقؽ إال فى أحد شقييا وىو خضوع المحكوميف لمقانوف، أما الشؽ افخر 

 لممشروعية المتمثؿ فى خضوع الحكاـ لمقانوف شأنيـ شأف المحكوميف فقد غاب.

نو ال يوجد خالؼ أو أشارة اليو ىى اإل توالنتيجة المترتبة عمى ماسبق
ذكر، فعدـ تحقؽ مبدأ المشروعية بصورة كاممة تمثؿ تعارض بيف االتجاىيف سالفى ال

ونسؼ أخضاع كؿ مف شقى المشروعية الحاكـ والمحكـو لمقانوف، ال يعنى ىدـ إفى 
نييار، نثناء لممشروعية دوف االإنحناء أو إولكف يمكننا القوؿ بحدوث .مبدأ المشروعية

لؾ فإف خضوع وذلؾ بخروج أحد شقى المشروعية مف الخضوع لمقانوف، ونتاجا لذ
تحقؽ المشروعية فى مواجيتيـ، حتى  ااألفراد لمقانوف فى العصور القديمة يعنى منطقيً 

"والحقيقة التى ال  (16)لمقانوف أوفى ظؿ غياب خضوع الحاكـ ا،وجبرً  اولو كاف ذلؾ قسرً 
ومحكوميف  اف يكوف الجميع حكامً ألوجودىا  ف المشروعية ال تتطمبأمفر منيا ىى 

ـ خاضعيف لمقانوف، فيذه ىى الصورة المثمى لمبدأ المشروعية وسيادة يا كاف عددىأ
يا كاف نظامو أى بمد ميما كاف شأنو و ألى افف فى إالقانوف وىى لـ تتحقؽ 

 ،فى مدى سيادة مبدأ المشروعية ونطاؽ تطبيقو ذف الخالؼ ىنا ينعكسإالسياسى... 
 . (11)وعدـ وجوده فى ىذه العصور"أوليس فى وجوده 
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خالؿ النشأة التاريخية لفكرة المشروعية، نجد أنيا مرت بمراحؿ متعددة  ومف 
باف العصور البعيدة المظممة، إذ تعسؼ المموؾ إلدرجة ىدـ وردـ كؿ معالميا  ومتعثرة

قؿ منفذيف و عمى األأ ،فى استخداميـ لمسمطة فى ىذه العصور، باعتبارىـ آلية
تيـ بوضع نصوص اومناد ،يدى الفالسفةأ ىا عمىؤ حياإف تـ ألى إلممشيئة اإلليية، 

وما يعد  اقاطعة تحدد لمدولة واالفراد الحقوؽ والواجبات، وما يعد مف االفعاؿ مشروعً 
 .غير مشروع

رساء دعائميا عمى   دياف السماوية، التى يدى األأوقد تـ توطيد المشروعية وان
ضافت صياغة أ، إذ ومقوماتو مدادىا بكؿ عناصر وجودىاإكاف ليا عظيـ األثر فى 

سانيد جديدة لسمطاف الحاكـ الذى صور فى العصور أجديدة لفكرة الحقوؽ والحريات، و 
رض البسيطة لعمؿ الخيرات ونبذ الشرور، أداة لتنفيذ إرادة اهلل عمى أنو أالقديمة عمى 

وىاـ الخيالية التى كانت سائدة فى ومف خالؿ ذلؾ بدأت تختفى االفكار الفمسفية واأل
ف اهلل ىو القاىر فوؽ الطبيعة أة ىذه األدياف السماوية بالوثنى القديـ، بمنادالمجتمع ا

ويحدد لمحاكـ  ،فراد الحقوؽ والحرياتف القانوف الذى يحدد لمدولة واألأوفوؽ عباده، و 
 سند حكمو، ىو القانوف اإلليى الصادر مف عند اهلل الواحد القيار.

والدعوة إلى حرية  ،اهللوبظيور المسيحية كديف سماوى منزؿ مف عند  
العقيدة، بدأت تتالشى فكرة السمطاف الكمى لمدولة مف خالؿ إعالنيا أف الحقوؽ 
 اوالحريات تجد مصدرىا فى التشريع السماوى الذى أضاؼ إلى تمؾ الحريات تصورً 

يختمؼ عما كانت عميو وخاصة فى مجاؿ حرية العقيدة، وبذلؾ كاف لممسيحية  اجديدً 
لمقانوف بندائيا إلى حرية  -الدولة  -تأكيد مبدأ خضوع الحاكـ عظيـ األثر فى 

وبيف الفرد  انسانإوتمييزىا بيف الفرد بوصفو  ،وأف اهلل ىو القاىر فوؽ عباده ،العقيدة
حيث نجد أف المسيحية جاءت .(12)اعتباره مواطنً افى جماعة أى ب ابوصفو عضوً 

حساب ىى أمور عقائدية ال صمة لمدولة معمنة أف اإليماف باهلل واليـو افخر والبعث وال
بيا، وأف ما تفرضو ىذه العقيدة مف أمور وقيـ ومبادئ وتصرفات فيو أمر يتصؿ 
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لذلؾ تكوف  ابالعقيدة وباهلل وما داـ يتصؿ باهلل فإف ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر، ونتاجً 
وف بعيدة المسيحية قد أخرجت كؿ ىذه األمور مف سيطرة الدولة وسمطانيا، بحيث تك

ستقالؿ الفرد داخؿ اكما أنيا ساعدت عمى .(13)كؿ البعد عما يتصؿ بقانونيا الوضعى
 مستقاًل  اعف تصرفاتو وجعمت لو وجودً  الجماعة التى تحيط بو، بحيث أصبح مسئواًل 

عنيا وذلؾ عمى عكس ما كاف عميو الوضع فى ظؿ العصور القديمة التى كانت 
كوف المسيحية قد وضعت النواة األولى لمبدأ خضوع تذيب الفرد فى الجماعة، وبيذا ت

 الدولة لمقانوف.

ذا كاف لرجاؿ الديف داخؿ الكنيسة دور عظيـ فى التوجيو والنصيحة  وان
رشاد فى مجاؿ حرية العقيدة والدعوة إلى اهلل، إال انيـ قد أخفقوا فى مجاؿ واإل

يودىـ عمى نصبت جاىتماـ، إذ اخرى بحيث أصبحت بمنأى عف أى الحريات األ
ومكف  ،حرية العقيدة فقط، مما أدى إلى الخضوع المطمؽ لمحاكـ خارج نطاؽ الديف

كما مكف أيضا  ،وتجريد األفراد مف الحقوؽ والحريات،ستبدادالحكاـ مف الطوياف واال
ستبداد، وبذلؾ بدأت تتالشى فكرة عدـ مساندة الحكـ رجاؿ الديف مف السمطة واال

وبدأت تزوؿ فكرة  ،ة بخضوعو شأف المحكوميف لمقانوفوالمطالب ،المطمؽ لمحاكـ
ختصار بدأت تنيار فكرة الدولة القانونية وسيادة مبدأ اوب ،حتراـ الحقوؽ والحرياتا

  .المشروعية التى وضعت نواتيا األولى المسيحية

والسمطاف  ،ستبدادإذ أصبحت أوروبا طواؿ ىذه الفترة فى منحنى الظمـ واال
لتجرد مف الحقوؽ والحريات، وممكية الحاكـ لألرض وما عمييا مف وا ،المطمؽ لمحاكـ

عالء حكـ القانوف فى  بشر، وبالتالى القضاء عمى فكرة خضوع الدولة لمقانوف وان
مواجية كؿ مف الحاكـ والمحكوـ "فى الوقت الذى ظير فيو اإلسالـ فى شبو الجزيرة 

دولة القانونية التى كاف يحمـ بيا قياـ ال االعربية، ممتدا منيا إلى ربوع الدنيا معمنً 
الفقياء والفالسفة فى القروف األولى فى الوقت الذى أقر فيو حقوؽ األفراد وحرياتيـ 

كما أعطى  ،وجعميا مقدسة بمنأى عف كؿ غصب أو أعتداء ،عمى مختمؼ ألوانيا
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قتو وحقوقو وواجباتو وعال ،ف كيفية توليو السمطةوبي   ،اإلسالـ عناية كبيرة بالحاكـ
 .(14)بالمحكوميف، وأكد عمى القيود التى ينبوى عمى الحاكـ عدـ الخروج عمييا"

وال يعنى اإلسالـ بالبحوث الفرضية والخيالية وال باالفكار الفمسفية التى قامت 
 اعترؼ بيا مؤخرً انما بالحقائؽ الواقعية التى ان حوؿ مبدأ إخضاع الحاكـ لمقانوف، و 

لؾ وفؽ دستوره الخالد وىو القرآف الكريـ، فقد قاـ ويقرر ذ (15)خالؿ العصر الحديث
فراد نشاء مجتمع قوى نظيؼ خاؿ مف كؿ اففات، فاعتنى بتربية األإاإلسالـ عمى 

نو أالذيف يتألؼ منيـ ىذا المجتمع، وبث فييـ االعتراؼ بالسيادة المطمقة هلل، كما 
كد أير الواجبات، و ظأو  ،وضح الحقوؽأاتجو إلى تنظيـ عالقة الحاكـ بالمحكوميف، و 

ضرورة  كدأنو أعمى القيود التى ينبوى عمى الحاكـ مراعاتيا وعدـ الخروج عمييا، كما 
ماـ عمى بف ابى تولية وتعييف حاكـ أو رئيس أعمى إلدارة شئوف البالد، ويقوؿ اإل

ة كانت أو فاجرة، فقيؿ يا أمير "البد لمناس مف إمارة بر   - كـر اهلل وجيو -طالب 
ف بيا وتؤم   ،تقاـ بيا الحدود :فما باؿ الفاجرة؟ فقاؿ ،ة قد عرفناىايف ىذه البر  المؤمن
 ـ بيا الفئ".ويقس   ،ويجاىد بيا العدو ،السبؿ

د مبادئ الدولة القانونية بضماناتيا ومقوماتيا بما وبذلؾ يكوف اإلسالـ قد وط   
ف الكريـ والسنة يتناسب مع العصر الحديث، مف خالؿ وجود دستور يتمثؿ فى القرآ

النبوية الشريفة، وخضوع الدولة لمقانوف، والفصؿ بيف السمطات بحيث يكوف الحاكـ 
سمطة تنفيذية وليس سمطة تشريع، ويكوف لمقضاء سمطة مستقمة يخضع ليا الحكاـ 

عتراؼ بالحقوؽ والحريات الفردية، وتحديد حقوؽ وواجبات شأنيـ شأف المحكوميف، واال
ختيار الحاكـ حكوميف، وتقرير الديمقراطية فى وضع شروط المف الحاكـ والم كؿ

وتحديد مسئوليتو أماـ األمة بال غموض، وكذلؾ حؽ األمة فى مراقبتو وعزلو إف 
صمى اهلل  -ستبد وخرج عف طاعة اهلل ورسولو، وىذا خميفة رسوؿ اهلل اطوى وأفسد و 
"أييا :توليو الخالفةأبوبكر الصديؽ، حيث قاؿ فى خطبتو األولى أثر  -عميو وسمـ 

ف أسأت فقومونى،  الناس إنى قد وليت عميكـ ولست بخيركـ، فإف أحسنت فأعينونى وان
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والكذب خيانة، أطيعونى ما أطعت اهلل فيكـ فإف عصيتو فال طاعة لى  ،الصدؽ أمانة
ف القوى فيكـ إخذ الحؽ لو، أال آف الضعيؼ فيكـ قوى عندى حتى إعميكـ، أال 

 . (16)الحؽ منو" خذآضعيؼ عندى حتى 

مبدأ  ، وعمؿ عمى تحقيؽوركائزىا واإلسالـ قد أرسى دعائـ الدولة القانونية
، حيث إنو "جاء بدولة فريدة فى التاريخ غير و تدعيمو المشروعية فى أزىى صورىا
طالؽ، وليس ثمة شؾ فى أف النبى الكريـ أقاـ دولة فى معروفة أو مألوفة عمى اإل

تصاصات ال يباشرىا اليوـ إال الرئيس األعمى لمدولة، مف قبيؿ خاوباشر فييا  ،المدينة
براـ المعاىدات ،وعقد الصمح ،ذلؾ إعالف الحرب التنفيذى  يفورئاسة الجياز  ،وان

أو الشئوف الداخمية إال  ،ختصار فما مف مسألة تخص السياسة الخارجيةاوالقضائى، وب
 .(17)عميو الصالة والسالـ" -لو  والكممة األخيرة بعد المشاورة فيما ال وحى فيو تكوف

 -وقد ذىب بعض فقياء القانوف العاـ إلى أف الدولة التى أقاميا الرسوؿ 
ىى أوؿ دولة قانونية فى تاريخ البشرية، يخضع فييا كؿ مف  -صمى اهلل عميو وسمـ 

الحاكـ والمحكوـ لمبدأ سيادة القانوف، ويمارس فييا الحاكـ سمطاتو وفقا لقواعد عميا 
ده وال يستطيع الخروج عمييا، كما كفؿ اإلسالـ حقوؽ وحريات األفراد فى مواجية تقي

عتداء الحكاـ والمحكوميف عمى االحاكـ، وقرر الضمانات التى تكفؿ حمايتيا ضد 
السواء، فاإلسالـ قد عرؼ فكرة الحقوؽ الفردية المقدسة قبؿ أف تظير فالسفة العقد 

وعمى الرغـ مف ذلؾ ىناؾ قمة مف الفقو .(18)جتماعى فى القرف السادس عشراال
نو عند الحديث عف أالعربى يوفؿ ذلؾ ولذا "يأخذ عمى بعض فقياء القانوف العاـ 

لدولة القانوف، يذكروف العصور القديمة ثـ العصور الوسطى وصدر  التطور التاريخى
خارج الكرة الدولة الحديثة ويوفموف ذكر الدولة التى أقاميا اإلسالـ فى الحجاز، وكأنيا 

ستكممت كؿ مقومات الدولة القانونية الحديثة، وكذلؾ ضمانات ااألرضية رغـ إنيا قد 
تحقيقيا قبؿ أف تتوفر تمؾ المقومات والضمانات لمدولة الحديثة، عمى الرغـ مف أف 
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 (19)تمؾ الدولة أنتجت حضارة تعاظمت أخبارىا وآثارىا إلى معظـ أرجاء المعمورة"
 يع أوؿ دولة قانونية فى تاريخ البشرية.وكانت ليا سابقة صن

د مبادئ الدولة القانونية الحديثة القائمة عمى د ووط  ك  أوبذلؾ يكوف اإلسالـ قد 
ف أسيادة القانوف واعالء حكمو، نافيا بصورة مطمقة فكرة الحاكـ المقدس، وظاىرا 

ـُ ِإال  ِلم ػوِ السيادة المطمقة ال تكوف إال هلل " ـ  َجَعْمَناَؾ َعَمى َشِريَعٍة مَِّف ، "(26)"ِإِف اْلُحْك ُث
ـْ ، "(22)"ومف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل فأولئؾ ىـ الفاسقوف، "(21)"اأَلْمِر َفات ِبْعَياَ  َوَمْف َل

ـُ اْلَكاِفُروفَ  ـْ ِبَما َأنَزَؿ الم ُو َفُأْوَلِئَؾ ُى ـْ ِبَما َأْنَزَؿ الم ُو َفُأو ، "(23)"َيْحُك ـْ َيْحُك ـُ َوَمْف َل َلِئَؾ ُى
 .(24)"الظ اِلُموفَ 

جتماعى فى القرف السادس عشر أثًرا ممحوًظا فى كما أف لنظرية العقد اال 
نتقاؿ باألفراد مف حياة البدائية األولى القائمة عمى الفطرة إلى حياة الجماعة اال

إال انو قد حدث خالؼ وتعارض بيف القائميف عمى ىذه النظرية فيما يتعمؽ .المنظمة
جتماعى تأخذ مأخًذا رأى أف فكرة العقد اال يـجتماعى، فبعضوف ذلؾ العقد االبمضم

يجعؿ مف الحاكـ سمطة مطمقة مف خالؿ نزوؿ الجماعة عف حقوقيا فى السيادة 
افخر إلى أف السيادة حؽ ثابت لمجماعة  يـختارتو، بينما ذىب بعضالمحاكـ الذى 

يمكف ليا أف تفوض الحاكـ فى  نماان مجتمعيف وال يمكف التنازؿ عنيا لمحاكـ، و 
عالف  ممارستيا نيابة عنيا وتحت رقابتيا، عمى أف يكوف ليا الحؽ فى مقاومتو وان

 .(25)نحراؼ عف نصوص العقدالعصياف المدنى حاؿ الخروج أو اال

تجاه ة بوضع قيود عمى السمطات المطمقة لمحاكـ، واالاوىكذا تكوف المناد 
تجاه دولة القانوف، ولكف اينية تطوًرا فكرًيا وسياسًيا بنحو الحرية السياسية والحرية الد

عمى الرغـ مف ذلؾ فإف ىذا التطور ما ىو إال تطور نظرى، والحقيقة التى ال مفر 
منيا ىى أف السمطاف المطمؽ لممموؾ كاف ىو السائد فعال فى ظؿ ىذه العصور، 

مف الحاكـ فالخروج عمى القانوف آنذاؾ كاف يشكؿ ظاىرة مرضية يرتكبيا كؿ 
، وال يسأؿ أو يحاسب عنيا الحاكـ أما المحكوميف فإف األمر لـ يكف بيذه  ،والمحكـو
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البساطة فيذه الفئة مف أفراد الشعب كانت تخضع لتوقيع الجزاء لوجود السمطات 
 .(26)الكافية فى حوزة السمطة الحاكمة حاؿ التمرد أو الخروج عف حكـ القانوف

فى المفاىيـ السياسية وتطورت  شاماًل  ا"توييرً  إلى أف شيدت العصور الحديثة
نقالب حقيقى وتويير جذرى فى اجتماعية وقد أدى ذلؾ إلى قتصادية واالالظروؼ اال

قتصادية الحرة الميبرالية قد شتراكية والمبادئ االدور الدولة الحديثة، فذيوع المبادئ اال
فردى إلى دولة تداخمية حوؿ وظيفة الدولة الحارسة التى أرسى دعائميا المذىب ال

جتماعية التى ظمت لفترة طويمة مقصورة قتصادية واالتمارس العديد مف األنشطة اال
عمى األفراد بحجة أف ىذه األنشطة ال تتعمؽ بفكرة المصمحة العامة، إال أف الصالح 
العاـ لـ يعد مرادفا لكؿ نشاط يمس السيادة العامة لمدولة، أو يعجز األفراد فرادى أو 

جتمعيف عف ممارستو، وأنما أصبح فكرة قانونية تطالب الدولة الحديثة بمزيد مف م
التدخؿ إلقامة التوازف األجتماعى بيف فئات المجتمع، خاصة بعد تحقؽ فشؿ فكرة 

، وقياـ دكتاتورية الرأسمالييف عمى االحقوؽ الفردية أو المصيقة بالفرد بوصفو إنسانً 
 . (27)أنقاضيا"

ننا ال نرى حدوث أى خالؼ أو تعارض حوؿ فكرة خضوع لذلؾ فإ اونتاجً  
الدولة لمقانوف وتطبيؽ مبدأ المشروعية، رغـ تعرضو لضربات متواصمة وليزات متوالية 
إلجياضو والقضاء عميو وطمس معالمو منذ العصور البدائية األولى حتى ظيور 

السيادة لمشعب الدولة الحديثة القائمة عمى النظريات والدساتير الديمقراطية وأف 
يمارسيا ويحمييا، وىو مصدر السمطات، وما يصدر مف القائـ عمى الحكـ يصدر 

عتباره نائبا عف صاحب السيادة والسمطات أال وىو الشعب، وذلؾ وفقا لممادة الرابعة اب
وذلؾ بقوليا "السيادة لمشعب وحده،  2614مف الدستور المصرى الحالى لسنة 

السمطات، ويصوف وحدتو الوطنية التى تقوـ عمى  يمارسيا ويحمييا، وىو مصدر
مبادئ المساواة والعدؿ وتكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف، وذلؾ عمى الوجو المبيف 

 فى الدستور".
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مما يعنى ذلؾ أف مبدأ المشروعية ال يحتاج لوجوده أوتطبيقو إلى نص معيف  
وخروج أحدىما  ،ومحكوميف افى ضمير األفراد حكامً  اوراسخً  اإلقراره، إذ أصبح ثابتً 

عف القالب التنظيمى الذى رسمو القانوف ال يعنى بأى حاؿ مف األحواؿ ىدـ صرح 
ف الصورة المثمى لفكرة الدولة القانونية إلمبدأ المشروعية، إذ  االدولة القانونية أو نسف

ف وسيادة مبدأ المشروعية لـ تتحقؽ حتى افف فى أى دولة ميما كاف شأنيا وميما كا
جتماعى، إذف الصداـ يكمف فى مدى سيادة أواال ،قتصادىاال نظاميا السياسى أو

 القانوف ونطاؽ تطبيقو وليس فى تقريره أو فى عدـ تقريره. 

 

 الفصل الثانى

 تباين اآلراء حول مدلوالت المشروعية

 المبحث األول

 مفاهيم المشروعية

د بالمشروعية، إذ الخالؼ بيف الفقياء عند تحديد المقصو  نشبوكالعادة  
"تعتبر مشكمة تعريؼ وتحديد المفاىيـ مف المشكالت األساسية التى تمتد إلى كافة 

ومف البدييى عدـ وجود حقيقة  (28)جتماعية والقانونية والسياسية وغيرىا"العموـ اال
ختالؼ فى تجاىات واالمطمقة فى المجاؿ الفكرى القانونى أوالسياسى، فالتبايف فى اال

الذى يؤدى إلى التويير والتطوير بصفة مستمرة فى المذاىب السياسية الرؤى ىو 
وكاف مف نتاج ذلؾ أف انعكس ىذا  (29)جتماعية واألنظمة القانونية المختمفةواال

يرى أف المصطمحيف  اءالخالؼ والتعارض ليشمؿ التسمية ذاتيا، فبعض الفقي
ستخداـ ايفضؿ  اءالفقيمحدود مف  عددمترادفيف، أى يعطى كؿ منيما ذات المعنى، و 

  .(36)ستخداـ كممة المشروعيةايميؿ إلى فمصطمح الشرعية، أما جميور الفقياء 
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الشيير يالحقو كثير مف المبدأ ف ىذا أتفؽ الفقياء عمى اوبرغـ ذلؾ فقد 
الوموض وعدـ االنضباط، مما استمـز ذلؾ البحث عف مفيوـ واضح ومحدد ليذا 

ىو مصطمح  - légalitéلى أف مصطمح المشروعية إ اءالمبدأ، وقد ذىب بعض الفقي
لتزاـ تباع أحكاـ القانوف واالا، التى تعنى légalitasلى الكممة االتينية إقديـ يرجع 

، وحاوؿ فريؽ آخر مف الفقياء وضع مفاىيـ لووية وقانونية واضحة (31)بقواعده
شروعية يعنى أف مصطمح الم ومحددة لمصطمح المشروعية فرأى الفقيو الفرنسى ليتريو

تفاؽ مع أحكاـ القانوف وقواعده أيا كاف لوويا معنيف، المعنى األوؿ يتمثؿ فى اال
أما المعنى الثانى  مصدر ىذه القواعد أى سواء كاف مصدرىا التشريع أو العرؼ،

 .(32)فيقصد بو مجموعة القواعد القانونية الممزمة المنصوص عمييا فى القانوف"

ف المعنى ألى إذىب  اء قدنجد اف بعض الفقيف، ما مف الناحية القانونيةأ
لفاظ مف ف اختمفت األان القانونى لممشروعية ال يختمؼ كثيرا عف المعنى المووى ليا، و 

الفرنسى ايزيماف بالبحث والفحص القانوني لى شرعية، حيث قاـ الفقيو إمشروعية 
نى معنييف، ف المشروعية مف الناحية القانونية تعأحوؿ مفيوـ المشروعية، فرأى 

 المعنى األوؿ المشروعية مادة، أما الثانى فيو المشروعية عالقة. 

والمشروعية مادة تعنى مجموعة القواعد القانونية الممزمة المنصوص عمييا  
ما أوبذلؾ تتفؽ المشروعية مادة مع المعنى المووى الثانى لممشروعية،  فى القانوف،

يف عمؿ قانونى معيف وقاعدة قانونية معينة، نيا تعنى العالقة بإالمشروعية عالقة، ف
 . (33)وؿ لممشروعيةولذا فإف المشروعية عالقة تتفؽ مع المعنى المووى األ

بيف المعنى المووى والمعنى القانونى،  اكبير  ارتباطانجد أف ىناؾ  -وبناءعميو 
فى  ف المشروعية مادة تقابؿ لوويا القواعد القانونية الممزمة المنصوص عميياإحيث 

ييا التصرؼ القانونى، إلالقانوف، وبالتالى فيى تعتنى بإيضاح ىذه القواعد التى ينسب 
تفاؽ مع أحكاـ القانوف وقواعده، حيث تعتنى اال اأما المشروعية عالقة فإنيا تقابؿ لوويً 

 . (34)بإيضاح العالقة بيف العمؿ القانونى والقاعدة القانونية



 2222 أبريل –السبعون الرابع و  العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 74 April 2022 611 

نو المبدأ أكننا تعريؼ مبدأ المشروعية بليو يمإشارة اإل تومف خالؿ ماسبق
الذى يوضح العالقة بيف عمؿ قانونى معيف وقاعدة قانونية معينة، فيجعؿ ىذا العمؿ 

وذلؾ بعدـ مخالفة لمقاعدة القانونية، سواء مف الناحية الموضوعية  اومطابقً  اخاضعً 
األضافة لوير النصوص الواردة فى القانوف سواء أكاف ذلؾ بالتجاىؿ أو التعديؿ أو ب

صدار القانوف إأو مف الناحية الشكمية وىى عدـ جواز  ما ورد فى نصوص القانوف،
وىو صدوره عف البرلماف المنتخب مف قبؿ  ؛بالمعنى الموضوعى إال فى شكؿ معيف

الشعب أو عف غيره ممف أعطى لو الدستور سمطة إصدار القرارات بقوانيف ليا قوة 
ة ىامة وفعالة فى تحقيؽ المصمحة العامة لمدولة ىذا مف القانوف، مما يمثؿ ذلؾ ضمان

 وحماية حقوؽ وحريات األفراد مف ناحية آخرى. ،ناحية

نيا تعنى الخضوع لسيادة أذا كاف المفيوـ العاـ السائد لممشروعية، ان و 
مف الفقو يرى ضرورة التفرقة بيف مبدا سيادة القانوف  اإال اف ىناؾ جانب (35)القانوف

خير يعنى خضوع جميع السمطات ف ىذا األأساس أالدولة لمقانوف، عمى ومبدا خضوع 
القائمة فى الدولة لمقانوف، وىو بذلؾ يمثؿ ضمانة دستورية وقانونية مف شأنيا منع أى 

، ولذلؾ فإف مبدأ خضوع الدولة لمقانوف يعتبر مبدأ وحرياتيـ مساس بحقوؽ األفراد
اؿ بخاطرىا مصادرة الحقوؽ والحريات أو قصد بو تقييد السمطة إف ج اعامً  اقانونيً 

مف مبدأ سيادة القانوف الذى  اتساعً انتقاص منيا، ولذا فإنو يعد أكثر حتى مجرد اال
ينبع عف فكرة سياسية تتعمؽ بتنظيـ السمطات فى الدولة، وتيدؼ إلى وضع الجياز 

فية وليست التنفيذى فى مركز أدنى بالنسبة لمجياز التشريعى، وذلؾ مف الناحية الوظي
ا وليس سمو  يا،وظيف امف الناحية العضوية، بمعنى أف يكوف السمو القائـ ىنا سمو 

بحيث يكوف الخضوع لمقانوف الصادر عف السمطة التشريعية وليس لمسمطة  ،ياعضو 
 .(36)التشريعية ذاتيا

وينشأ كنتيجة منطقية مف فكرة خضوع الدولة لمقانوف مبدأ ال يقؿ عنو أىمية 
أ الرقابة بشتى أنواعيا، مما يتيح ذلؾ لألفراد بطرؽ ووسائؿ مشروعة رقابة أال وىو مبد
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 ،الدولة فى أداء وظائفيا، وفى ذلؾ ضمانة عممية وفعمية لألفراد فى تقييد السمطة
وردىا إلى الصواب كمما جاؿ ليا الخروج عف القالب التنظيمى الذى رسمو ليا 

 القانوف.

ف ال تكوف أأف مبدا المشروعية يضمف " رؼستاذنا الدكتور طعيمة الجأويرى  
عماؿ الييئات العامة وقرارتيا النيائية صحيحة وال نافذة وممزمة فى مواجية أ

خرى بالتطبيؽ أالمخاطبيف بيا، إال إذا صدرت بناء عمى قانوف وطبقا لو، بؿ وأحيانا 
الصحيح لو، بحيث إذا ىى صدرت عمى خالؼ ذلؾ فإنيا تكوف غير مشروعة، 

عف حؽ طمب  ف لكؿ صاحب شأف حؽ طمب إلوائيا ووقؼ تنفيذىا، فضاًل ويكو 
 .(37)تعويض األضرار التى تسببيا"

وقد ركز الفقو فى تعريفو لمبدأ المشروعية عمى أف ينصب ىذا المفيوـ عمى  
 جيزة السمطات المختصة بتنفيذ القوانيفقدر مف االختصاص التقديرى المتروؾ أل

و تصرؼ تقوـ بو الدولة بما أالمشروعية تعنى كؿ عمؿ أف  و، فيرى بعضومؤسساتيا
ف أأى  -ساس قانوني أف يكوف لو أو ماديا، يجب أليا مف سمطة عامة قانونيا كاف 

ال يعد ىذا التصرؼ غير ،و التصرؼأتياف ىذا العمؿ ذف مف القانوف إلإيكوف ىناؾ  وان
و ألسمطة مصدرة العمؿ ف ىذا االتجاه يقيد األواء، وعمى الرغـ مف مشروع وجدير باإل
نو لـ يحرميا أال إساس قانونى، أ و التصرؼأف يكوف ليذا العمؿ أالتصرؼ بضرورة 

والبعض افخر مف ، و التصرؼ ومضمونوأمف السمطة التقديرية لتحديد نوع العمؿ 
ى سمطة مف السمطات العامة فى أف كؿ عمؿ تقـو بو أالفقو يرى أف المشروعية تعنى 

ف ىذا االتجاه أف يكوف تجسيدا لمقاعدة العامة، وبذلؾ نجد أوضوعيا الدولة يشترط م
حيث يوسع مف  ،شد غير النص افذف فى تعريفو لمبدأ المشروعيةأضاؼ شروطا أقد 

ذ يجعؿ إ ،دارة وحريتيا فى التصرؼمدلوؿ مبدأ المشروعية عمى حساب سمطة اإل
و قدرة عمى الخمؽ واالبتداع أؿ داة لتنفيذ القانوف، ويجردىا مف كؿ استقالأمنيا مجرد 
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دارة تنفيذا لقاعدة قانونية سابقة دائيا لوظائفيا، فطالما لـ يكف العمؿ الذى تأتيو اإلأفى 
 .(38)المشروعية وغير مشروع لمخالفتو لمبدأ ،ليذا الرأى باطاًل  انو يكوف طبقً إف

لقانوف دلة مف واقع ااف يسوؽ بعض األ وقد حاوؿ أستاذنا االدكتور رأفت فودة
خذ بيذا االتجاه فى تعريفو لممشروعية الوضعى، التى تدؿ داللة قاطعة عمى عدـ األ

دارة بالسمطة الالئحية، منيا االعتراؼ مف المشرع لإل -مصر  فيو أسواء فى فرنسا 
الفردى او التنفيذى ال يكوف إال تطبيقا لقاعدة عامة موجودة  اإلدارى فاذا كاف القرار

دارة، إذ يعترؼ يس كذلؾ بالنسبة لمعمؿ القاعدى الصادر مف اإلسمفا، فإف األمر ل
صدار الموائح، وىى قواعد عامة تتشابو إدارة بسمطة المشرع الفرنسى والمصرى لإل

دارة بسمطة تقديرية، فميس لإل عتراؼموضوعيا مع العمؿ التشريعى، ىذا إلى جانب اال
نما لإل ا،موجودة سمفً  دارة يعتبر مجرد تطبيؽ آلى لقاعدة عامةكؿ عمؿ لإل دارة حتى وان

  .(39)وىى بصدد تنفيذ القاعدة العامة وتطبيقيا سمطة تقديرية واسعة

قد اىتـ ببياف عالقة القرار الفردى بالقرار العاـ،  -ذا كاف العالمة ديجى ان و 
لمظير مف مظاىر فكرة  اكمضموف لمبدأ المشروعية المادية فمـ يكف ىذا إال بيانً 

فراد الجماعة بما أف القانوف كقاعدة عميا يمـز أف ديجى يفترض ألؾ ذ -المشروعية 
فراد يجد سنده وقوة نفاذه ف القانوف حيف يفرض عمى األأفييا مف حكاـ ومحكوميف، و 

فى الجزاء الذى يكفمو تدخؿ الدولة، إنما تبدأ المشكمة عنده حيف بياف التزاـ الدولة 
مكف كفالتيا ضدىا فى حالة مخالفتيا بالقانوف وايضاح ماىية الجزاءات التى ي

حكامو، ومف ىنا لـ ييتـ ديجى بتعريؼ المشروعية المادية مف حيث ما تتضمنو مف أ
 . (46)شكاؿ فيياإفكرة التزاـ المحكوميف بالقانوف، باعتبارىا فكرة جارية ال 

ويعتبر ىذا الرأى الذى افترضو العالمة ديجى الحد الواضح الذى يمكف قبولو 
و عدـ وجود مبدأ المشروعية فى دولة ما، حيث يعنى ىذا المبدأ خضوع أوجود  قرارإل

حكاـ القانوف بحيث تكوف تصرفاتيـ محددة بسياج قانونى سائر سمطات الدولة أل
وانما  ،ف تتعداه، وال ينعطؼ ىذا المبدأ عمى تصرفات طائفة دوف افخرىأالتستطيع 
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مزاولة سمطاتيـ، بحيث يكوف ىؤالء يشمؿ المحكوميف فى عالقاتيـ والرؤساء فى 
حكاـ القانوف عمى حد سواء، وذلؾ ال يتحقؽ إال فى الدولة ولئؾ خاضعيف ألأو 

حكاـ أإال وفؽ  او تتخذ قرارً أ اف تجرى تصرفً أى سمطة أالقانونية حيث ال تستطيع 
ى تصرؼ تتخذه الجية اإلدارية لف يكوف أالقانوف، وفى الحدود التى رسميا، ف

ذا إفثاره القانونية إال بقدر تطابقو مع القاعدة القانونية التى تحكمو، ف اومنتجً  امشروعً 
ماـ القضاء، أويتعيف الطعف فيو  ،صدر قرار رئاسى دوف مراعاتيا عد غير مشروع

 .(41)و وضعو موضع التنفيذأويتحمؿ المرؤوس مف واجب طاعتو 

 ؛ييا الدولة القانونيةحد المبادئ اليامة التى تقوـ عمأومبدأ المشروعية يعد 
و الخاص، فقد أنو يقوـ عمى عمو القاعدة القانونية سواء فى مجاؿ القانوف العاـ أل

خضاعو تصرفات إنو حجر الزاوية فى مجاؿ العموـ القانونية، ال بسبب أوصؼ ب
طراؼ العالقة لى المساواة القانونية ألإمر ال يثير مشكمة بالنظر أفراد لمقانوف فذلؾ األ
لى النزوؿ عمى حكـ القاعدة القانونية إصة، وكذلؾ الضطرارىـ الواقعى والقانونى الخا

فى تفسيرىا الرسمى حيف تصدر بكممة القضاء فى منازعتيـ، إنما ىو يأخذ ىذه 
خضاعو الدولة بما ليا مف إو الناحية العممية بسبب أىمية سواء مف الناحية الفقيية األ

  .(42)دة القانونية التى تنظـ تصرفياسمطة عامة ذات سيادة لحكـ القاع

لى قدر ال يستياف بو مف إف يصؿ مبدأ المشروعية أوبالتالى كاف منطقيا 
و أىمية سواء مف الناحية السياسية إلخضاعو السمطة العامة لقواعد مف صنعيا، األ

 ،وحرياتيـ الناحية العممية لتحقيقو ضمانة فعمية فى توفير حماية جدية لحقوؽ األفراد
ستخداميـ لمقوة الواشمة والمفرطة أو فى افيباعد ذلؾ بينيـ وبيف السمطة فى 
لى جانب األىمية القانونية التى تجعؿ ىذا إمصادرتيا ليذه الحقوؽ والحريات، ىذا 

المبدأ مطمًقا ال يرد عميو استثناء، فتقوـ المشروعية القانونية عمى إخضاع الحكاـ 
ذلؾ أيضا إخضاع التصرؼ لقاعدة القانوف المعمنة مقانوف، وكل شأنيـ شأف المحكوميف

و متخذ أو شأف المتصرؼ مصدر العمؿ القانونى أبصرؼ النظر عف نوع التصرؼ 
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ذ ليس لجياز فى إ ،جيزة القائمة عمى تطبيقوالقرار "فيو مبدأ مطمؽ مف حيث األ
ف ان و  ،لفة لوو بالمخاأمف وراء القانوف  االدولة ميما كاف مف شأنو أف يتخذ قرارا فرديً 
مكانية إف كانت تكمف فى ىذه السمطة ان السمطة التشريعية فى ذاتيا تتقيد بالقانوف، و 

حالؿ غيره محمو إال إ نو طالما كاف القانوف قائما فيى ألواء القانوف أوتعديمو أوان
القانوف بمعناه الواسع بحيث ال يقتصر عمى  -وأقصد بالقانوف ىنا  (43)خاضعة لو"

نما يشمؿ سائر القواعد القانونية القانوف الصادر  عف السمطة التشريعية فحسب، وان
دارية خرى المكونة لمنظاـ القانونى الوطنى مثؿ الدستور والمعاىدات والقرارات اإلاأل

ف ىذه القواعد ال تتمتع بنفس إفردية كانت او الئحية والمبادئ القانونية العامة، حيث 
السمـ القانونى ليـر الكتمة القانونية، فيذه القواعد القوة القانونية وال بنفس الدرجة فى 

، وكؿ درجة مف درجات سممو تحتميا قاعدة قانونية ياتدريج اتشكؿ فى كتمتيا ىرم
سالمية، وىى المتواجدة عمى قمة المصادر، معينة، ففى قمة اليـر توجد الشريعة اإل

عمى القواعد أبر ما الدستور فيعتأبؿ ىى مصدر كؿ ما نسميو مصادر المشروعية، 
القانونية مرتبة فى مدارج النصوص التشريعية فى الدولة، ويميو فى المرتبة القانوف 

دارية الصادر مف البرلماف، ثـ األعماؿ الصادرة عف السمطة التنفيذية وىى القرارات اإل
يأتى  او قرارات فردية، وأخيرً أدارية إما اف تكوف لوائح إ :حد شكميفأالتى تأخذ بدورىا 

 .(44)فى قاع ىذا اليـر القانونى األعماؿ المادية لإلدارة

ويسرى مبدأ المشروعية فى مجاؿ القانوف الخاص سريانو فى مجاؿ القانوف 
نما تنتظميا قواعد القانوف فيقع إف المراكز القانونية عمى اختالؼ انواعيا إالعاـ، حيث 

ؿ وقرارات السمطات العامة فى فعاأفراد فى القانوف الخاص و تحت سمطانيا سموؾ األ
ف تعبر عف ذاتيا بمقتضى القوانيف المتضمنة أالقانوف العاـ، ولذا كاف عمى السمطة 
نشطة الييئات العامة، وبذلؾ ال يكوف مف حؽ أنصوصا عامة ومجردة والتى تحيط ب

ف تتخذ مف القرارات الفردية إال ما كاف متفقا مع القانوف ومف خاللو أىذه الييئات 
 .(45)سموابو 
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محكوميف  أـ افراد الجماعة سواء كانوا حكامأذا كاف مبدأ المشروعية يمـز ان و 
فراد المحكوميف دنى مشكمة فى خضوع األأبالقاعدة القانونية، وبالتالى لـ يكف ىناؾ 

ف ألف الصعوبة تكمف فى مدى خضوع والتزاـ الدولة بالقانوف، و ألمقانوف، إال 
مف الحكاـ واألفراد المحكوميف لمقانوف، فمـ  ـ خضوع كؿتستمز  المشروعية الموضوعية

حيث إنو مبدأ عاـ مطمؽ،  ،بأف ىذا المبدأ ال يرد عميو استثناء ايكف ىذا إال بيانً 
ى سمطة أالتشريعية والتنفيذية والقضائية، و  :يسرى عمى كؿ السمطات العامة فى الدولة

صدارىا، ان مة عمى سف القوانيف و خرى تستجد مستقبال، فالسمطة التشريعية وىى القائأ
خرى التى تعمو وتسمو عمى التشريع مثؿ حكاـ القواعد القانونية األأيجب عمييا مراعاة 

و سمًبا كأف أيجاًبا إف تخرج عمييا أعالنات الحقوؽ والمواثيؽ، وليس ليا ان و  ،الدستور
افة السمطات حكاـ القضائية حجية قبؿ كذا كفؿ الدستور مثال لألإتمتنع عف تطبيقيا، ف

العامة فى الدولة، وصدر حكـ قضائى معيف فى مواجية السمطة التشريعية، وجب 
وتضع ىذا الحكـ موضع التطبيؽ الفورى  ،حكاـ الدستورأخيرة مراعاة عمى ىذه األ
ى أذا امتنعت عف ذلؾ عد تصرفيا السمبى باالمتناع عمال غير دستورى، إوالمباشر، ف

ضيات مبدأ المشروعية القانونية، ذات التطبيؽ العاـ غير مشروع لعدـ احتراـ مقت
ال عدنا  لى الوراء لنظاـ الدولة إوالمخاطب لمجميع فى ظؿ الدولة القانونية، وان

والسمطة  (46)البوليسية، حيث يضع الحكاـ القانوف ليسرى عمى الشعب ال عمييـ
والمحافظة عمى النظاـ  وىى القياـ بتنفيذ القوانيف، ،داء وظيفتياأالتنفيذية تمتـز كذلؾ ب

ما السمطة القضائية فيى أوكذلؾ السكينة العامة، ،العاـ وافداب العامة والصحة العامة
حكاـ أف تخالؼ أالمنوط بيا تطبيؽ القانوف لما يعرض عمييا مف منازعات، فميس ليا 

ال عد ذلؾ عماًل  أى غير مشروع لعدـ  -غير دستورى  القانوف المقيدة بتطبيقو وان
 امو مقضيات المشروعية القانونية. احتر 

وقد ركز فقياء القانوف العاـ عمى المفيـو الضيؽ والخاص لممشروعية، وذلؾ 
عتبار اف المشروعية تعنى الخضوع لسيادة القانوف بأمف خالؿ المفيوـ السائد لدييـ ب
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سيادة القانوف و خضوع الدولة  :أيشتمالو عمى مبدأف ىذا المفيـو أوسع وأعـ ال
لى المعنييف العاـ إشار أفى مصر، قد  اءف بعض الفقيإوبالرغـ مف ذلؾ "ف (47)انوفلمق

نيا تعنى احتراـ كؿ أوالخاص معا فى آف واحد مف خالؿ مفيوميـ لمبدأ المشروعية ب
عتباره ضمانة دستورية وقانونية مف شأنيا منع اوالمحكوميف لمقانوف القائـ ب مف الحكاـ

، والتزاـ كؿ منيما لمخضوع لسموه وحرياتيـ دأى أعتداء عمى حقوؽ األفرا
 . (48)وسمطانو"

ى وجية النظر التى نتبناىا فى تعريفنا إلف نشير أوفى نياية المطاؼ نود 
خضوع كؿ مف األفراد المحكوميف والسمطات تعنى لمبدأ المشروعية، وذلؾ بأنيا 

فى نطاؽ سيادة العامة فى الدولة بكافة أجيزتيا ومؤسساتيا لمقانوف القائـ وذلؾ 
الدستور، وخضوع الدستور والقانوف لممذىب الذى يييمف عمى الدولة وىو الشريعة 

بؿ مصدر لكؿ ما نسميو مصادر ،عتبارىا المصدر الرئيسى لمتشريعااإلسالمية ب
 المشروعية. 

ف يكوف مدلوؿ الشريعة أال يتفؽ عمى  اءوعمى الرغـ مف أف بعض الفقي
 -ف المحكمة الدستورية العميا قد قضت ألمتشريع، إال  االسالمية المصدر الرئيسى

سالمية المصدر الرئيسى لمتشريع بعد تعديؿ بإلزاـ المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة اإل
، وىذا يعنى اختصاص المحكمة 1986مايو  22المادة الثانية مف الدستور بتاريخ 

لى مخالفتيا إستنادا انوف الدستورية العميا بنظر الدفوع المتعمقة بعدـ دستورية القا
ف المحكمة الدستورية العميا ألى إذىب  اءف بعض الفقيأإال  (49)لمشريعة االسالمية

لى مخالفتيا لمشريعة إغير مختصة بنظر الدفوع المتعمقة بعدـ دستورية القانوف استنادا 
ف اختصاص المحكمة الدستورية يقتصر عمى مطابقة أساس أاالسالمية، وذلؾ عمى 

سالمية تعد مصدرا ريعات الرسمية لمدستور، فى حيف أف مبادئ الشريعة اإلالتش
فى  اف مخالفة الشريعة ترتب آثرا سياسيا وليس قانونيً أو  ،ال رسميا لمقانوف اموضوعيً 
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ف نص المادة الثانية مف الدستور فيما يتعمؽ باعتبار الشريعة أمواجية البرلماف، و 
 .(56)اال وجوبيً  ايمثؿ حكما تخييريً  ساسى لمتشريعسالمية المصدر األاإل

يرى أف "نص المادة الثانية بعد  اءف البعض افخر مف الفقيألى جانب إىذا 
تعديميا مفاده اعتبار ىذه التشريعات باطمة وممواة مف شأنو إحداث ىزة عنيفة لكياف 

ب عف تعارضو مع روح التشريع اإلسالمى الذى يتطم البنياف التشريعى لمبالد، فضاًل 
و ألواء إف ىذه الحجج ربما تصدؽ فى حالة أاتباع روح االعتداؿ وسمة التدرج، إال 

ف يتـ ىذا بصورة تدريجية مف أتعديؿ ىذه التشريعات دفعة واحدة، وليذا فال مانع مف 
ف جميع القوانيف المعموؿ إ :قبؿ المشرع، وعمى ذلؾ فإننا نتبنى وجية النظر القائمة

و الألحؽ منيا عمى ىذا أابؽ منيا عمى تعديؿ الدستور بيا فى الدولة سواء الس
 االتعديؿ تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العميا بمخالفتيا لمشريعة االسالمية تطبيقً 

ف القوانيف السابقة عمى أف قررتيا المحكمة العميا مف ألتى سبؽ ا لمقاعدة العامة
 . (51)لييا فى ضوء الدستور الجديدإالدستور ينظر 

 بحث الثانيالم

 والتباين طابقالمشروعية والشرعية ما بين الت

ذا كػػػػػػاف مػػػػػػف نتػػػػػػاج الخػػػػػػالؼ القػػػػػػائـ بػػػػػػيف الفقيػػػػػػاء عنػػػػػػد تحديػػػػػػد المقصػػػػػػود  وان
بالمشػػروعية، تبػػاينيـ حػػوؿ تعػػريفيـ ليػػذا المبػػدأ، إلػػى أف ذىػػب الخػػالؼ ليشػػمؿ المفػػظ 

عػف معنػى  مما اسػتمـز ذلػؾ البحػث (52)ذاتو، فيؿ يأخذ مسمى "المشروعية أـ الشرعية"
 كؿ مف المشروعية والشرعية، ومحاولة وضع تعريؼ جامع مانع لؾ منيما.

سػػتقراء وفيمػػا يخػػص ىػػذه المسػػألة فقػػد قػػاـ فقيػػاء القػػانوف بمجيػػودات لوويػػة ال
وتحديػػد معنػػى كػػؿ مػػف المصػػطمحيف حتػػى يػػتـ الفصػػؿ وعػػدـ الخمػػط بينيمػػا، حيػػث كثػػر 

لػى إدى ذلػؾ أوف والسياسػة، ممػا ستخداـ مصطمحى المشروعية والشرعية فى لوة القانا
صػػػؿ أف أ مػػػف ، وعمػػػى الػػػرغـ(53)الخمػػػط بػػػيف المصػػػطمحيف وعػػػدـ وضػػػع تفرقػػػة بينيمػػػا
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يرجػػع قيػػاـ ىػػذا  اءف بعػػض الفقيػػإالمصػػطمحيف يرجػػع إلػػى لوػػة السياسػػة والقػػانوف، إال 
أرجػع  اءمػف الفقيػ اف بعضػإالخمط بينيما إلػى عممػاء السياسػة واالجتمػاع والتػاريخ، بػؿ 

ف بعض عمماء االجتماع والتاريخ قػد أنفسيـ، حيث نجد ألى رجاؿ القانوف إط ىذا الخم
ف أسػاس أنيمػا متػرادفيف، وذلػؾ عمػى أاستخدموا مصطمحى المشروعية والشػرعية عمػى 

وفػػػى  ييفالفرنسػػػ اءف بعػػػض الفقيػػػأالشػػػرعية ىػػػى الشػػػكؿ السػػػائد لممشػػػروعية، كمػػػا نجػػػد 
ضػػػع تفرقػػػة لوويػػػة وعمميػػػة لكػػػؿ مػػػف حػػػاوؿ و  عػػػالـ الموويػػػات الفرنسػػػى ليتريػػػومقػػػدمتيـ 

مػػػػػػػف التمييػػػػػػػز بػػػػػػػيف  نػػػػػػػو بػػػػػػػداًل أمصػػػػػػػطمحى المشػػػػػػػروعية والشػػػػػػػرعية فػػػػػػػى معجمػػػػػػػو، إال 
ا عمػػى منػػو شػػارؾ الفقػػو الػػذى يخمػػط بػػيف المصػػطمحيف ويسػػتخدميأالمصػػطمحيف، نجػػد 

 .(54)نيما مترادفيفأ

وأماـ ىذا التضارب فػى الخمػط بػيف مصػطمحى المشػروعية والشػرعية، فقػد رأى 
يضػاح معنػى كػؿ اءيبعض الفق مػف المصػطمحيف "أف البحػث  فى محاولة منو لتحديد وان

و المعيػار الػذى أفى وحدة الشرعية والمشروعية ىو فى الواقع بحث عف ماىية القاعدة 
و مشروعيتيا، مع بياف موقع ىذه القاعدة أعماؿ والمراكز لبياف شرعيتيا تقاس عميو األ

 . (55)خرى المحيطة بيا"األو ىذا المعيار مف القواعد والمعايير أ

ف انقسـ الفقياء إلػى اتجػاىيف، األوؿ أ اءخالؼ بيف الفقيىذا الوكاف مف نتاج 
منيما يعطى نفس معنى افخر، والثانى  بمعنى أف كال ؛ف المصطمحيف مترادفيفأيرى 

 يرى ضرورة التمييز بيف مصطمحى المشروعية والشرعية.

 : (51)مصطمحى المشروعية والشرعية القائل بترادف ريقالف :ولاالتجاه األ 

ويسػػتند فػػى  (57)يمػػا متػػرادفيفأنتجػػاه المصػػطمحيف عمػػى حيػػث يسػػتخدـ ىػػذا اال 
ف المشػػروعية ترتكػػز أالػػذى يػػرى  لمػػانى مػاكس ويبػػراأل لػػى نظريػػة عػػالـ االجتمػػاعإذلػؾ 

إلػػى سػػمطة ناتجػػة عػػف شػػرعية نظػػاـ قػػانونى واالعتقػػاد فػػى فاعميتػػو، وبمعنػػى آخػػر يػػرى 
ف أويالحػػظ  (58)مشػػروعية ىػػى التػػى ترتكػػز عمػػى السػػمع والطاعػػة لنظػػاـ قػػائـف الأ ويبػػر
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لييا ماكس ويبر، المسماة بالمشروعية العقمية ترتكز عمى القػانوف، إالصورة التى استند 
عمػػػى قواعػػػد القػػػانوف، وتكػػػوف سػػػمطاتو  اعمػػػى ذلػػػؾ يكػػػوف حػػػائز السػػػمطة مسػػػتندً  اوبنػػػاءً 

ف ألقػػػػػانوف، ومػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ نجػػػػػد مشػػػػػروعة حينمػػػػػا تتفػػػػػؽ ىػػػػػذه السػػػػػمطات وقواعػػػػػد ا
المشػػروعية العقميػػة التػػى قػػاؿ بيػػا مػػاكس ويبػػر تتفػػؽ وتتماثػػؿ مػػع الشػػرعية، وذلػػؾ مػػف 

مػػا المشػػروعية فتتمثػػؿ فػػى مػػدى تطػػابؽ أ ،ف الشػػرعية تتمثػػؿ فػػى حػػائز السػػمطةأخػػالؿ 
سػػاس أف السػيادة الشػعبية ىػى إقػرارات وتصػرفات حػائز السػمطة وقواعػد القػػانوف "حيػث 

ف مشػروعية كػؿ قاعػدة فػى النظػاـ القػانونى أكؿ نظاـ قانونى، وىو ما يعنى مشروعية 
عنيػػا فػػى  ارادة صػػاحب السػػيادة معبػػرً إتشػػتؽ مػػف معيػػار شػػكمى بحػػت ىػػو تطابقيػػا مػػع 

  .(59)ىـ مصادر القانوف، وىكذا تختمط الشرعية بالمشروعيةأالتشريع الذى يعتبر 

 -ىػب إليػو جػاف جػاؾ روسػو مػا ذ (66)ومما يؤكده الفقو عمػى تػرادؼ المصػطمحيف
ف الدولػػة أمشػروعية الدولػة تعنػػى أنيػا قائمػػة عمػى التشػريع، فيػػذه العبػارة تػػدؿ عمػى  فأمػف 

لػػػى إلػػػى حيػػػز الوجػػػود بطػػػرؽ وأسػػػاليب مشػػػروعة، وىػػػذا يػػػؤدى إالشػػػرعية ىػػػى التػػػى خرجػػػت 
ف أاخػػتالط الشػػرعية بالمشػػروعية، إذ يػػرى الفقػػو القػػائـ عمػػى اخػػتالط المشػػروعية بالشػػرعية، 

ىػػذا االخػػتالط مػػا ىػػو إال نتػػاج المػػذىب الوضعػػػى القػػائـ عمػػى الػػػوضعية القانونيػػة الػػػتى ال 
إنػو فػى ظػؿ الوضػعية  سػتاذ دوفرجيػويقػوؿ األ عمػى مػف القػانوف، حيػثأتعػترؼ بأى معػػيار 

القانونيػػة تػػرد كػػؿ مػػف المشػػروعية والشػػرعية إلػػى معيػػار واحػػد وىػػو القػػانوف الوضػػعى، وبنػػاء 
ىنػػاؾ مجػػاؿ لبحػػث مشػػروعية الحكومػػات الشػػرعية وذلػػؾ لتطابقيػػا مػػع عمػػى ذلػػؾ لػػف يكػػوف 

لػى  ،شػرعيةالقواعد القانوف الوضعى، ولكف تكمف المشكمة فى مشروعية الحكومات غيػر  وان
ف ألػػػى إصػػػحاب المػػػذىب الوضػػػعى قػػػد انتيػػػوا أاى مػػػدى يقػػػاس عػػػدـ مشػػػروعيتيا، ولكػػػف 

نمػػا فػػى ان القػػانوف الطبيعػػى، و  رتكػػاز ىػػذه الحكومػػات وتطابقيػػا مػػعاالمشػػروعية ال تكػػوف فػػى 
ف المشػروعية قائمػة فػى ظػؿ الحكومػات أوذلؾ يعنػى  (61)تطابقيا وقواعد القانوف الوضعى.

الشػػرعية وغيػػر الشػػرعية مػػا دامػػت ىػػذه الحكومػػات ترتكػػز وتتطػػابؽ قراراتيػػا وتصػػرفاتيا مػػع 
 قواعد القانوف الوضعى التى ىى مف صنعيا.
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 :ين مفهومى المشروعية والشرعيةالفريق القائل بتاب :االتجاه الثانى

تجػػػػاه ضػػػػرورة وضػػػػع تفرقػػػػة لكػػػػؿ مػػػػف مصػػػػطمحى حيػػػػث يػػػػرى أنصػػػػار ىػػػػذا اال
عتبػاره القػانوف امسػتنديف فػى ذلػؾ إلػى فكػرة القػانوف الطبيعػى ب (62)المشروعية والشرعية

، خمػػػد ألنػػػو يتضػػػمف قواعػػػد وقػػػيـ ومبػػػادئ سػػػابقة عمػػػى أى تشػػػريع وضػػػعىسػػػمى واألاأل
لطبيعػػػى ىػػػو معيػػػار الحكػػػـ لوصػػػؼ المشػػػروعية بينمػػػا القػػػانوف وبالتػػػالى يعػػػد القػػػانوف ا

نيػا االتفػاؽ مػع أالوضعى ىو معيار الحكـ بالشرعية، وىكذا يمكف تعريؼ المشروعية ب
وقػد حػاوؿ أسػتاذنا  63القانوف الطبيعى، أما الشػرعية فيػى االتفػاؽ مػع القػانوف الوضػعى

لمفظػػيف، إذ يقػػوؿ "ومػػف وضػػع تفرقػػة لوويػػة وعمميػػة لكػػؿ مػػف ا -الػػدكتور يحيػػى الجمػػؿ 
ف مصدر المفظػيف أتصور أواف كنت  ،لى استعماؿ لفظ المشروعيةإننى أميؿ إجانبى ف

حكػػاـ ذىػػاف بفكػػرة األولكػػف كممػػة الشػػرعية تػػوحى لأل -شػػرع  -لوػػة ىػػو مصػػدر واحػػد 
ف كممػػة أحكػػاـ المسػػتمدة مػػف الشػػريعة االسػػالمية، وذلػػؾ عمػػى حػػيف الشػػرعية بمعنػػى األ

كػػاف مصػػدر  اًيػػأحكػػاـ القػػانوف والتػػزاـ قواعػػده أذىػػاف بمعنػػى اتبػػاع المشػػروعية تػػوحى لال
و غير ذلؾ مف القواعد القانونية أسالمية ىذه القواعد، وسواء كاف مصدرىا الشريعة اإل

 . (64)الوضعية"

بػػػػيف المشػػػػروعية والشػػػػرعية، حيػػػػث يػػػػرى أف  وقػػػػد ميػػػػز الفقيػػػػو الفرنسػػػػى ليتريػػػػو
أمػا الشػرعية فتقػوـ عمػى أسػاس التوافػؽ .ا كانػتالمشروعية ىى ما تتفؽ مع العدالة أينم

وىػى أف األمػر الػذى  -والتطابؽ مػع القػانوف، ولػذا أود أف أشػير إلػى مقولتػو المعروفػة 
إذا  اولكػػف مػػف الممكػػف أف يكػػوف مشػػروعً  (65)ايخػػالؼ القػػانوف ال يمكػػف أف يكػػوف شػػرعيً 

 ستجد مف الظروؼ ما يبرر مشروعيتو. ا

لمتفرقة والتمييز بيف لفظى  اف نتخذه معيارً أيمكف  ومف فكرة القانوف الطبيعى، 
و أو اخػػتالؼ السػػمطة مػػع المشػػروعية أالمشػػروعية والشػػرعية، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتفػػاؽ 

الشرعية، فالسمطة قد تكوف شػرعية ولكنيػا غيػر مشػروعة وذلػؾ حػيف تتفػؽ مػع القػانوف 
فػػى حالػػة  الوضػػعى وتخػػالؼ القػػانوف الطبيعػػى، وقػػد تكػػوف مشػػروعة غيػػر شػػرعية وذلػػؾ
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ذا اسػتندت ىػذه السػمطة إما أ ،اتفاقيا والقانوف الطبيعى وتعارضيا مع القانوف الوضعى
نيػا بػذلؾ تتفػؽ مػع كػؿ مػف القػانوف الطبيعػى إفى وجودىا عمى المشروعية والشػرعية، ف

والقانوف الوضعى، ولكف قد تفقد ىذه السمطة مشروعيتيا وشرعيتيا فى آف واحد حينمػا 
 .امف القانوف الطبيعى والوضعى معً  تخالؼ وتعارض كاًل 

 (66)ف الشرعية ىى السند الشرعى لمسمطة فى الدولػةأوبناءعميو يمكننا القوؿ ب 
ف المشػػروعية ىػػى مطابقػػة قػػرارات وتصػػرفات السػػمطة مػػع القواعػػد القانونيػػة المطبقػػة، أو 

لػػى موقػػػع حػػائز السػػػمطة، وتصػػير الشػػػرعية إعية نظػػػرة رو المشػػ يػػػرى أف يـإال أف بعضػػ
لػػى موقػػؼ الخاضػػع لمسػػمطة، ولػػذلؾ فإننػػا نجػػد المحكػػـو يتمسػػؾ بالشػػرعية حػػيف إرة نظػػ

يتمسػػػػؾ الحػػػػاكـ بالمشػػػػروعية، فالمشػػػػروعية مصػػػػمحة الحػػػػاكـ بينمػػػػا الشػػػػرعية مصػػػػمحة 
، ومف ىنا  سػاس حػؽ الحػاكـ فػى أف المشػروعية ىػى أيمكف القػوؿ بػ -يضا أ-المحكـو

الشرعية ىػى واجػب الحػاكـ لػدى ساس واجب المحكوـ فى الطاعة، بينما أوىى  ،الحكـ
وىػػػى حػػػؽ المحكػػػـو فػػػى ضػػػماف صػػػحة ممارسػػػة السػػػمطة حتػػػى ال يصػػػير  ،الممارسػػػة

 .(67)"ااو مكرىً  امظمومً 

ف النظريػػػات المتعمقػػػة بالسػػػمطة تكتفػػػى بتػػػوفر أوعمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ نجػػػد 
مػػػف ىػػػذه  -أيضػػػا -المشػػػروعية دوف الشػػػرعية حتػػػى تصػػػير السػػػمطة مشػػػروعة، وىنػػػاؾ

كتفػػػى بالشػػػرعية دوف المشػػػروعية حتػػػى تصػػػير السػػػمطة شػػػرعية، وبيػػػذا النظريػػػات مػػػف ي
ف الشػػرعية ألػػى إحيػػث يػػذىب -المعنػػى وفػػى صػػياغة قاطعػػة نجػػد نظريػػة مػػاكس ويبػػر

ف شػػػرعية أتمثػػػؿ الشػػػكؿ السػػػائد لممشػػػروعية فػػػى المجتمعػػػات المتقدمػػػة، ويقصػػػد بػػػذلؾ 
تػػػو عػػػف فػػػى نظري -السػػػمطة كافيػػػة لتونػػػى عػػػف مشػػػروعيتيا، كمػػػا ذىػػػب تومػػػاس ىػػػوبز 

ف تتسػػػػػـ ىػػػػػذه السػػػػػمطة ف مشػػػػػروعية السػػػػػمطة كافيػػػػػة ألأالسػػػػػمطة المطمقػػػػػة لمدولػػػػػة إلػػػػػى 
ف إو الشرعية" فػأحدى العبارتيف "المشروعية إنو طالما توفرت أبالشرعية، ويقصد بذلؾ 

مػػف ىػػذه النظريػػات مػػف ينػػادى بضػػرورة -يضػػا أ-وىنػػاؾ .خػػرىحػػداىما تونػػى عػػف األإ
حيازتيػػػا ليػػػػا وبػػػػيف مشػػػروعيتيا لتبريػػػػر حػػػػؽ  الجمػػػع بػػػػيف شػػػػرعية السػػػمطة لتبريػػػػر سػػػػند
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خيػرة التػى تنػادى بضػرورة الجمػع بػػيف ف كنػا نتفػؽ مػع ىػذه النظريػة األان و  ،(68)ممارسػتيا
حساس بالقانوف، كما ف السمطة ضرورة يفرضيا اإلمشروعية وشرعية السمطة، وذلؾ أل

صػػرفات ولػػذلؾ فالبػػد مػػف تطػػابؽ ت ،ف القػػانوف ىػػو السػػند الشػػرعى لمسػػمطة فػػى الدولػػةأ
مػػا أالسػػمطة والقواعػػد القانونيػػة، ويقصػػد بشػػرعية السػػمطة ىنػػا السػػند القػػانونى لوجودىػػا، 

ف ال تتعارض قراراتيا وتصرفاتيا والقواعد القانونية المنصوص أالمشروعية فيقصد بيا 
 . (69)عمييا والمطبقة بالفعؿ

ى ستاذنا العظيـ الدكتور رأفت فودة وضع تفرقة لكػؿ مػف مصػطمحأولقد حاوؿ 
شػارة إليػو أف "مبػدأ الشػرعية اإل تالمشروعية والشرعية، فيرى عمى خالؼ بعض ماسػبق

و أو مبػدأ تأسػيس السػمطة أينـ عف فكػرة سياسػية بحتػة وعػف مبػدأ دسػتورى، وىػى فكػرة 
سػػناد السػػمطة فػػى الدولػػة، فالسػػمطة الشػػرعية ىػػى التػػى خرجػػت بأسػػاليب شػػرعية إعمميػػة 

عمػػاؿ أف أية فيػػو تعبيػػر قػػانونى بحػػت، قصػػد بػػو مػػا مبػػدأ المشػػروعألػػى حيػػز الوجػػود، إ
السػػمطة الشػػرعية ليسػػت بالضػػرورة أف تكػػوف كميػػا مشػػروعة مقابمػػة بالنصػػوص القانونيػػة 

 اقانونيً  االمطبقة بالفعؿ، وعمى ذلؾ جاء ىذا المبدأ ليفرض عمى السمطات العامة التزامً 
حكػػاـ ىػػذا أعماليػػا و أوسػػع معانيػػو، وتوافػػؽ أمفػػاده ضػػرورة الخضػػوع لمقػػانوف فػػى  امحػػددً 

ذا كاف الفقو الفرنسى قد تدارؾ الخمط والوموض فى اسػتخداـ مصػطمحى ان و  (76)القانوف"
ف الفقػػو المصػػرى قػػد درج عمػػى ىػػذا الخمػػط ولكػػف بقػػدر مػػف أالمشػػروعية والشػػرعية، إال 

ف لكػػػػؿ منيمػػػػا ذات أيسػػػػتخدـ المصػػػػطمحيف عمػػػػى  اءالتمطيػػػػؼ، فنجػػػػد أف بعػػػػض الفقيػػػػ
افخػػػر يػػػؤثر اسػػػتخداـ لفػػػظ الشػػػرعية، وغالبيػػػة  يـدفيف، وبعضػػػأى أنيمػػػا متػػػرا ؛المعنػػػى
 - ف القضػػػاء المصػػػرىإالمشػػػروعية، وبػػػرغـ ذلػػػؾ فػػػ يفضػػػؿ اسػػػتخداـ مصػػػطمح اءالفقيػػػ

داريػػة العميػػاعف مضػػموف مبػػدأ لػػـ يسػػمـ مػػف ىػػذا الخمػػط، إذ عبػػرت المحكمػػة اإل-أيضػػا 
 خرى بمبدأ الشرعية.أوتارة  ،عمو القانوف تارة بمبدأ المشروعية
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 :الخاتمة

ولقد آثرنا أف نستيؿ خاتمة ىذه الدراسة ببعض العبارات والجمػؿ الػوجيزة المعبػرة 
عف آماؿ الشعوب ورغباتيا في تحقيؽ المزيد مف الحقوؽ والحريات في ظؿ دولة قانونية 
عػػالء حكمػػو، والمشػػروعية الدسػػتورية تحقػػؽ بنجػػاح منقطػػع  قائمػػة عمػػى سػػيادة القػػانوف وان

مػػف الحػػاكـ  وجيػػة، فيػػي تتصػػؼ بالعموميػػة لمدرجػػة التػػي تجعػػؿ كػػاًل النظيػػر ىػػذه األيديول
" وخضػوع كػؿ ئوالمحكـو تحت غطا يا، وبالتالي جمع شقي المشروعية "الحػاكـ والمحكػـو

يػا صػمبة قويػة ئمنيما لمقانوف، األمر الذي يدؿ عمى مدى أىميػة المشػروعية وضػرورة بقا
بدة، فالحصوؿ عمػى إجمػاع الشػعب ال تنحنى وال تنثنى أماـ بطش أو عنفواف سمطة مست

في صالح النظاـ الحاكـ لف يكوف إال بتبنى الدولة سياسة معينة تظيػر مػف خالليػا عمػى 
أنيػػا تتجػػاوب مػػع المػػواطنيف إلقنػػاعيـ ورضػػاىـ بيػػا، وفػػي نفػػس الوقػػت لتمبيػػة وتنفيػػذ كػػؿ 

 المطالب االجتماعية والسياسية لكافة الجماعات والتكتالت في الدولة.

عية تعد حجر الزاوية في الدراسات القانونية أجمػع، إذ تعتبػر المصػدر فالمشرو 
األساسػػػػػي لشػػػػػرعية النظػػػػػاـ الحػػػػػاكـ ولمشػػػػػروعية النصػػػػػوص القانونيػػػػػة عمػػػػػى اخػػػػػتالؼ 

ف جػػػاز لنػػػا التعبيػػػر تعتبػػػر  ليػػػة تنفيػػػذ مثاليػػػة لمظػػػاىر الحيػػػاة عمػػػى آمػػػدارجيا، فيػػػي وان
نػذ العصػور البعيػدة حتػى األرض، فقد تعرضت لكبوات ونكبات بقصد القضػاء عمييػا م

ظيػػػور الدولػػػة الحديثػػػة عمػػػى أيػػػدي الحكػػػاـ لوقوفيػػػا ليػػػـ بالمرصػػػاد حػػػاؿ الخػػػروج عمػػػى 
نػػو ميمػػا كػػاف ظمػػـ واسػػتبداد أالقػػانوف، وقػػد أثبػػت التػػاريخ عمػػى مػػدار العصػػور واألزمػػاف 

السػػمطة الحاكمػػة إال أنػػو البػػد مػػف أف يػػأتي اليػػـو الػػذي تنػػاؿ فيػػو ريػػاح ىػػذه الديكتاتوريػػة 
 ستبدادية مف السياج المنسوج منو البنياف الواىي اليش لعرش الديكتاتور نفسو.واال

 الفصػػؿالدسػػتورية مبػػرزيف فػػي  وقػػد استعرضػػنا خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة المشػػروعية
الجػذور التاريخيػة لممشػروعية الدسػتورية، وأف ىػذه المشػروعية  - مف ىذا البحػث األوؿ

عمػػى أرض  يالػػذي صػػار فيػػو األناسػػ تضػػرب بجػػذورىا فػػي التػػاريخ القػػديـ إلػػى الوقػػت
البسػػيطة عمػػى مجتمػػع العػػرؼ واألسػػاطير الدينيػػة ثػػـ تمػػى ىػػذه المرحمػػة حركػػة التػػدويف، 
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وبالتالي لػـ يعػد  ،آنذاؾ وذيوعو -القانوف  –األمر الذي أدى إلى تحقيؽ العمـ بالعرؼ 
قػػائـ بػػػيف حكػػًرا أو امتيػػاًزا قاصػػًرا عمػػى الكينػػة والحكػػػاـ، ووقفنػػا عمػػى حقيقػػة الخػػالؼ ال

الفقياء في تعريؼ مبػدأ المشػروعية وتبػايف افراء حػوؿ مػدلوالتيا، ليػذىب الخػالؼ إلػى 
أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾ ويمحػػػؽ التسػػػمية ذاتيػػػا، عمػػػا إذا كػػػاف يطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذا المصػػػطمح مبػػػدأ 

ينظػر إلػى  يـالمشروعية أـ مبدأ الشرعية، وقػد غػاب إجمػاع الفقيػاء حػوؿ ذلػؾ، فبعضػ
دفيف وليمػػػا ذات المعنػػػي، وقمػػػة مػػػنيـ يػػػؤثروف اسػػػتخداـ نيمػػػا متػػػراأالمصػػػطمحيف عمػػػى 

مصػػػػطمح الشػػػػرعية، وأغمػػػػبيـ يفضػػػػؿ اسػػػػتخداـ مصػػػػطمح المشػػػػروعية، إال أف القضػػػػاء 
مػػف مصػػطمحي المشػػروعية والشػػرعية فػػي أحكامػػو عمػػى أنيمػػا مترادفػػاف،  اسػػتخدـ كػػاًل 

 وتارة أخرى يستخدـ مصطمح الشرعية. ،فتارة يستخدـ مصطمح المشروعية

يمكننػػػا القػػػوؿ بػػػأف المشػػػروعية ىػػػي المػػػرآة العاكسػػػة لصػػػحة أعمػػػاؿ  ومػػػف ىنػػػا
وتصػػػػرفات السػػػػمطة أو لعمتيػػػػا وسػػػػقميا، وأف الشػػػػعب ىػػػػو المصػػػػدر الرئيسػػػػي لمسػػػػمطة 
وصػػػػػاحب السػػػػػيادة، وىػػػػػو السػػػػػد المنيػػػػػع إزاء خػػػػػروج الحكػػػػػاـ عمػػػػػى المبػػػػػادئ والقواعػػػػػد 

يكػػوف إال بػػذيوع  الدسػػتورية، والقػػوة الضػػاغطة إزاء تعنػػت السػػمطة واسػػتبدادىا، وذلػػؾ لػػف
 ح الشعب أكثر صور الرقابة فعالية. الوعي الثقافي والسياسي بيف المواطنيف، ليصب

المعنػػػي المباشػػػر لفكػػػرة الصػػػراط تعػػػد  المشػػػروعيةنشػػػير إلػػػى أف أف  وال يفوتنػػػا
، فمػػيس ثمػػة بمعنػػى طاعػػة المحكػػوميف لمحػػاكـ – المسػػتقيـ الػػذي يطمػػب باسػػمو الطاعػػة

 عية أقوي مف الذيف يريدوف انتياكيا.حرية إال حيف تكوف المشرو 
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 وما بعدىا. 26 ، ص2

58) WEBER(M), le savant et le politique. PARIS 1963 , P. 102. . 
 .115د. كماؿ ابو العيد، المرجع السابؽ ص  (59
 .126، ص 2669لنظـ اإلسالمية، مكتبة وىبو، راجع: د.مصطفى كماؿ وصفى، مصنفة ا -
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النظاـ الدستورى فى اإلسالـ مقارًنا بالنظـ العصرية، مكتبة وىبو،  د.مصطفى كماؿ وصفى، -
 وما بعدىا. 31، ص 1994

د. صالح حسف سميع، الحرية السياسية فى الوطف العربى، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية  ((66
 .518 ، ص1988الحقوؽ، جامعة عيف شمس، 

 .21، ص 1999د. أنور أحمد رسالف، وسيط القضاء اإلدارى، دار النيضة العربية، القاىرة،  -
61) DUVERGER(M);contribution l’ etude de legitimite des gouvernement de fait, 

R.D.P, 1945, P. 73 . 

راـ المصرية، بتاريخ د. عمى الديف ىالؿ، مفيوماف مختمفاف لمشرعية والديمقراطية، جريدة األى (62
  .51، العدد 21/7/2613

 .116ص ،المرجع السابؽنفس د. كماؿ ابو العيد،  (63
، 5د. رمزى الشاعر، النظرية العامة لمقانوف الدستورى، دار النيضة العربية، القاىرة، ط  - 

 . 351، ص 2665
  .11ص  ،1996دارى،يحيى الجمؿ، القضاء اإل .دأنظر:  (64
بوزياف، دولة المشروعية بيف النظرية والتطبيؽ، رسالة دكتوراة، دار الجامعة راجع: د. عمياف  -

 .121، ص 2669الجديدة، 

 .22، 15، ص 2616د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلدارى، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  -

ب د. جميؿ حبيب، معجـ الفمسفى باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجميزية والالتينية والكتا -
 .1971المبنانى، 

معجـ لساف العرب لمعالمة أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور، الدار المصرية  -
 .46لمتأليؼ والترجمة، القاىرة، الجزء التاسع، بدوف تاريخ، ص 

، ص 1937مختار الصحاح لإلماـ محمد بف أبى بكر الرازى، المطبعة األموية، القاىرة،  -
335. 

  .145، ص 2665وت بدوى، النظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، راجع: د. ثر  (65
 .13، ص 1984د. أحمد بياء الديف، شرعية السمطة فى العالـ العربى، دار الشروؽ، القاىرة،  -

  .18، ص1997د. إسماعيؿ البدوى، القضاء اإلدارى، مبدأ المشروعية، الطبعة الثانية،  (66
االجتماع السياسى، أثر الظروؼ االجتماعية واالقتصادية عمى النظـ د. سعاد الشرقاوى، عمـ  -

 .86، ص 1977السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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- Léon Duguit: Traité de Droit constitutionnel, T. 111, Paris 1926. p. 780- 

781.  

- Hmed, Choukri Dir. Jeanpierre, Laurent Dir. Révolutions et crises 

politiques: Maghreb et Machrek in: Actes de la recherche en sciences 

sociales – No 211 – 212, mars 2016 p. 125.  
 .119د.كماؿ ابو العيد، المرجع السابؽ، ص  67) 

، 1984د. سعد الديف إبراىيـ، دور الشرعية فى أنظمة الحكـ العربية، مركز الدراسات العربية،  -
  .464ص 

. أحمد عبدالحميد مبارؾ، وسائؿ إسناد السمطة فى األنظمة الديمقراطية، رسالة دكتوراة مقدمة د -
 .24، ص 1989لكمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

- David shills, (ed) international Encyclopedia of social sciences (New 

York: the Mac Milan company the free press. 1986. P. 244.  
د. فيصؿ سالـ، د. توفيؽ فرح: قاموس التحميؿ االجتماعى، كاليفورنيا والكويت، مجموعة  68) 

 . 164، ص 1986أبحاث الشرؽ األوسط، 
د. أحمد زكى بدوى، معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، إنجميزى فرنسى عربى، مكتبة  -

  .244، ص 1977لبناف، بيروت، 

- Maurice Duverger, sociologie de la politique, 1 ere edition, Puf, France, 

1973. p. 177. 
(69) Ted Robert Gurr, why Men Rebel (Princeton: Princeton University, 

press, 1970. p. 186.  

د.رأفت فودة، مصادر المشروعية االدارية ومنحنياتيا، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، ( (76
  .36-29ص ،2612-2613
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 والمراجع المصادر
: المراجع العربية:    أوالا

 .1984د. أحمد بياء الديف، شرعية السمطة فى العالـ العربى، دار الشروؽ، القاىرة، 
المحامى، عدـ اختصاص المحكمة الدستورية العميا بالدفع بعدـ دستورية  -أحمد زكى الشيتى  .د

  .، العدداف االوؿ والثانى64، السنة 1986القوانيف لمخالفتيا لمشريعة، المحاماة 

د. أحمد زكى بدوى، معجـ مصطمحات العمـو االجتماعية، إنجميزى فرنسى عربى، مكتبة لبناف، 
  .1977بيروت، 

د. أحمد عبدالحميد مبارؾ، وسائؿ إسناد السمطة فى األنظمة الديمقراطية، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية 
 .1989الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

 .1997د. إسماعيؿ البدوى، القضاء اإلدارى، مبدأ المشروعية، الطبعة الثانية، 

  .1997د. إسماعيؿ البدوى، القضاء اإلدارى، مبدأ المشروعية، الطبعة الثانية، 
د. السيد خميؿ ىيكؿ، األنظمة السياسية التقميدية والنظاـ اإلسالمى، مكتبة األـ الحديثة، بدوف 

 تاريخ.

 .1999رسالف، وسيط القضاء اإلدارى، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. أنور أحمد
 .1986ثروت بدوى،النظـ السياسية،  .د 
 د. ثروت بدوى، أصوؿ الفكر السياسى والنظريات والمذاىب السياسية الكبرى. 

 . 2669د. ثروت بدوى، أصوؿ الفكر السياسى، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .1964نظـ السياسية، الجزء األوؿ، القاىرة د. ثروت بدوى، ال

  .2665د. ثروت بدوى، النظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 .2667د. ثروت بدوى، تدرج القرارات اإلدارية ومبدأ المشروعية، دار النيضة العربية، 

جميورية مصر د. ثروت عبداليادى، د. خالد الجوىرى: مدى ضرورة السمطات االستثنائية فى 
 .2665العربية والرقابة عمييا، دار النيضة العربية، 

د. جميؿ حبيب، معجـ الفمسفى باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنجميزية والالتينية والكتاب المبنانى، 
1971. 
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 د. حسنيف توفيؽ إبراىيـ، أزمة الشرعية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية االقتصاد والعمـو السياسية،
 . 1985جامعة القاىرة، 

د. خميس حزاـ والى، إشكالية الشرعية فى األنظمة السياسية العربية، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، 
 .2663، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

دارية ومنحنياتيا، دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، رأفت فودة، مصادر المشروعية اإل. د
2612- 2613. 

 .2611د. رأفت فودة، أصوؿ وفمسفة قضاء اإللواء، دار النيضة العربية، القاىرة،  
، فبراير 11د. رفيؽ عبدالسالـ، االنتخابات العربية أولويات خاطئة، مجمة الديمقراطية، العدد 

2614. 
 ص ،1982 العربية، النيضة دار اإلدارة، أعماؿ عمى ورقابتو اإلدارى القضاء الشاعر، رمزى. د

11. 

 . 2665د. رمزى الشاعر، النظرية العامة لمقانوف الدستورى، دار النيضة العربية، القاىرة،  
دارية، دراسة مقارنة، دار لنيضة رمزى طو الشاعر، تدرج البطالف فى القرارات اإل .د 

 .1968العربية،

 . 2611طبعة الثانية،د. زحؿ محمد األميف، مبدأ المشروعية فى النظاميف الدستورى والدولى، ال
د. سعاد الشرقاوى، عمـ االجتماع السياسى، أثر الظروؼ االجتماعية واالقتصادية عمى النظـ 

 .1977السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة، 
  .1984د. سعد الديف إبراىيـ، دور الشرعية فى أنظمة الحكـ العربية، مركز الدراسات العربية، 

لحرية السياسية فى الوطف العربى، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية الحقوؽ، د. صالح حسف سميع، ا
 .1988جامعة عيف شمس، 

د. صامويؿ ىانتنجتوف، الموجة الثالثة لمتحوؿ الديمقراطى فى أواخر القرف العشريف، ترجمة: 
 .1993عبدالوىاب عموب، مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية، دار سعاد الصباح، 

 .1967بو طالب، مبادئ تاريخ القانوف، د. صوفى أ 

  .1976طعيمة الجرؼ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع االدارة العامة لمقانوف، الطبعة الثالثة،  .د
 . 1968د. طعيمة الجرؼ، المدينة الفاضمة بيف المثالية والواقعية فى الفمسفة اليونانية، القاىرة 

 . 1978، 2محاميف األردنييف، ممحؽ أ.عادؿ الجبارى، بحث منشور فى نقابة ال 
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 . 1992د. عاطؼ البنا، الرقابة القضائية عمى دستورية الموائح،  
  .1977د. عبد الحميد حشيش، مبادئ القضاء اإلدارى،  

 د. عبد الحميد متولى، مبدأ المشروعية ومشكمة المبادى العميا غير المدونة فى الدستور، بحث
  قانوف، بدوف تاريخ.منشور فى مجمة األقتصاد وال

د. عبدالجميؿ محمد عمى، مبدأ المشروعية فى النظاـ اإلسالمى واألنظمة القانونية المعاصرة، دراسة 
 .1984مقارنة، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية الحقوؽ، جامعة عيف شمس، 

 .1952د. عبدالحميد متولى، المفصؿ فى القانوف الدستورى، دار نشر الثقافة، اإلسكندرية، 
د. عمى الديف ىالؿ، مفيوماف مختمفاف لمشرعية والديمقراطية، جريدة األىراـ المصرية، بتاريخ 

  .51، العدد 21/7/2613
د. عمى محمد جريشة، مبدأ المشروعية فى الفقو الدستورى اإلسالمى، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية 

  الحقوؽ، جامعة القاىرة.

يف النظرية والتطبيؽ، رسالة دكتوراة، دار الجامعة الجديدة، د. عمياف بوزياف، دولة المشروعية ب
2669. 

د. فؤاد العطار، القضاء اإلدارى، دراسة مقارنة ألصوؿ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة وعماليا 
 .1962/1963ومدى تطبيقاتيا فى القانوف الوضعى، القاىرة 

ى، كاليفورنيا والكويت، مجموعة أبحاث د. فيصؿ سالـ، د. توفيؽ فرح: قاموس التحميؿ االجتماع
 . 1986الشرؽ األوسط، 

مبدأ الشرعية في الدولة االشتراكية، رسالة دكتوراه، مقدمة لكمية الحقوؽ، جامعة ابو العيد،  ؿكما د.
 .1975القاىرة 

 .2616د. ماجد راغب الحمو، القضاء اإلدارى، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 

مبدأ المشروعية وتنظيـ القضاء  -القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، الكتاب األوؿ  د. محمد بدراف، رقابة 
  .1991اإلدارى وأختصاصاتو، 

رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة، مبدأ المشروعية وتنظيـ القضاء اإلداري د. محمد بدراف،  
 .1991واختصاصاتو، دار النيضة العربية، 

  .1965 1964ؿ اإلدارة، د. محمد كامؿ ليمة، الرقابة عمى أعما

 .1971د. محمد كامؿ ليمة، القانوف الدستورى، دار الفكر العربى،  
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أ. محمد عبيد غباش، الدولة الخميجية سمطة أكثر مف مطمقة "مجتمع أقؿ مف عاجز"، مركز الخميج 
  .2611لسياسات التنمية، أبريؿ، 

 ثورتيا الشعبية، دراسة شرعية قانونية.د. محمد عبد الحميد أبو زيد، اتجاىات الحكـ فى مصر بعد 
  .2667د. محمد مرغنى، القضاء اإلدارى، مبدأ المشروعية، 

 . 1974/1975د. محمد ميرغنى، مبدأ المشروعية وقضاء اإللواء  
 .1989د. محمود حافظ، القضاء اإلدارى فى القانوف المصرى والقانوف المقارف، الطبعة الثامنة 

ء اإلدارى فى القانوف المصرى والمقارف، مطبعة القاىرة والكتاب الجامعى، د. محمود حافظ، القضا
1993.  

الدولة القانونية والنظاـ السياسى اإلسالمى، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية الحقوؽ، د. منير حميد، 
 جامعة القاىرة، بدوف تاريخ.

ربى بيف الشرعية د. يحيى عمى معياد، الثورات الشعبية ضد أنظمة الحكـ فى الوطف الع
 .2617والمشروعية، رسالة دكتوراة مقدمة لكمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 

النظاـ الدستورى فى اإلسالـ مقارًنا بالنظـ العصرية، مكتبة وىبو،  د.مصطفى كماؿ وصفى،
1994. 

 .2669د.مصطفى كماؿ وصفى، مصنفة النظـ اإلسالمية، مكتبة وىبو، 

  سورة الجاثية. 
 ائدة. سورة الم 

 سورة المائدة. 
  .سورة المائدة

 سورة يوسؼ.  

 .1937مختار الصحاح لإلماـ محمد بف أبى بكر الرازى، المطبعة األموية، القاىرة، 
معجـ لساف العرب لمعالمة أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظور، الدار المصرية 

 ريخ.لمتأليؼ والترجمة، القاىرة، الجزء التاسع، بدوف تا

 وؿ ديورانت، قصة الحضارة، الجزء األوؿ، ترجمة د/ زكى نجيب، بدوف تاريخ نشر.
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 ثانياا: المراجع األجنبية:
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P.D.P,1925. V.Carré du malberg: la theorie generale de l’ Etat.T.I.P.202 

etss.v.Hauriou droit constitutionnel.  

ALEXANDRE PASSERIN D’ ENTREVES;legalite et legitimite en Annales de 

philo sophie politique de l’ Institut International de philosophie politique 

PARIS 1967.  

Burdeau (G): Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1981.  

BURDEAU(G); Traite de sc. Pol. T 3,PARIS, 1950.  

Carré De Malberg, contribution à la théorie générale de l'état, tome 2, CNRS, Par 

France, 1962.  

David shills, (ed) international Encyclopedia of social sciences (New York: the 

Mac Milan company the free press. 1986.  

DUVERGER(M);contribution l’ etude de legitimite des gouvernement de fait,  

EISENMANN(M) ; Le droit administratif et le principe de legalite. Rev. E.D.C.E. 

NO.11.PARIS. 1957.  

EISENMANN(M) ; RENE VICTOR lanotion de legalite en Belgique. Revue de 

droit International et de droit compare. T XXXV. BRUXELLES. 1958. 

Hmed, Choukri Dir. Jeanpierre, Laurent Dir. Révolutions et crises politiques: 

Maghreb et Machrek in: Actes de la recherche en sciences sociales – No 211 – 

212, mars 2016.  

 Hmed, choukri, Dir, Jeanpierre, Laurent, Dir, Révolutions et crises politiques, 

Maghreb et Machrek en Actes de la recherche en sciences sociales – No 211, 

212, mars 2016.  

John O'Toole; The Right of Revolution: An Analysis of John Locke and Thomas 

Hobbes' Social Contract Theories, A Senior Honors Thesis Submitted to the 

College of Arts and Sciences Honors program and the Department of 

Philosophy, Boston College University Libraries, May 2011.  

Léon Duguit: Traité de Droit constitutionnel, T. 111, Paris 1926.  

LITTER(E) ; Dictionnaire de la langue francaise. PARIS. 1878.  

Maurice Duverger, sociologie de la politique, 1 ere edition, Puf, France, 1973.  

Max Webber: The theory of Social and Economic Organization, Translated by 

A.M Henderson and Talcott Parsons. 6 th ed, New york, Freepress, 1969.  

Montesquieu: Esprit des lois, livre V, Chapitre V, la façon d'établir l'égalité dans la 

democratique, 1758.  

 QUICHERAT et DAVELUY: Dictionnaire latin francais, PARIS, 1913. 

 R.D.P, 1945.  

Seymour Lipset, political man The social bases of politics, NewYork: Doubleday 

and company ink, 1960.  

Ted Robert Gurr, why Men Rebel (Princeton: Princeton University, press, 1970. 

WEBER(M), le savant et le politique. PARIS 1963. 
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