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 االىذاء

 اٌٍذظاث حطْب ًال...االبطاعخه اٌنياس ّطْب ًال االبشىشن اًٌٍْ الّطْب إذلِ*

 جالي جً اهلل.االبشؤّخه اجلنو حطْب ًال االبزوشن

 اهلل صٍَ) حمّذ سْذٔا اٌعادلني ًٌٔس اٌشمحو ٔيب إىل...األِأو ًأدٍ اٌشساٌو بٍغ ِٓ إىل*

 (ًسٍُ عٍْو

 امسو امحً ِٓ إىل...أخظاس دًْ اٌعطاء عٍّين ِٓ إىل...ًاٌٌلاس باذلْبو اهلل وٍٍو ِٓ إىل*

 اٌعضّض ًاٌذُ...عّشه يف ميذ اْ اهلل أسأي...افخخاس بىً

 اِِ...اٌٌجٌد ًسش احلْاة بسّو إىل...ًاٌخفأِ احلناْ ِعنَ اىل...احلْاة يف ِالوِ إىل*

 عّشىا يف اهلل اطاي

 يل اهلل اداِيُ ًاخٌاحِ اخِ احلْاة يف سنذُ اىل*

 ِعاً اٌطشّك ٔشك ًحنٓ سٌّا سشٔا ِٓ إىل...صاىْو حىٌْ اْ امتنَ اٌيت اٌباىْو اٌشٌّع وً إىل*

 االعضاء اصذلائِ إىل... ًاالبذاع اٌنجاح حنٌ

 إىل اٌعٍُ يف عباساث ًأجٍَ أمسَ ِٓ ًعباساث دسس ِٓ ًوٍّاث رىب ِٓ دشًفاً عٌٍّٔا ِٓ إىل*

 اساحزحنا إىل...ًاٌنجاه اٌعٍُ سرية حنريٌنا ِناسه فىشىُ ًِٓ دشًفاً عٍّيُ ٌنا ا صاغٌ ِٓ

 اٌىشاَ
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 ًاٌخمذّش اٌشىش

 ًال اٌعٍُ ِبخغَ اىل ًصٌال اخلٍك بىاًِ ًسصلنا االسالَ ٔعّت اىل ىذأا اٌزُ هلل ًاٌشىش احلّذ

 بْخو آي ًعٍَ اٌشمحت سسٌي ,سسٌٌو عٍَ ًاٌسالَ ًاٌصالة ,ًعال جً ًفضٍو ٌنعّو أخياء

 .خْاساأل اصذابو ًعٍَ االِت ًىذاة االطياس

 االسخار ًِعٍِّ اسخارُ ىٌ ًاٌعشفاْ باٌشىش حيظَ ِٓ اًي فأْ ,هلل ًاٌشىش احلّذ ,ًبعذ

 دخَ ًاٌٌلج ًاجليذ ًاٌنصخ باٌعٍُ عٍِ ّبخً مل اٌزُ خًٍْ داِذ طالي اٌذوخٌس ادلساعذ

 .ىزا مبظيشه اٌبذث ظيش

 وٍْت-دّاىل جاِعو اساحزة ًاىل وافو االفاضً اساحزحِ اىل اجلضًّ باٌشىش احمذَ اْ ًّششفين

 .عٍْو ِاحنٓ اىل ٔصً اْ اجً ِٓ وٍيا االعباء عنا حتٌٍّ اٌزّٓ خاصت اٌسْاسْت ًاٌعٌٍَ اٌمأٌْ

 باٌسْذ ادلخّثٍت  دّاىل جاِعو– اٌسْاسْت ًاٌعٌٍَ اٌمأٌْ وٍْت عّادة اىل اجلضًّ باٌشىش ًأحمذَ

 .ادلعأًني ًاٌساده( اٌخِّّْ عٌده إبشاىُْ خٍْفو)اٌذوخٌس اٌىٍْت عّْذ

 جاِعت سئاست اٌسْاسْت اٌعٌٍَ اٌمأٌْ وٍْت ٌِظفِ اىل ًاالِخناْ باٌشىش احمذَ اْ ّفٌحين ًال

  .    امجعني ًٌّفميُ ٌّفمنا اْ ًجً عض ادلٌىل سائال االصذلاء وً ًاىل ,دّاىل
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 املقــدمة

حىُ الصِذ ع١بق رطٛس٘ب اٌغ١بعٟ ِٕز االعزمالي ثبٌشغُ  بدرؼبٟٔ اٌذٚي اٌؼشث١خ أصِ

ِٓ وً ِحبٚالد اٌزغ١١ش ٚاٌزحذ٠ش ٚاٌذِمشطخ اٌزٟ شٙذرٙب ٚحبٌٚذ إدخبٌٙب ػٍٝ ث١ٕزٙب 

اٌغ١بع١خ، إر ػجضد رٍه اٌجشاِج ٚاٌغ١بع١بد ػٓ رؼض٠ض ٚرط٠ٛش اٌح١بح اٌغ١بع١خ وٛٔٙب جبءد 

 .ٛ٘ش اٌّشىٍخ ٚأثؼبد٘ب اٌحم١م١خ ثّحبٚالد جضئ١خ أٚ شى١ٍخ أٚ ظشف١خ ٌُ رّظ ج

ِٓ اٌطج١ؼٟ اْ اٞ ٔظبَ ع١بعٟ ٠ؼزّذ ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌششػ١خ اٌزٟ ٠ؼط١ٙب اٌشؼت ٌٗ ِٓ ٚ

اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ فٟ ػٍُ اٌغ١بعخ ثبػزجبس٘ب اٌشضب أٚ خالي األٔزخبة، ثبٌزبٌٟ فأْ اٌششػ١خ ِٓ 

ٌغٍطخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ ِّبسعخ ٘زٖ اٌغٍطخ  اٌمجٛي اٌؼبَ ٌٍٕظبَ اٌغ١بعٟ وٛٔٙب ِٛافمخ اٌشؼت اٌخبضغ

ٌّٙبِٙب ِٓ اجً رحم١ك ا٘ذاف اٌشؼت ٕٚ٘ب ٠زشىً ِجذأ اٌمجٛي ٚاٌطبػخ وأعبط ٌششػ١خ أٞ ٔظبَ 

ِّٚٙب رّزغ إٌظبَ اٌغ١بعٟ ثبٌمٛح ٚاٌغٍطخ فبٔٗ دْٚ سضب شؼجٟ ثذسجخ ِمجٌٛخ ٠ؼزجش عٍطخ 

لٛرٙب ٚدسجخ اعزجذاد٘ب ثحبجخ اٌٝ  اعزجذاد٠خ ِٓ دْٚ أٞ ِغٛؽ ٌٚزٌه فبْ أٞ عٍطخ ِّٚٙب وبٔذ

لجٛي ٚطٕٟ ٚسضب شؼجٟ ِٓ وبفخ اٌششائح االجزّبػ١خ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌفئبد االجزّبػ١خ 

 األوضش رأص١شا ٚفبػ١ٍخ.

اْ اٌششػ١خ ٘بجظ ِالصَ ألٞ حبوُ ع١بعٟ ٌىٛٔٙب اٌمٛح اٌزٟ ٠غزٕذ ػ١ٍٙب إٌظبَ ِمبثً 

ٙزٙب ٌٍغٍطخ اٌحبوّخ ػٍٝ ٔفٟ ششػ١زٙب أٚ حزٝ خظِٛٗ ا٢خش٠ٓ ٚلذ رغزٕذ اٌّؼبسضخ فٟ ِٛاج

اٌزشى١ه ثششػ١زٙب أٚ االٔزمبص ِٕٙب ٚوٍّب ظٙشد االضطشاثبد ٚػبشذ اٌجالد فٟ اضشاثبد 

ِٚظب٘شاد ٚأػزظبِبد أٚ دػٛاد ٌالٔفظبي أٚ ِطبٌجبد ثبٌزمغ١ُ اٌف١ذساٌٟ أٚ اٌىٛٔفذساٌٟ 

سثّب ٠ظً االِش ٌشفضُٙ ٌٗ ٚفٟ رأصشد عٍجب ششػ١خ إٌظبَ ٚفمذ جضءا ِٓ طبػخ ِٛاط١ٕٗ ٚ

ٔٙب٠خ االِش لذ رزّىٓ اٌّؼبسضخ ِٓ رغ١١ش إٌظبَ اٌحبوُ ٚػٍٝ إٌم١ض ِٓ رٌه وٍّب اعزمشد 

 اٌجالد الزظبد٠ب ٚأ١ِٕب ٚاجزّبػ١ب رّزغ إٌظبَ اٌغ١بعٟ ثبٌششػ١خ.

طج١ؼٟ ٌزٌه فأْ ثمبء إٌظبَ اٌغ١بعٟ ِشْ٘ٛ ثّذٜ ششػ١زٗ فىٍّب وبٔذ ِؤعغبرٗ رؼًّ ثشىً 

ٚرٕفز ِطبٌت اٌشؼت ٚرؼًّ اٌغٍطبد اٌضالصخ )اٌزشش٠ؼ١خ ،اٌزٕف١ز٠خ ،اٌمضبئ١خ( ثشىً ِٕفظً 

 ً ِٓ أٞ عٍطخ اخشٜ رضداد ششػ١زٗ ٚثذْٚ رذخ
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إن أي دولة سواء كانت مركبة أم بسٌطة ومهما كان نظامها السٌاسً، برلمـــانً أو ملكً أو 

إدارة محكمة ورشٌدة تنحاز إلى المرونة فً التعامل مع دٌمقراطً أو نٌابً، فإنها تحتاج إلى 
عامة الشعب، وحتى تكون متوافقة مع إرادة الشعب فإنه البد لها من مبادئ تحكم أعمال السلطة 

 .اإلدارٌة، وهٌبات مخول لها تنفٌذ وإصدار القرارات اإلدارٌة
ع السلطة اإلدارٌة إلى ومن أهم هذه المبادئ مبدأ المشروعٌة، وألن هذا المبدأ ٌعتبر خضو

قانونه ٌكتسً أهمٌة عملٌة ونظرٌة بالسٌادة القانون، فإن  

 

 اهمٌة البحث:

تأتً اهمٌة هذا الموضوع من عدة اعتبارات،أولها عدم اتفاق الباحثٌن والمختصٌن على معٌار 
محدد للتمٌز بٌن شرعٌة ومشروعٌة السلطة،وأن غالبٌة هؤالء مازال ٌتخبظ بٌن 

المفهومٌن،وثانٌهما ان مصدر الشرعٌة السٌاسٌة وتحلٌل انماطها هو ابرز معاٌٌر تصنٌف النظم 
 السٌاسٌة.

،واالستقرار إضافه الى ذالك أن هناك عالقة وثٌقة بٌن شرعٌة السلطة ومشروعٌتها من جهة
اسٌة السٌاسً من جهة اخرى،الن هذا االستقرار ٌتوقف على العالقة بٌن مستوى المشاركة السٌ
ودرجة المأسسة ،التً تعنً إقامة سلطة سٌاسٌة ونظام قانونً مبنً على اساس تكرٌس 

ضمانات قانونٌة شكلٌة لقٌام الدولة القانونٌة ،اي تحقٌق المشروعٌة،التً ترتكز بدورها على 
االلتزام باألهداف العلٌا والقٌم األساسٌة للمجتمع،وصوالً إلى تحقٌق اإلطار الشرعً للسلطة 

سٌاسٌة.ال  

 

 

كالٌة:الشا  

نظرا ألهمٌة موضوع الشرعٌة والمشروعٌة بالنسبة ألي سلطة سٌاسٌة،فهً بمثابة اساس 
للحفاظ على استمرارها، خصوصا بالنسبة للدول العربٌة التً تشهد أزمة حقٌقٌة فٌما ٌتعلق 

الدراسة حول سلطاتها السٌاسٌة وعلٌه تتمحور االشكالٌة االساسٌة لهذه بشرعٌة ومشروعٌة 
 الطرح التالً:

ماهً ابرز العوامل التً ادت إلى انهٌار شرعٌة ومشروعٌة السلطة السٌاسٌة على وجه العموم -
استقرها؟والسلطه السٌاسٌه فً العالم العربً على وجه الخصوص ؟وكٌف ٌنعكس ذالك على   

 

 



 

8 
 

 

 

 

التالٌة:رح الفرضٌات طكمحاولة مؤقتة لإلجابة على اإلشكالٌة نرضٌة:الف  

لما أدى ذالك إلى كلما بنٌت السلطة السٌاسٌة فً الدول على اسس سٌاسٌة وقانونٌة متٌنة ك-
رارهااستقرارها واستم  

ى العربٌة منها فً االستبداد وقمع المعارضة كلما اد كلما توغلت االنظمة السٌاسٌة وخصوصاً -
 ذالك إلى انهٌار شرعٌتها 

هً احدى ركابز االسستقرار السٌاسً والضمانة الحقٌقٌة لتحقٌق  والمشروعٌة الشرعٌة-
التكامل الوطنً واالندماج القومً والقضاء على الخالفات بٌن اطراف المجتمع ،أمر اساسً 

 لبناء السلطة السٌاسٌة على اسس دٌمقراطٌة ال شكلٌة

 

 

 

 

الظواهر السٌاسٌه على الرغم من عدم استطاعة منهجٌة واحدة تفسٌر :منهجٌة البحث

التً تتدخل فٌها عوامل متعددة تقتضً المزاوجة بٌن عدة منهجٌات علمٌة،فإن هذه الدراسة 
 ستعتمد، بشكل اساسً ، على المنهج التحلٌلً واتجاه تحلٌل أنماط الشرعٌة والمشروعٌة
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 الهٌكلٌة:

 

فٟ ِمذِخ ٚأسثؼخ  (وانًشروعيةنسهطة انسياسية تيٍ انشرعية ) ااٌّٛعِٛخ  انذراسةأزظّذ 

 فضال ػٓ اٌخبرّخ . ِجبحش

١ٌزٕبٚي ( نهًصطهحات وانًفاهيى) اطار َظري االٚي اٌزٞ جبء ثؼٕٛاْ  ٌّجحشوشط ا

 خاٌٝ صالصّجحش ٘زا اٌ اٌّششٚػ١خ ٚرُ رمغ١ُ ِٚفَٙٛ ٚ اٌؼاللخ  ِفَٙٛ اٌششػ١خٚ غٍطخِفَٙٛ اٌ

 : طبٌتِ

، فٟ ح١ٓ  ِفَٙٛ اٌّششٚػ١خاٌضبٟٔ  ،ٚرٕبٚياٌغٍطخ اٌغ١بع١خخظض االٚي حٛي ِفَٙٛ 

 .ِفَٙٛ اٌّششٚػ١خاٌضبٌش  طٍترٕبٚي اٌّ

انشرعية وانًشروعية في انفكر انسياسي ) اٌضبٟٔ اٌزٞ جبء ثؼٕٛاْ ٌّجحش اِب ا

ٌششػ١خ ٚاٌّششٚػ١خ فٟ اٌفىش اٌغ١بعٟ ٚ اٌششػ١خ ادساعخ  ّجحش٘زا اٌ رٕبٚيح١ش ( وانقاوٌ

 : ِطٍج١ٓاٌٝ ّجحش لغّٕب ٘زا اٌ ار ٚاٌّششٚػ١خ فٟ اٌمبْٔٛ

ٚإٌظبَ اٌغ١بعٟ (3004اٌؼشالٟ ثؼذ) خظض االٚي حٛي طج١ؼخ إٌظبَ اٌغ١بعٟ

اٌّفَٙٛ اٌمبٟٔٛٔ ، ٚرٕبٚي اٌضبٟٔ (3022(٠ٕب٠ش)32ٚصٛسٖ ) اٌّظشٞ فٟ ػٙذ )ِجبسن(  اٌّظشٞ

اٌمبٟٔٛٔ  ٌٍّششٚػ١خ ٚاٌششػ١خ اٌذعزٛس٠خ ٌالٔظّٗ اٌؼشث١خ ٚاٌششػ١خ ٚاٌّششٚػ١خ فٟ اٌفىش

 اٌغشثٟ.

( انشرعية انسياسية في انفكر انعرتي انًعاصر)اٌضبٌش اٌزٞ جبء ثؼٕٛاْ  ّجحشاِب اٌ

ِظبدساٌششػ١خ فٟ أظّخ ،ٚ اٌششػ١ٗ اٌغ١بع١خ فٟ اٌفىش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ّجحش٘زا اٌ فزٕبٚي

 :اٌّجحش اٌٝ ِطٍج١ٓلغّٕب ٘ز ار، اٌحىُ اٌؼشث١خ

اٌفىش اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ٚرٕبٚي اٌضبٟٔ ِظبدس اٌششػ١ٗ ي اٌششػ١ٗ اٌغ١بع١ٗ فٟ رٕبٚي االٚ

 فٟ أطّخ اٌحىُ اٌؼشث١خ
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 المصطلحات والمفاهٌم             المبحث االول                               

 لب االول : مفهوم السلطة السٌاسٌةلمطا                            ا

ان مفهوم السلطة السٌاسٌة متعدد االبعاد ومن اجل االحاطة بهذا المفهوم سوف نتناول فً هذا 

 ة من نواحً متعددة .المطلب السلطة والسلطة السٌاسٌ

السلطة : هً ظاهرة اجتماعٌة سٌاسٌة ٌصعب تعرٌفها بسبب صفاتها المتعددة والسلطة تشمل 

لتعبٌر عن القوة العاملة او قوة االفكار او لمعنٌٌن االول ٌنطوي على معنى )القوة( او تستخدم 

 القوة الشرابٌة ............. الخ

ة او قانونٌة محددة : فٌقال مثالً السلطة السٌاسٌة او داللة سٌاسٌوي على اما المعنى الثانً فٌنط

للتعبٌر عن السلطة الشرعٌة او السلطة الشخصٌة او السلطة الفردٌة وفً بعض االحٌان تستخدم 

 (1)وظابف .كمبدأ الفصل بٌن السلطات الثالث التنفٌذٌة  والتشرٌعٌة  والقضابٌة.

الموجهة فالفكرة الموجهة الناتجة عن قٌادة ادارٌة وسٌاسٌة والسلطة هً الطاقة المحركة للفكرة 

او الجماعة او االمة ممثلة فً الربٌس مهما تنوعت وكثرت المرجعٌات وتباٌنة االفكار واالراء 

فال بد ان الفكرة الموجهة مع تباٌن االراء والمناصب تبقى دابماً هً المصدر االساسً للعمل 

طبٌقه على ارضٌة المٌدان فً المجتمع واالمة ذات التنظٌم االداري او السٌاسً المراد ت

 (2) المشترك المنضبط تحت قٌادة واحدة او ادارة واحدة

والسلطة السٌاسٌة فً االسالم لم ترد لفظتها صراحة فً االسالم وفً القران الكرٌم اٌضاً وانا 

ط ٌنطوي على معنٌٌن القوة )َسلََط( ، فٌقال سلط علٌه فأن الفعل سلّ الذي ورد هوالفعل الثالثً 

والقهر والحد والنفاذ ومع ذلك فقد عرفت السلطة من خالل اشتقاقاتها وبخاصة لفظة سلطان 

التً تعنً الحجة لذلك قٌل االمراء سالطٌن ألنهم الذٌن تقام بهم الحجة والحقوق وقد جاء فً 

  42اوٌن" * الحجر "ان عبادي لٌس لك علٌهم سلطان إال من اتبعك من الغالقران الكرٌم 

فالسلطان هنا ٌنطوي على معنى الغلبة والقوة والتسلط ، اما السلطة فً اللغة العربٌة اٌضاً لم 

ترد بصورة صرٌحة وإنما الذي ورد هو الفعل الثالثً )سلّط ( اي غلبه وعلٌه فأن اصل التعبٌر 

 (3)فً اللغة العربٌة واللغات االجنبٌة مختلفة 

, بغداد_العراق والنشرعلم االجتماع السٌاسً اسسه وابعاده , دار الحكمة للطباعة ســـود ,د.صــــادق اال( 1)

  126- 125م , ص  1991

االطار العام للسلطة والمسؤولٌة فً الفكر االسالمً , رسالة ماجستٌر , جامعة الجزائر ( محمد دراحً , 2)

 22م , ص  2004كلٌة الحقوق والعلوم االدارٌة , الجزائر , 

 (42* القران الكرٌم , سورة الحجر , االٌة )

 126( صادق االسود ,مصدر سبق ذكره , ص 3)
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 المبحث االول                                           المصطلحات والمفاهٌم 

 

: هً احد االصطالحات المعبرة عن وجود فبة حاكمة فً المجتمع تتولى  السلطة السٌاسٌة

ممارسة السلطة وفبة محكومة تلتزم بالوالء والطاعة وتعتبر احد االركان االساسٌة للدولة اذ 

تتولى حكم الشعب وترعى مصالحه وبأزدٌاد الوعً وتشبع الشعوب بالنظرٌات الدٌموقراطٌة 

ة تتولى ممارسة السلطة لحكم الشعب المستقر فوق اقلٌم ورعاٌة اصبح مفهومهما ٌتمثل فً هٌب

 شؤونه وادارة وحماٌة االقلٌم عبر تنظٌم استغالل ثرواته لحفظ النظام واالمن.

هً المعٌار الممٌز للدولة عن غٌرها من الجماعات السٌاسٌة التً لم تصل  فالسلطة السٌاسٌة

ا انها تختص بالمحافظة على الوجود الجماعً بعد الى مستوى الدولة كالقبٌلة والعشٌرة كم

وحماٌة سكان المجتمع والدفاع عنهم فهً قوة ارادة تتجلى لدى الذٌن ٌتولون عملٌة حكم جماعة 

 .من البشر فتتٌح لهم فرض انفسهم بفظل التاأثٌر المزدوج للقوة والكفاءة 

فً اطار المؤسسات العامة إنها صلب او جو او هو عالم السٌاسة التً تقوم بها  وتعرف اٌضاً 

وتعتبر االحتكار الفعلً ألدوات العنف فً المجتمع اي الدور الذي تؤدٌه فً تحقٌق الخٌر العام 

 ( 1) للمجتمع

هً السلطة التً توجد بٌد الدولة والتً تقوم بموجبها بالموافقة على  والسلطة السٌاسٌة:

لخارجٌة اي تعتمد على تعزٌز العالقات مجموعة من القرارات الداخلٌة اي داخل الدولة فقط وا

مع الدول االخرى ولذلك ٌرتبط تطبٌق السلطة السٌاسٌة بوجود مجموعة من قنوات االتصال 

 (2)بٌن كافة االفراد المرتبطٌن بالسلطة السٌاسٌة مثل : مجلس البرلمان والمجالس البلدٌة....الخ 

 

 

 

 

, رســــالـــة ماجستٌر , الجزائر , 1999ـر منذ ائسٌة فً الجزـا( بن احمد نـــادٌة , تــنظٌم السلطة السٌــ1)

 46 - 45م , ص  2013- 2012

 متحصل علٌه من موقع :, تعرٌف السلطه السٌاسٌه ( 2)

                                                                             :http//www.mawsdoo3.com 
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 المصطلحات والمفاهٌم                                            المبحث االول     

                                     

 ((اصـــــــل الـسلــطــة  ))                                    

 

السللللللطة مثللللللت بلللللؤرة اهتملللللام لكلللللل ملللللن تقللللللد مهملللللة البحلللللث فلللللً عللللللم السٌاسلللللة فهلللللً 

عنصلللللر اسلللللاس تلللللدور حولللللله جوانلللللب ومحتلللللوى العدٌلللللد ملللللن الظلللللواهر السٌاسلللللٌة بلللللل 

ملللللن تللللللك الظلللللواهر الٌمكلللللن ان تقلللللوم بلللللدون سللللللطة عللللللى اخلللللتالف اشلللللكالها ان الكثٌلللللر 

هللللللا ال وانواعهللللللا. وبللللللدورها فللللللأن السلللللللطة مهمللللللا تنوعللللللت اشللللللكالها هللللللً فللللللً جوهر

تعلللللدو كونهلللللا عالقلللللة تقلللللوم بلللللٌن طلللللرفٌن قوامهلللللا االملللللر   االسلللللتجابة طلللللرف ٌلللللأمر 

لكلللللللً ٌسلللللللتجٌب الثلللللللانً لمطالبللللللله ، وحلللللللول ذك دارت اغللللللللب التعرٌفلللللللات ووجهلللللللات 

النطلللللللر ، اال إن االتفلللللللاق عللللللللى الجلللللللوهر قلللللللد الٌعنلللللللً اتفاقلللللللاً عللللللللى التفسلللللللٌرات او 

ثٌللللللراً مللللللاادى هللللللذا االشللللللكال وااللفللللللاظ التللللللً اتخللللللذها هللللللذا النللللللوع مللللللن العالقللللللة فك

االخلللللتالف فلللللً هلللللذا الجانلللللب اللللللى إٌقلللللاع البلللللاحثٌن فلللللً الخللللللط واالبهلللللام وملللللنعهم ملللللن 

االتفلللللللللاق عللللللللللى خطلللللللللوط عاملللللللللة ناهٌلللللللللك عملللللللللا ادت الٌللللللللله االنتملللللللللاءات الفكرٌلللللللللة 

والمنطلقللللللللات االٌللللللللدٌو لوجٌللللللللة  مللللللللن تشللللللللوٌ  وارتبللللللللاك اصللللللللاب الكثٌللللللللرٌن مللللللللنهم 

هلللللذه افراء فلللللال بلللللد مثلللللل باألحبلللللاط املللللا مكملللللن االخلللللتالف كملللللا نعتقلللللده بلللللٌن اصلللللحاب 

منلللله االمللللر قوتلللله او قدرتلللله علللللى االمللللر مللللن البحللللث عنلللله فللللً المصللللادر التللللً ٌسللللتمد 

والتلللللأثٌر ملللللن ناحٌلللللة ونوعٌلللللة االسلللللتجابة التلللللً سلللللٌكون موضلللللوعها الطلللللرف الثلللللانً 

وهللللو ماٌجعلنللللا نواجلللله مللللن جرابلللله بثنابٌللللة تتمٌللللز اولهللللا بكونهللللا اسللللتجابة تتخللللذ شللللكل 

تخللللذ شللللكل التللللزام مللللن قبللللل مللللن ٌقللللع علٌلللله مثللللل هللللذا خضللللوع واذعللللان امللللا ثانٌهمللللا فت

 ( 1)الفعل وهو تعبٌر عن رضا ذاتً معٌن فً التحلٌل االخٌر. 

 

 

 

 

( رعد عبد الجلٌل , دراسات دولٌة , العدد السابع والثالثون , مفهوم السلطة السٌاسٌة مساهمة فً دراسة 1)

  126, ص النظرٌة السٌاسٌة , موقع الدراسات الدولٌة 
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 والمفاهٌم المبحث االول                                           المصطلحات    

 ((انواع السلطة عند ماكس فٌبر))                               

 قسم ماكس فٌبر السلطة الى ثالث انواع هً : 

: عرف ماكس فٌبلر العقالنٌلة عللى انهلا مفهلوم تلارٌخً ٌتضلمن  السلطة العقالنٌة القانونٌة -1

 قضات .اعالماً كامالً من التن

والسللللطة العقالنٌلللة تسلللتمد شلللرعٌتها ملللن القلللانون ، والطاعلللة والخضلللوع هنلللا للقلللانون ، وفلللً 

الدٌموقراطٌللة الحدٌثللة نسللتطٌع ان نقللول ان الللذٌن ٌمارسللون السلللطة ٌمارسللونها وفقللاً للدسللتور 

لذي ٌأتً الى السلطة استناداً الى قواعد معٌنة هو الذي ٌملك شرعٌة فً الحكم وهذه ،والشخص ا

القواعد تقوم على االعتقاد العقالنً الرشٌد ، والعلم والتخصص وتمارس السلطة وفقاً لمجموعة 

 المجتمع الغربً ٌتسم بهذه السلطة.من القواعد والقوانٌن المعٌارٌة المحدودة . وٌرى فٌبر ان 

المقصلللود بالكارٌزملللا هلللً الخصلللابص والصلللفات الغٌلللر اعتٌادٌلللة  السللللطة الكارٌزمٌلللا : -2

))الخارقة(( التً ٌمتلكها شخص معٌن سواء كانت صفات حقٌقٌة او وهمٌة . وٌعتقلد المعجبلون 

إن القابد "الكارٌزمً" هو مبعلوث العناٌلة االلهٌلة ، وٌحقلق الخٌلرات لشلعبه بالشخصٌة الخارقة 

اً ٌستمد سلطته من االعتقاد الشعبً، وهو ملهم الشلعب ، وٌحملل صلفات خارقلة واتباعه ، واٌض

 للطبٌعة ، وعنده قدرات غٌر اعتٌادٌة ٌحقق بها شخصٌته . 

اذاً ، هلً التلً تقلوم عللى الشلخص الفلذ اي الشلخص اللذي ٌمتللك صلفات  ، فالسلطة الكارٌزمٌلا

 خارقة ٌعتقد بها االفراد المحكومٌن.

دها فٌبر على اصحاب هذه السلطة تشمل االنبٌلاء والقلادة المشلهورٌن ورؤسلاء واالمثلة التً ٌرٌ

 بعض االحزاب .

والسلطة الكارٌزمٌا سلطة لٌست مسلتقرة بسلبب افتقارهلا العملل المؤسسلاتً ، والنظلام السٌاسلً 

اٌضاً مرتبط بشخص واحد هو القابد الكارزمً وفلً الوقلت نفسله ٌسلتطٌع هلذا القابلد ان ٌحلافظ 

 ثٌره فً الناس مادام ٌقوم بأنجازات مهمة .على تأ

، وتلأتً شلرعٌة  : تعتمد هذه السلطة على االٌمان فً "التقالٌد" ، وتقدٌسها السلطة التقلٌدٌة -3

هذه التقالٌد من إٌمان اكثر اكثر الناس فً المجتمع بقدسٌة النظام وقوته فً السٌطرة كملا ورثهلا 

بقدسلٌة التقالٌلد القدٌملة المتوارثلة ، وشلرعٌة السللطة فٌهلا  من الماضً وهً تقوم على االعتقلاد 

 (1).عٌة من االفراد الذٌن ٌتمتعون بالسلطةكما انها تستمد مكانتها االجتما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م   2013, المجلد االول ,  206ً عواضة , السلطة عند ماكس فٌبر , مجلة االستاذ , العدد ( د. حنان عل1)

 224 - 221ص
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 والمفاهٌم المصطلحات                                              االول المبحث    

                 

 ((المعاصرالفكر االسالمً السلطة السٌاسة فً ))                        

وفلللللللً هلللللللذه الفقلللللللره سنشلللللللخص قللللللللة الطروحلللللللات النظرٌلللللللة المرتبطلللللللة ببٌلللللللان الفهلللللللم 

االسلللللللالمً للسللللللللطة كضلٌلللللللة تحتمهلللللللا الضلللللللرورة الجتماعٌلللللللة ،فقلللللللد تطرقلللللللت بعلللللللض 

االراء للسللللللطة وحوللللللت تعرٌفهلللللا ملللللن خلللللالل اقتبلللللاس معناهلللللا ملللللن الثقافلللللة السٌاسلللللٌة 

دفللللللة لهللللللا، فٌعرفونهللللللا الغربٌللللللة ،فتللللللارة ٌطلقونهللللللا علللللللى الحكومللللللة وكأنهللللللا لفظللللللة مرا

الحكومللللللة االسللللللالمٌة الشللللللرعٌة ، وهللللللذا التعرٌللللللف ٌتجللللللاوز الفللللللرق المفللللللاهٌمً بأنهللللللا 

 بٌن الحكومة والسلطة فاألولى هً االداة والثانٌة فعل تلك االداة . 

وتللللارة أخللللرى ٌرادفللللون بٌنهللللا وبللللٌن الدولللللة فعنللللد الحللللدٌث عللللن ضللللرورة قٌللللام الدولللللة 

نللللللللاً ٌجللللللللري الحللللللللدٌث عللللللللن السلللللللللطة  تقللللللللدم ادلللللللللة علللللللللى ضللللللللرورة السلللللللللطة واحٌا

والمقصلللللود هلللللو الدوللللللة وربملللللا هلللللذا نلللللاجم ملللللن ان االسلللللالم للللللم ٌلللللولً اهتماملللللاً كبٌلللللراً 

للدوللللللللة بقلللللللدر اهتمامللللللله بالسللللللللطة ألنهلللللللا عملللللللاد بقلللللللاء الدوللللللللة اوالً ، وألن المسللللللللمٌن 

تنلللللازعوا حلللللول السللللللطة وللللللم ٌهتملللللوا بالدوللللللة ، املللللا لكونهلللللا لٌسلللللت واضلللللحة المعلللللالم 

 اقعٌة او ألنها نتٌجة حتمٌة لوجود السلطة.من الناحٌة الو

وعلللللللرف اللللللللبعض السللللللللطة بأنهلللللللا البنٌلللللللة السللللللللطوٌة ل ملللللللة والتلللللللً توجللللللله العملللللللل 

 السٌاسً وتحدده وفق منظومة المبادئ السٌاسٌة االسالمٌة .

او انهلللللا القلللللدرة عللللللى الفعلللللل النلللللابع عللللللى مقتضلللللى النظلللللر الشلللللرعً فلللللً االسلللللالم . 

وٌمكلللللن القلللللول ان السللللللطة اسلللللالمٌاً تعنلللللً القلللللدرة التلللللً تمتلكهلللللا الهٌبلللللة القابملللللة عللللللى 

ادارة المجتملللللع وتنظٌمللللله والتلللللً تقلللللوم عللللللى رضلللللى االفلللللراد وتوجلللللب الجماعلللللة وفلللللق 

الحقلللللللوق والحرٌلللللللات الشلللللللرعٌة ، وعللللللللى هلللللللذا االسلللللللاس تملللللللنح قواعلللللللد المرجعٌلللللللة 

وتفللللللرض الواجبللللللات وبالشللللللكل الللللللذي ٌضللللللمن تحقٌللللللق مصللللللالح االفللللللراد مللللللن جهللللللة  

ومقتضللللللٌات الشللللللرع مللللللن جهللللللة اخللللللرى فمٌللللللزة السلللللللطة االسللللللالمٌة انهللللللا خاضللللللعة 

للشللللللرع الللللللذي ٌحللللللدد لهللللللا الللللللدور والفعالٌللللللة ، وانهللللللا التخضللللللع مادٌللللللاً والمعنوٌللللللاً ألي 

  (1)سلطة اخرى وهذا ماٌؤمن لها االستقاللٌة 

 

 

( د. امل هندي كاطع , الدولة فً الفكر السٌاسً االسالمً , محاضرات القٌت على طلبة البكالورٌوس 1)

 16م , ص  2012- 2016علوم سٌاسٌة جامعة دٌالى المرحلة الرابعة , 
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 والمفاهٌم المصطلحات                                              االول المبحث  

                 

 ))مفهوم السلطة السٌاسٌة فً نظر بعض الكتاب((                 

افن وبعد ان بٌنا كل من مفهوم السلطة والسلطة السٌاسٌة واصل السلطة ومفهوم السلطة 

فٌما ذهب الٌه الكتاب االخرون فً السٌاسٌة فً الفكر االسالمً المعاصر سوف نقوم بالبحث 

 تعرٌفهم للسلطة .

ه "رسل" اذ ٌقول فً تعرٌفه للسلطة : انه ٌمكن النظر الٌها بوصفها عملٌة الى ولنبدأ بما اورد

احداث تأثٌر مقصود . وهو بذلك ٌكون قد حدد هدف العملٌة وقصدها على جانبها الشكلً 

المجرد الذي الٌرى فٌه سوى احداث اثر ما مطلوب من قبل من قام بالعملٌة دون ان ٌعنٌه امر 

ن ثم بواعث من مارس هذا الفعل او التأثٌر ونتابجه على موضوع التأثٌر الغاٌة او األهداف وم

ومن ثم ردود افعالهم نحوه ونقصد بهم افراد الجماعة ، فهً قد تؤدي الى التزام هؤالء االخرٌن 

 به بقدر ما تنطوي علٌه من رضا وتقبل او ربما قد تدفع الى التمرد علٌه .

زاوٌة استعمالها على القوة سواء فً شكلها المجرد المعلن اما "السوٌل" فٌنظر الى السلطة من 

او الضمنً حٌث ٌعتبرها عملٌة تأثٌر على ىسلوك االخرٌن  من خالل فرض الحرمان والضغط 

والجزاءات علٌهم او التهدٌد بها بغٌة تحقٌق امتثالهم للسٌاسة المعروضة للتنفٌذ " والسول " هنا 

بطن منها والمعلن شرطاً الزماً مناجل ضمان ٌجعل من الجزاءات والحرمانات الم

 استجابةاالفراد لها بوصفها اساس السلطة .

كما ٌذهب الى ذلك عدد ممن تناول هذا الموضوع، ان "السوٌل" ٌتجاهل الجوانب وٌمكن القول 

االخرى للسلطة والمتمثلة فً موضوع الرضا والتً هً احد اهم نتاجات شرعٌة السلطة والتً 

اي السلطة ان تبقى وتستمر فً حال غٌاب هذا العنصر. وٌؤكد بدالً عن ذلك على  الٌمكن لها

 القوة واالكراه والتهدٌد بها .

وفً نفس االتجاه ٌذهب " دٌجوفنال " حٌن ٌؤكد على دور القوة على دور القوة فً هذا المجال 

ال للقوة  حسب زعمه على ان المجتمعات االنسانٌة معنٌه على اختالف اوضاعها ال لشًء

 (1)والقوة وحدها .

اوالً وٌمكن الخلوص من كل ماتقدم الى التأكٌد على قضٌتٌن مهمتٌن تخص السلطة عامة وهً : 

ان السلطة عالقة انسانٌة من نوع ما ، فهً عالقة جمعٌة الي البد لها من اطراف متعددة 

السلطة عالق تنظٌمٌة ، بمعنى ثانٌاً  تشترك من خالل تفاعلها مع بعضها ألنتاج هذه الظاهرة .

 ان ظهور الجماعة مرتبط بشكل من االشكال بوجود تنظٌم الذي ٌسمى االخٌر واقعة السلطة.

 

 123- 122( رعد عبد الجلٌل , مصدرسبق ذكره , ص 1)
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 والمفاهٌم المصطلحات                                              االول لمبحثا  

 

 )) المطلب الثانً : مفهوم الشرعٌة ((                       

ان مفهلللللوم الشلللللرعٌة مفهلللللوم متشلللللعب ومتعلللللدد االبعلللللاد وملللللن اجلللللل االحاطلللللة الشلللللاملة 

بهلللللذا المصلللللطلح سلللللنتطرق ضلللللمن هلللللذا المطللللللب اللللللى تعرٌلللللف الشلللللرعٌة ملللللن الناحٌلللللة 

اللغوٌللللللة واالصللللللطالحٌة ثللللللم الللللللى تعرٌللللللف الشللللللرعٌة عنللللللد بعللللللض العلمللللللاء مللللللن ثللللللم 

 الشرعٌة فً االسالم واخٌراً مصادر الشرعٌة فً االسالم.نعرج على مبدأ 

 اوال : الشرعٌة من الناحٌة اللغوٌة 

( وشلللللرع اللللللدٌن اي سلللللنه وبٌنللللله محكلللللم  عَ رّ كلملللللة الشلللللرعٌة قلللللً اللغلللللة مصلللللدرها ) َشللللل

التنزٌللللل ٌقللللول تعللللالى " شللللرع لكللللم مللللن الللللدٌن ماوصللللى بلللله نوحللللاً والللللذي اوحٌنللللا الٌللللك 

 ٌسى ان القٌموا الدٌن وال تتفرقوا فٌه " * وماوصٌنا به ابراهٌم وموسى وع

وشللللللرع االمللللللر اي جعللللللله مشللللللروعاً .كمللللللا تعنللللللً الشللللللرعٌة المبللللللادئ التللللللً ٌتعللللللٌن 

 (1)مراعاتها فً كل االفعال واالقوال . 

: هللللللً مفهللللللوم سٌاسللللللً مركللللللزي مسللللللتمد مللللللن كلمللللللة شللللللرع اي قللللللانون او فالشللللللرعٌة 

كم والمحكلللللللوم علللللللرف معتملللللللد وراسلللللللخ وٌرملللللللز اللللللللى العالقلللللللة القابملللللللة بلللللللٌن الحلللللللا

المتضللللللللمنة توافللللللللق العمللللللللل او الللللللللنهج السٌاسللللللللً للحكللللللللم مللللللللع المصللللللللالح والقللللللللٌم 

االجتماعٌلللللة للملللللواطنٌن بملللللا ٌلللللؤدي اللللللى القبلللللول الطلللللوعً ملللللن قبلللللل الشلللللعب بقلللللوانٌن 

وتشللللللرٌعات النظللللللام السٌاسللللللً وهكللللللذا تكللللللون الشللللللرعٌة عالقللللللة متبادلللللللة بللللللٌن الحللللللاكم 

 (2)والمحكوم. 

 

 

 

 

 13رى , االٌة * القران الكرٌم , سورة الشو

شارع  32( د. زحل محمد االمٌن , مبدأ الشرعٌة فً النظامٌن الدولً والدستوري , دار النهضة الدولٌة , 1)

 20-19م , ص  2010مصر ,  –عبد الخالق ثروت  , القاهرة 

ماجستٌر , ( العمراو ي فرٌده , ازمة الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة  دراسة حالة مصر , رسالة 2)

 9م , ص 2014- 2013جامعة محمد حضٌر , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة , مصر , 
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 والمفاهٌم المصطلحات                                              االول لمبحثا  

 

 ثانٌاً : من الناحٌة االصطالحٌة 

تعرف الموسوعة الدولٌة االجتماعٌة مفهوم الشلرعٌة بأنله : " االسلاس التلً تعتملد علٌهلا الهٌبلة 

الحاكمة فً ممارستها للسلطة . وتقوم على حق الحكومة فً ممارسة السلطة وتقبلل المحكلومٌن 

 " لهذا الحق 

وتطلور  ٌعتبر جون للوك اول ملن اسلتخدم مفهلوم الشلرعٌة كأسلاس لتحدٌلد الظلاهرة السٌاسلٌة .

ٌلث اصلبح ٌعلب علن اختٌلار وتقبلل المحكلومٌن للحكلام والنظلام حالمفهوم فً العصور الحدٌثة ب

 السٌاسً وهكذا برز عنصر االختٌار والرضى كعناصر اساسٌة لمفهوم الشرعٌة .

 اتجاهات للتعرٌف :  3لقد طرحت العدٌد من التعرٌفات لمفهوم الشرعٌة ٌمكن رصد 

ة بأنهلا "سلٌادة القلانون" اي خضلوع السللطات العاملة للقلانون ـلـالشرعٌاتجاه قلانونً ٌعلرف  -1

ر المدونلة  ــلـوااللتزام بحدوده ، وٌمتد القانون لٌشمل القواعد القانونٌة المدونلة ) الدسلتور ( وغٌ

 العرف(.)

(. اتجاه دٌنً ) القانون االلهً ( : وٌعرف الشرعٌة بأنها تنفٌذ احكام الدٌن ) القانون االلهلً  -2

 وجللوهره ان النظللام الشللرعً هللو ذلللك النظللام الللذي ٌعمللل علللى تطبٌللق وااللتللزام بقواعللد الللدٌن

وٌجب فهلم اللدٌن بمعنلى الحقٌقلة المنزللة . وٌظلم هلذا االتجلاه معظلم علملاء اللدٌن فلً العصلور 

 القٌمة والحدٌثة .

جتملع للنظلام اتجاه اجتماعً   سٌاسلً : حٌلث تعلرف الشلرعٌة بأنهلا تقبلل غالبٌلة افلراد الم -3

علن بأنله ٌسلعى لتحقٌلق اهلداف الجماعلة ، وٌعبلر  تقلادهمالسٌاسً وخضوعهم له طواعٌة : ألع

 (1)قٌمها وتوقعاتها وٌتفق مع تصورها عن السلطة وممارستها . 

 

 

 

 

 سٌف الدٌن عبد الفتاح اسماعٌل , مفهوم الشرعٌة , متحصل علٌه من موقع( 1)

http//ashahed200.tripod.com/mfaheem/3/html.                                                         
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 لمبحث االول                                              المصطلحات والمفاهٌما       

 

 ثالثاً : تعرٌف الشرعٌة عند بعض العلماء 

ظرٌللللللللللة نتكللللللللللون  ان النظرٌللللللللللة السٌاسللللللللللٌة الٌمكللللللللللن ان للللللللللوٌس دٌمللللللللللون :  -اوال :

رٌلللللللة السللللللللطة الشلللللللرعٌة وهلللللللذا ٌعنلللللللً علللللللدم امكانٌلللللللة اقتصلللللللار ظالسللللللللطة وانملللللللا ن

رة وغاٌاتهلللللا وانملللللا عللللللى العكلللللس جلللللب التركٌزعللللللى طالسٌاسلللللة عللللللى ممارسلللللة السلللللٌ

 رعٌة هً الوسٌلة لجعل السلطة دابمةسٌطرة ممكنة والشماٌجعل هذه ال

مصللللللللطلح الشللللللللرعٌة ٌعمللللللللً اسللللللللاس السلللللللللطة وتبرٌللللللللر  : بللللللللول باسللللللللتٌل -ثانٌللللللللاً :

 (1)الخضوع او الطاعة الناجمة عنها 

ٌشللللللٌر الللللللى مصللللللطلح شللللللرعً ٌحللللللدد مللللللن وجهللللللة نظللللللر  لللللللوي بونفٌللللللل : -: ثالثللللللاً 

قبللللللل كامللللللل المجموعللللللة ضللللللمن  سوسللللللٌولوجٌه كللللللل عمللللللل او تصللللللرف مقبللللللول مللللللن

 ثقلللللافً معلللللٌن وهلللللذا ٌلللللتم عبلللللر معلللللاٌٌر وقلللللٌم تسلللللتمد جلللللذورها ملللللن –اطلللللار اجتملللللاعً 

 الحالة التأسٌسة للعالقة االجتماعٌة ذاتها .

للللللت ملللللن قشلللللكلة الشلللللرعٌة قلللللد انتم : تلللللرى ملللللن وجهتهلللللا ان جوزٌلللللان بلللللوالد -رابعلللللاً :

ٌدولوجٌللللللة اي الللللللى حٌللللللث ان نتصللللللور الشللللللرعٌة المٌللللللدان المشللللللروعٌة الللللللى مٌللللللدان ا

ونفهمهلللللللا ملللللللن خلللللللالل عالقتهلللللللا بلللللللالواقع وللللللللٌس ملللللللن خلللللللالل عالقتهلللللللا بالقلللللللانون 

بالنسللللللبة لهللللللا هللللللً قٌمللللللة سٌاسللللللٌة بللللللذاتها وثقافٌللللللة بجوهرهللللللا ومللللللن هللللللذا فالشللللللرعٌة 

 المنظور فأن الشرعٌة اكبر  بكثٌرمن الخضوع للقانون والتوافق معه .

الشللللللرعٌة هللللللً مفهللللللوم غٌللللللر موضللللللوعً النلللللله ٌحٌللللللل الللللللى  بٌٌللللللر كللللللاالم: -خامسللللللاً :

بللللللأن السللللللطة السٌاسللللللٌة واالدارٌلللللة تملللللارس مللللللن قبلللللل اشللللللخاص احسلللللاس الملللللواطنٌن 

وفللللللق ممارسللللللات صللللللحٌحة وبمللللللا ٌخللللللدم المصلللللللحة العامللللللة وهللللللذه الموافقللللللة  جٌللللللدٌن

الكامللللللة مللللللن قبلللللل المللللللواطنٌن عللللللى الطرٌقللللللة التلللللً نتللللللدار بهلللللا شللللللؤونهم هلللللً بعللللللد 

 (2)جوهري للحكم وممارسة السلطة .

 

 

, مجلد  النظام السٌاسً وجدلٌة الشرعٌة والمشروعٌة , مجلة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة ,( احمد ناصوري1)

 252م , ص  2009العدد الثانً ,  29

 253ص ( المصدر نفسه , 2)
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 لمبحث االول                                              المصطلحات والمفاهٌما  

  

 رابعاً : مبدأ الشرعٌة فً االسالم

ان اهمٌلللللة مبلللللدأ الشلللللرعٌة فلللللً االسلللللالم تكملللللن فلللللً انللللله ملللللن الضلللللمانات التلللللً ٌضلللللعها 

االسلللللالم للحٌلوللللللة دون انحلللللراف القلللللابم عللللللى السللللللطة واللجلللللوء اللللللى االسلللللتبداد وهلللللو 

فللللً النظللللام السٌاسللللً االسللللالمً فمتللللى التللللزم القللللابم علللللى  بللللذلك ٌمثللللل حجللللر الزاوٌللللة

السللللللطة بلللللالقران والسلللللنة فلللللً قراراتللللله وجبلللللت لللللله الطاعلللللة ملللللن جانلللللب المحكلللللومٌن 

وحلللللق لهلللللم االمتنلللللاع  واذا ماحلللللدث العكلللللس سلللللقط عنللللله حلللللق الطاعلللللة ملللللن المحكلللللومٌن

فللللللللً االمتثللللللللال للقللللللللانون الصللللللللادرعنه والمخللللللللالف للقللللللللٌم االسللللللللالمٌة وهنللللللللا تتجلللللللللى 

 م الفعالة لمبدأ الشرعٌة .ضمانات االسال

ر فلللللً حلللللد ذاتللللله الهلللللدف ملللللن وراء اي ـلللللـدأ اٌضلللللاً انللللله ٌعتبـلللللـوملللللن اهمٌلللللة هلللللذا المب

عللللللللى ان ٌهلللللللدف اللللللللى ٌتوقلللللللف تنظلللللللٌم سٌاسلللللللً وألن، اي تنظلللللللٌم سٌاسلللللللً اسلللللللالمً 

بٌللللللق هللللللذا المبللللللدأ الللللللذي ٌعتبللللللر الدعامللللللة االساسللللللٌة للنظللللللام السٌاسللللللً االسللللللالمً تط

 (1) وجوهره

ونتٌجلللللة للللللذلك فلللللأن االصلللللل فلللللً االسلللللالم ان قٌلللللام السللللللطة واسلللللتمرارها ملللللن حٌلللللث 

شلللللللرعٌتها وان ملللللللدى التلللللللزام المحكلللللللومٌن بطاعتللللللله ٌلللللللرتبط ارتباطلللللللاً وثٌقلللللللاً بملللللللدى 

بللللله ملللللن مبلللللادئ اساسلللللٌة واهلللللداف التلللللزام القلللللابم علٌهلللللا بلللللالقران والسلللللنة وبملللللا جلللللاءت 

علٌللللا للمجتمللللع االسللللالمً ومللللن حٌللللث تطبٌللللق مللللاورد فللللً القللللران والسللللنة مللللن احكللللام 

 (2) منظمة لعالقات المجتمع 

 

 

 

 

 

 92( محمد دراحً , مصدر سبق ذكره , ص 1)

م ,  1996 ,االسكنــــــــدرٌة  ( عادل فتحً ثابت عبد الحافظ , شرعٌة السلطة فً االسالم , دار الجامعة الجدٌدة ,2)

  63ص 
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 لمبحث االول                                              المصطلحات والمفاهٌما  

  

 خامساً : اصول مبدأ الشرعٌة فً االسالم 

ملللللن الواضلللللح عنلللللد الحلللللدٌث علللللن اصلللللول مبلللللدأ الشلللللرعٌة القلللللول بأنهلللللا تتمثلللللل اساسلللللاً 

فلللللللً الكتلللللللاب والسلللللللنة واهمٌلللللللة اللجلللللللوء الٌهلللللللا ألسلللللللتنباط مبلللللللدأ الشلللللللرعٌة بأبعلللللللاده 

وضلللللماناته التلللللً حلللللددها وشلللللرعها االسلللللالم وتجلللللدر االشلللللارة فلللللً هلللللذا الصلللللدد اللللللى 

والسلللللنة وبلللللٌن ضلللللرورة التمٌٌلللللز بلللللٌن النظلللللام السٌاسلللللً الحلللللق المسلللللتمد ملللللن الكتلللللاب 

والتمٌٌلللللز بلللللٌن الفكلللللر السٌاسلللللً بأعتبلللللاره جمللللللة واقلللللع الحكلللللم فلللللً المجتملللللع االسلللللالمً 

افكللللللار تتعلللللللق بممارسللللللة مظللللللاهر السلللللللطة التللللللً جللللللاء بهللللللا القللللللران الكللللللرٌم والسللللللنة 

ومٌن وبلللللللٌن المفكلللللللرٌن  كالنبوٌلللللللة الشلللللللرٌفة وعالقلللللللة القلللللللابمٌن عللللللللى السللللللللطة بلللللللالمح

 (1)ووافقت الكتاب والسنة  االسالمٌٌن االبقدر مااستجابة افكارهم

ان اسللللللتناط مبللللللدأ الشللللللرعٌة فللللللً االسللللللالم ٌسللللللتوجب االنطللللللالق مللللللن اصللللللول االسللللللالم 

وهلللللً الكتلللللاب والسلللللنة ثلللللم بٌلللللان تطبٌقلللللات الخالفلللللة فلللللً هلللللذا االطلللللار واالنتهلللللاء بعلللللد 

ذللللللللك اللللللللى توضلللللللٌح  التصلللللللورات المختلفلللللللة بالنسلللللللبة للفلللللللرق االسلللللللالمٌة المختلفلللللللة 

 تصوراتها .وفقهابها والتعلٌق على 

ونالحلللللظ ان السللللللطة ملللللن خلللللالل تصلللللورها التلللللارٌخً اخلللللذت صلللللوراً متباٌنلللللة حلللللول 

عالقللللللللة السللللللللٌطرة واالمتثللللللللال ومنهللللللللا صللللللللورة السلللللللللطة المشخصللللللللة اي ان تكللللللللون 

 (2) السلطة فٌها لفرد او لنفر معٌن لصٌقة بذاته

 

 

 

 

  6-3م , ص  1920 القاهرة ,( د. محمد حلمً , نظام الحكم االسالمً , دار الفكر العربً ,1)

  100-99( محمد دراحً , مصدر سبق ذكره , ص 2)
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 لمبحث االول                                              المصطلحات والمفاهٌما   

 سادساً : مصادر الشرعٌة فً االسالم  

 (1)ان مصادر التشرٌع االسالمً االساسً اربع هً : 

 ــم .ـــالكرٌـــــــــاوالً : القران 

 ثانٌاً : السنة النبوٌة الشرٌفة .

 ــــــــاع .ـــثالثاً : االجمـــــــــــ

وثملللللللة مصلللللللادر اخلللللللرى كاالستحسلللللللان واالصلللللللطحاب ــلللللللـاس . ـــــــرابعلللللللاً : القٌــــــــ

 الموسلة والمصالح

صلللولٌون القلللران اشلللهر ملللن ان ٌعلللرف ، وملللع هلللذا فقلللد اعتلللى االاوالً : القلللران الكلللرٌم : 

 بتعرٌفه ، وذكروا له تعارٌف شتى حرص كلمنهم ان ٌكون تعرٌفه جامعاً مانعاً.

  علٌلللله  ىومللللن هللللذه التعللللارٌف : القللللران : هللللو الكتللللاب المنللللزل علللللى رسللللول   ) صللللل

وسللللم ( ، المكتلللوب فلللً المصلللاحف المنقلللول الٌنلللا عنللله نقلللالً متلللواتراً بلللال شلللبهة ً وال خلللالف 

ن حجللة علللى الجمٌللع ، وانلله المصللدر االول للتشللرٌع بللل حجللة علللى بللٌن الملسللمٌن ان القللرا

فللللالقران الكللللرٌم قطعللللً الثبللللوت ألنلللله منقللللول فللللً كللللل عصللللر مللللن (   2)جمٌللللع البشللللر . 

العصلللور االسلللالمٌة بلللالتواتر منلللذ نلللزول االٌلللة االوللللى اللللى ٌومنلللا هلللذا املللا دالالتللله عللللى 

 (3)االحكام فقد تكون قطعٌة وقد تكون ظنٌة .

للسلللنة النبوٌلللة معنلللى فلللً اللغلللة ، ومعنلللى فلللً اصلللطالح  السلللنة النبوٌلللة المطهلللرة :ثانٌلللاً : 

، ومعنللى عنللد االصللولٌٌن فالسللنة فللً اللغللة : عبللارة عللن الطرٌقللة المعتللادة المحللافظ  الفقهللاء

علٌهلللا ،التلللً ٌتكلللرر الفعلللل بموجبهلللا . ومنللله قولللله تعلللالى : " سلللنة   فلللً اللللذٌن خللللوا ملللن 

 دٌالً " *قبل ولن تجد لسنة   تب

 

كلٌة التربٌة , جامعة  –( مازن بن صالح مطبقانً , النظام السٌاسً فً االسالم , الدراسات االسالمٌة 1)

 12الملي سعود , المملكة العربٌة السعودٌة , بدون سنة , ص 

, ( د.عبد الكرٌم زٌدان , الوجٌز فً اصول الفقه , مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر , الطبعة السادسة 2)

 152م , ص  1926بغداد , 

شركة الخنساء للطباعة المحدودة , بغداد , , اصول الفقه فً نسٌجه الجدٌد , ( د.مصطفى ابراهٌم الزلم3ً)

 32, ص 2002

  62( * االحزاب , االٌة 4)
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 لمبحث االول                                              المصطلحات والمفاهٌما   

للة علن النبلً وفً اصلطالح الفقهلاء ، عللى ماقالله اللبعض : ماكلان ملن العبلادات ناقللة منقو    

اي مالٌس بواجب منها . ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه : انها تطلق  ()صلى   علٌه وسلم

عند الفقهاء على ماهو مندوب من العبادات وغٌرها ، وقلد تطللق كلملة )السلنة( فلً كلالم بعلض 

 قهاء )بدعة( فٌقال : فالن عل سنة ، اذاً عمل وفق عمل النبً )صلى   علٌه وسلم( ، وفلالنالف

على بدعة ، اذاً عمل على خالف ذلك. وفً اصطالح االصولٌٌن ، السنة : ماصلدر علن  النبلً 

)صلى   علٌه وسلم(غٌر القران ، من قول او فعل او تقرٌر فهً بهلذا االعتبلار دلٌلل ملن ادللة 

 (1)حكام ومصدر من مصادر التشرٌع اال

 ثالثاً :االجماع 

 تعرٌفه لغتًة واصطالحاً .

فلللللً اللغلللللة : هلللللو العلللللزم واالتفلللللاق . وفلللللً االصلللللطالح اصلللللل الشلللللرع اتفلللللاق جمٌلللللع 

المجتهلللللدٌن ملللللن املللللة محملللللد )صللللللى   علٌللللله وسللللللم( ، بعلللللد وفاتللللله فلللللً عصلللللر ملللللن 

 العصور على حكم شرعً اجتهادي .

 و مبدأ الشورى وهو من االمور االساسٌة فٌه.: اساس االجماع اساسه 

ٌؤخلللذ ملللن هلللذا التعرٌلللف ان انعقلللاد االجملللاع بلللالمفهوم االصلللولً ٌتوقلللف عللللى شلللروطه : 

الشلللروط السلللته التالٌلللة : اهلٌلللة االجتهلللاد كلللون المجتهلللد ملللن اكلللة محملللد )صللللى   علٌللله 

لى   علٌللله وسللللم( ، االتفلللاق التلللام صلللراحة او ضلللمناً ، كلللون االتفلللاق بعلللد الرسلللول )صللل

 شلللرعً  كلللون محلللل االتفلللاق حكملللاً شلللرعٌاً قلللابالً ل جتهلللاد ، وتعزٌلللز االتفلللاق بسلللند   وسللللم(
(2) 

: هومصللللدر عقللللً تبعللللً ٌلحللللق بللله امللللر النللللص فٌللله وال اجمللللـاع بللللضخر رابعلللاً : القٌللللاس 

 منصوص علٌه منصوص على حكمه او مجمع علٌه . 

متحلللدة التعلللرف بمجلللرد فهلللم اللغلللة . وتعرٌفللله : تعدٌلللة حكلللم ملللن االصلللل اللللى الفلللرع بعللللة 

وملللن ادللللة القٌلللاس قولللله تعلللالى " فلللأعتبروا ٌلللااولً االبصلللار" * فلللا  ٌأمرنلللا باألعتبلللار بملللا 

اصللٌب بلله بنللو النظٌللر مللن خللراب ودمللار ألنهللم بشللر مثلنللا فلللو صللنعنا ماصللنعوا ألصللابنا 

  .مااصابهم

تلله فللً الصللالة وقاسللوا ومللن القٌللاس خالفللة ابللً بكللر الصللدٌق )رضللً   عنلله ( علللى امام

 (3) قتال مانعً الزكاة على تاركً الصالة

 161, ص ( عبد الكرٌم زٌدان , مصدر سبق ذكره 1)

 59( د. مصطفى ابراهٌم الزلمً , مصدر سبق ذكره , ص 2)

 2* سورة الحشر , االٌة 

 19( مازن بن صالح مطبقانً , مصدر سبق ذكره , ص 3)
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 المصطلحات والمفاهٌم                                المبحث االول                 

 (( مفهوم المشروعٌة : المطلب الثالث))  

سوف نقوم فً هلذا المطللب بدراسلة مبلدأ المشلروعٌة بأعتبلاره االسلاس القلانونً لقٌلام السللطة  

ذلك على السٌاسٌة وعلٌه سوف نتناول هذا المبدأ من الناحٌة اللغوٌة واالصطالحٌة ثم نعرج بعد 

مصادر المشروعٌة والشلرٌعة االسلالمٌة كمصلدراً للمشلروعٌة واخٌلراً سلوف نتنلاول الفلرق او 

 التمٌٌز بٌن مصطلح الشرعٌة ومصطلح المشروعٌة.

 اوالً : المعنى اللغوي لكلمة المشروعٌة 

 (1)ورد ثالث معانً لكلمة المشروعٌة بمعجم العالمة الووس 

 خاصٌة لمصادر مشروع. –أ 

 نً حال مولود عن طرٌق مشروع.تع -ب

 تعنً حق وراثة الملك وبطرٌق مشروع أي بواسطة قانون البالد. –ج 

اما معنى كلمة مشروعٌة فً اللغة العربٌلة : ان كلملة مشلروعٌة مشلتقة ملن الفعل)شلرع( مثلهلا 

كلمة شرعٌة وٌرى بعضهم فً معرض تناوله لهذٌن المصطلحٌن ، ان كلمة شرعٌة مشلتقة ملن 

بصفة فعلٌة ، ومعناه موافقة الشرع ، اما المشروعٌة فتشتق من الشلرع بصلفة المفعولٌلة  الشرع 

 (2)وتفٌد محاولة موافقة الشرع ، والمحاولة قد تصٌب وقد تخٌب .

اخلذ ، بلدأ ، ابتلدأ       }ٌشلرع ، شلرعاً ، مشلروعاً  {وقد اتت لكلمة المشروعٌة فً اللغلة ملن شلرع 

فهو مشروع    }ٌشرع ، تشرٌعاً  {وم < : سن لهم شرٌعة . شرع من افعال الشروع : > شرع الق

 شرع القوانٌن: سنها ، وضعها.

 شرع )الشرع( : مصدر شرع ، ما َشًرعُه   وَسًنُه للناس.

 ِشرَعَه : طرٌق ، مذهب ، منهاج .

 (3)شرعً : منسوب الى الشرع . ما كان ضمن حدود الشرع موافقاً له 

 

 

 

 

( رابحللً لخضللر , التللدخل الللدولً بللٌن الشللرعٌة الدولٌللة ومفهللوم سللٌادة الدولللة , اطروحللة لنٌللل شللهادة 1)

كلٌللة الحقللوق والعلــللـوم السٌـــــاسٌــــللـة  –الللدكتوراه فللً القللانون العللام , جامعللة ابللً بكللر بلقاٌللد تلمسللان 

 11م , ص  2015-2014 الجزائر,,

 12( المصدر نفسه , ص2)

( بن كدة نور الدٌن , مبدأ المشروعٌة فً القرار االداري , مذكرة ماجسلتٌر , جامعلة محملد خٌضلر , كلٌلة 3)

 9م ,ص  2015 -2014 مصر , قسم الحقوق , –الحقوق والعلوم السٌاسٌة 
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 المبحث االول                                               المصطلحات والمفاهٌم  

 

 ناحٌة االصطالحٌة :ثانٌاً: من ال

ان مفهوم مبدأ المشروعٌة االصطالحً ٌعنلً : " ان اعملال الهٌبلة وقراراتهلا الملزملة ال تكلون 

صللحٌحة وال منتجللة ألثارهللا القانونٌللة كمللا ال تكللون ملزمللة ل فللراد المخللاطبٌن بهللا إال بمقللدار 

ة لهلذه القواعلد تكلون مطابقتها لقواعد القانون العلٌا التً تحكمها ، بحٌلث متلى صلدرت بالمخالفل

غٌر شرعٌة وٌكون من حق االفراد ذوي المصلحة طلب الغابها والتعوٌض عنهلا املام المحكملة 

 المختصة " . 

سللٌادة القللانون أي احتللرام احكاملله وسللرٌانه علللى كللل مللن  –وتعنللً المشللروعٌة ببسللاطة شللدٌدة 

الحاكم والمحكوم ، فالقانون ٌجب ان ٌحكم سلوك االفراد لٌس فقط فً عالقتهم ببعضلهم اللبعض 

 ( 1)، وانما كذلك فً عالقتهم بهٌبات الحكم فً الدولة 

نون مرادفلاً لمبلدأ كما ان مبدأ المشروعٌة " ٌعنً سلٌادة القلانون " بحٌلث ٌصلبح مبلدأ سلٌادة القلا

 (2)المشروعٌة. 

وقللد اشللار الللبعض الللى ان مبللدأ المشللروعٌة معنٌللان احللدهما واسللع ٌعنللً خضللوع الدولللة بكافللة 

 (3)سلطاتها للقانون ، واالخر ٌشٌر الى خضوع االدارة فقط للقانون 

دولة فلً واخٌراً ان المشروعٌة تعنً سٌادة حكم القانون او مبدأ الخضوع للقانون . ولما كانت ال

 ( 4)الوقت الحاضر دولة قانونٌة فهو ٌعنً خضوع كل من الحكام والمحكومٌن للقانون 

 

 

 

 9( بن كدة نور الدٌن , مصدر سبق ذكره , ص1)

الرقابلللللللللة عللللللللللى اعملللللللللال االدارة مبــــــلللللللللـدأ  –( د. سلللللللللامً جملللللللللال اللللللللللدٌن , القضلللللللللاء االداري 2)

مصللللر  –راسللللة مقارنللللة , الطبعللللة االولللللى , االسللللكندرٌة تنظللللٌم القضللللاء االداري , د –المشروعٌـــــــــللللـة 

 .9م , ص 1992, منـــــشأة المعارف , 

( احملللللد رجلللللب محملللللود , القضلللللاء االداري ومبلللللدأ المشلللللروعٌة , دار النهضلللللة العربٌلللللة, القلللللاهرة , 3)

 9م , ص 2005

 14( بن كدة نورالدٌن , مصدر سبق ذكره , ص4)
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 ثالثاً : مصادر مبدأ المشروعٌة :

 من اجل تحدٌد مصادر مبدأ المشروعٌة فأننا سوف نتناولها وفق الترتٌب التالً :

 اوالً : المصادر المكتوبــــــة.

 ثانٌاً المصادر غٌر المكتوبة .  

 : اوالً : المصادر المكتوبـــــة 

: فالدستور هو القانون االساسً الذي تسمو قواعده وتعلو على بقٌة القواعد  الدستور –أ 

القانونٌة : ومصادر المشروعٌة بذلك " ٌأتً على رأسها وفً الصدارة منها الدستور بوصفه 

اعلى القوانٌن واسماها " . وقواعده واصوله " لها مقام الصدارة بٌن قواعد النظام العام التً 

لتزامها ومراعاتها باعتبارها اسمى القواعد افمرة واحقها بالنزول على احكامها " ٌتعٌن ا

وبالتالً "ٌتعٌن على كل سلطة عامة أٌاً كان شأنها وأٌاً كانت وضٌفتها وطبٌعة االختصاصات 

 المسندة الٌها ان تنزل على قواعد الدستور ومبادبه وان تلتزم حدوده وقٌوده ".

ٌعنى بوضع االسس العامة لتنظٌم سلطات الدولة كافة وتحدٌد  والدستور بطبٌعة وضعه

 (1)اختصاصاتها وعالقة كل منها باألخرى وحقوق وحرٌات االفراد.

: لعل من اهم مصادر مبدأ المشروعٌة التشرٌع العادي من حٌث وفرة  التشرٌع العادي –ب 

نصوص القانونٌة التً القواعد القانونٌة بحكم كثرتها واختالف موضوعاتها ، فكثٌر من ال

تضعها السلطة التشرٌعٌة وتمس جهة االدارة او تنظم عالقتها مع االفراد كقانون الوضعٌة 

العامة ، وقانون نزع الملكٌة للمنفعة العامة وقانون المنظم لرخص البناء وغٌرها .فهذه 

ات المنظومات القانونٌة أٌاً كان موضوعها متى صدرت وتم نشرها اصبحت ملزمة للجه

 المختصة وملزمة اٌضاً ل فراد فٌما ٌتعلق بوضعٌتهم ومركزهم .

والقانون اذا صدر ال ٌجوز الغابه او تعدٌله اال بقانون ٌماثله فً الرتب فال ٌجوز للسلطة 

التنفٌذٌة الغاء او تعدٌل نص قانونً ، وهذا ما قضت به محكمة القضاء االداري بمصر ، بقولها 

ن ال ٌعدل اال بقـــــانون اخــر ، وانه ال ٌجوز تعدٌل قانون بقرار من "مما ال جدال ان القانو

 (2)مجلس الوزراء .... الخ  

 

تنظٌم اختصاصات مجلس الدولة , الطبعة  –( محمد فؤاد عبد الباسط , القضاء االداري , مبدأ المشروعٌة 1)

 9م , ص 2005, االسكندرٌة  دار الجامعة الجدٌدة للنشر االولى ,

( رازقٌه عبد اللطٌف , الرقابة القضائٌة على مشروعٌة القرارات االدارٌة فً التشلرٌع الجزائلري , ملذكرة 2)

كلٌللة الحقللوق والعلللوم السٌللـاسٌة ,   –ماجسللتٌر فللً القللانون العللام تخصللص تنظللٌم اداري , جامعللة الللوادي 

 13-12م , ص  2014- 2013الجزائر ,
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 التشرٌعات الفرعٌة " اللوائح التنظٌمٌة " –ج 

ٌقصد بالتشرٌعات الفرعٌة او اللوابح التنظٌمٌة ، القرارات التً تصدرها السلطة التنفٌذٌة فً 

الدولة ، وتتضمن قواعد قانونٌة عامة ومجردة وملزمة ، وعلى الرغم ان اللوابح تتشابه مع 

القوانٌن ، وتلتقً معها من الناحٌة المادٌة ، فٌما تتضمنه من  قواعد عامة مجردة ، ٌرتهن 

 تطبٌقها تحقٌق الشروط الموضوعٌة المنصوص علٌها فٌها ، اال انها تندرج مع ذلك فً طابفة 

اعمال االدارة القانونٌة ، لصدورها من ناحٌة الشكل عن السلطة التنفٌذٌة ممثلة بأداتها االدارٌة  

لربٌسٌة هذا هو المعٌار الشكلً او العضوي المعمول علٌه فً التمٌٌز بٌنهما وبٌن التشرٌعات ا

 او القوانٌن العادٌة.

وتنقسم التشرٌعات الفرعٌة او اللوابح ، الى لوابح تنفٌذٌة تتضمن االحكام التفصٌلٌة او التكمٌلٌة 

الالزمة لتنفٌذ القوانٌن العادٌة والى لوابح مستقلة او تنظٌمٌة ترسً الى تنظٌم بعض 

لوابح الضبط التً تصدر بهدف  الموضوعات او المسابل دون االستناد الى قانون معٌن ، مثل

المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة ، ولوابح المرافق العامة فً الدولة . وتعتبر 

اللوابح العامة بنصوصها المختلفة مصدراً من مصادر المشروعٌة االدارٌة ، االمر الذي ٌوجب 

أي : اخالل بها ٌشكل انتهاكاً  على االدارة االلتزام بها وعدم الخروج على احكامها ، اذ  ان

 (1.)لمبدأ المشروعٌة وٌجعلها عرضة لإللغاء 

ٌقصد بالمعاهدات الدولٌة تلك االتفاقات التً تبرمها الدولة مع الدول او  المعاهدات الدوٌة : –د 

المنظمات الدولٌة بقصد تنظٌم الموضوعات ذات االهتمام المشترك . فالمعاهدات الدولٌة تعتبر 

من مصادر المشروعٌة فً الدول وذلك بعد التصدٌق علٌها من السلطة المختصة وفقاً  مصدراً 

لإلجراءات القانونٌة ، اذ انها بعد التصدٌق تصبح جزءاً من القانون الداخلً للدولة ، ومن ثم 

ٌلتزم االفراد كما تلتزم السلطات العامة جمٌعها باحترامها والنزول على احكامها وان كان االمر 

لك فأنه تثور المشكلة حول القٌمة القانونٌة التً تتمتع بها والمعاهدات عند التطبٌق؟ ان كذ

االجابة على هذا التساؤل سٌعٌدنا الى النظر فً الدساتٌر الخاصة لكل دولة ، فالدستور الفرنسً 

م فً 1958ٌعطً هذه المعاهدات مرتبة اعلى من مرتبة القوانٌن العادٌة حٌث نص الدستور 

" منه على " ان المعاهدات واالتفاقٌات المصدق علٌها وفق القانون ٌكون لها اعتبار 55ادة "الم

من وقت نشرها قوة اعلى من قوة القانون " اما الدستور االردنً فهو ٌجعلها فً مرتبة القوانٌن 

 (2)العادٌة ، اما الدستور الجزابري فهو ٌعترف لها بطابع السمو على القانون.

 

خلٌفللللللة سللللللالم الجهمللللللً , المالمللللللح االساسللللللٌة لمبللللللدأ المشللللللروعٌة , متحصللللللل علٌلللللله مللللللن ( د. 1)

                                                                 https:// khalifsalem.wordpress.comموقع

وضلللمانات تحقٌقللله , رسلللالة  –( فلللادي نعلللٌم جمٌلللل عالونللله , مبلللدأ المشلللروعٌة فلللً القلللانون االداري 2) 

فلسللللطٌن ,  –كلٌللللة الدراسللللات العلٌللللا , نللللابلس  -ماجسللللتٌر فللللً القللللانون العللللام , جامعللللة النخللللاع الوطنٌللللة

 35م , ص  2016
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 ثانٌاً : المصادر غٌر المكتوبة 

العرف: العرف عامة هو عادة درج الناس علٌها فً تنظٌم عالقة من عالقاتهم احسو  –أ 

بإلزامها، اما العرف القانونً فهو القواعد التً تصدر من السلطة العامة، بل نشأت جراء 

االستعمال العام المستمر مع االمان بوجوب جزاء على مخالفتها. وال خالف حول قٌمة العرف 

 (1).اعد القانونٌة سواء اكان فً نطاق القانون العام ام فً نطاق القانون الخاصكونه مصدراً للقو

 : وللعرف ركنٌن , ركن مادي وركن معنوي

: ٌتمثل فً اعتٌاد االدارة العامة فً تصرفاتها واعمالها على سلوك معٌن الركن المادي -1

من الزمن ثم اعترضت عن بصورة متكررة ومستمرة ، فإذا اتبعت االدارة سلوكاً معٌناً فترة 

اتباعه له فً فترة اخرى ، فال نكون عندبذ بصدد عرف اداري وهذا نتٌجة غٌاب صفة التواتر 

وٌتمثل فً االعتقاد بااللتزام بتلك التصرفات سواء من  : الركن المعنوي -2واالستمرارٌة 

 (2.)جانب االدارة او االشخاص المتعاملٌن معها 

وز مخالفة العرف لنص قابم ، فمن المسلم به ان العرف ادنى مرتبة ومن جهة اخرى فإنه ال ٌج

من النصوص القانونٌة المكتوبة من حٌث تدرج القواعد القانونٌة حٌث ٌأتً العرف بعد التشرٌع 

 (3)ومن ثم ال ٌجوز للعرف ان ٌخالف نصاً فً التشرٌع وال ٌملك الخروج علٌه.

: ٌقصد بالمبادئ العامة للقانون بأنها مجموعة قواعد قانونٌة  المبادئ العامة للقانون –ب 

ترسخت فً ضمٌر االمة القانونً ، ٌتم اكتشافها بواسطة القضاء وٌعلنها فً احكامه مكتسب 

 القوة االلزامٌة ، وتصبح ذلك مصدر من مصادر المشروعٌة . 

ونٌة ، وانما تذكر فً مقدمتها او كما ٌقال عنها بأنها المبادئ التً ال ٌحتوٌها متن النصوص القان

 (4) فً دٌباجتها وٌفرض القانون على االدارة واجب احترامها

وهذه المبادئ قد تخص دولة معٌنة ، او مجموعة من الدول ، تكون انعكاساً للقٌم القانونٌة فٌها   

نونٌة للدول كما قد تكون هذه المبادئ ذات بعد عام ، بحٌث تشكل قاسماً مشتركاً بٌن النظم القا

 (5)جمٌعاً.

,  , دار السلنهوري للطبــــلـاعة والنـــلـشرلقضلاء االداري , الطبعلة االوللى ( د. وسام صبـــــلـار العلانً , ا1) 

 22م , ص 2015, بغداد

 16( رازقٌه عبد اللطٌف , مصدر سبق ذكره , ص2)

 23( د. وسام صبار العانً , مصدر سبق ذكره , ص3)

, سلسللة محاضللرات فلً مللادة القلانون االداري , الجللزء االول التنظلٌم االداري , الجزائللر, ( د. نادٌله ثٌللاب 4)

  19, ص 2015-2014قسم الحقوق ,  -جامعة عبد الرحمن مٌره , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة

 الللدار,  االداري القلانون فللً المشلروعٌة لمصللدر للقلانون العاملة المبللادئ,  الوهلاب عبللد رفعلت محملد. د( 5)

 15 ص,  1962,  بٌروت,  والنشر للطباعة الجامعٌة
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 رابعاً : الشرٌعة االسالمٌة كمصدر للمشروعٌة 

ٌللللنص المشللللرع الدسللللتوري فللللً المللللادة الثانٌللللة مللللن الدسللللتور المصللللري الحللللالً علللللى ان 

االسلللالم هلللو دٌلللن الدوللللة ، بمعنلللى انللله دٌلللن الغالبٌلللة العظملللى ملللن ملللواطنً الدوللللة ، دون ان 

ٌملللس ذللللك بحرٌلللة العقٌلللدة وحرٌلللة ممارسلللة الشلللعابر الدٌنٌلللة لكافلللة الملللواطنٌن أٌلللاً كانللللت 

ملللن الدسلللتور ، وتأسلللٌاً عللللى ذللللك فقلللد قضلللت الملللادة الثانٌلللة  46دٌلللانتهم وذللللك وفقلللاً للملللادة 

المشللللار الٌهللللا بللللأن مبللللادئ الشللللرٌعة االسللللالمٌة المصللللدر الربٌسللللً للتشللللرٌع ، وذلللللك وفقللللاً 

وشلللمل هلللذا اللللنص اللللذي كلللان ٌقضلللً قبلللل 1981ملللاٌو  22لتعلللدٌل الدسلللتور اللللذي تلللم فلللً 

 (1)تعدٌل بأن هذه الشرٌعة مصدر ربٌسً للتشرٌع 

امللا فللً القللانون المللدنً الجزابللري فقللد نصللت المللادة االولللى فللً فقرتهللا الثانٌللة والثالثللة علللى 

بقٌللللة مصللللادر القللللانون بنصللللها .... " اذا لللللم ٌوجللللد نللللص تشللللرٌعً ) مكتللللوب ( .... حكللللم 

 (2)القاضً بمقتضى الشرٌعة االسالمٌة ..... 

 اما فً الدستور العراقً فقد نصت المادة الثانٌة 

 سالم دٌن الدولة الرسمً ، وهو مصدر اساس للتشرٌع :االاوالً : 

 .ال ٌجوز سن قانون ٌتعارض مع ثوابت احكام االسالم -أ

: ٌضلللمن هلللذا الدسلللتور الحفلللاظ عللللى هوٌلللة االسلللالم لغالبٌلللة الشلللعب العراقلللً ، كملللا ثانٌلللاً 

نٌــلللـة  وٌضلللمن كاملللل الحقلللوق الدٌنٌلللة لجمٌلللع االفلللراد فلللً حرٌــلللـة العقٌـــلللـدة والممارسلللة الدٌ

 (3)كالمسٌحٌٌن ، واال ٌزٌدٌن ، والصاببة المندابٌٌن. 

 

 

 

 

 29( د. سامً جمال الدٌن , مصدر سبق ذكره , ص1)

 16( نادٌه ثٌاب , مصدر سبق ذكره , ص2)

 3-2, الباب االول , المادة الثانٌة , ص  2005( ٌنظر الدستور العراقً لسنة 3)
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 ( 1). خامساً : الفرق او التمٌٌز بٌن الشرعٌة والمشروعٌة

ان مبلللدأ الشلللرعٌة فكرتللله مثالٌلللة تحملللل فلللً طٌاتهلللا معنلللى العداللللة وملللا ٌجلللب ان ٌكلللون  -1

علٌللله القلللانون ، فمفهومهلللا اوسلللع وٌجلللب ان تكلللون المثلللل االعللللى اللللذي ٌتوخلللاه الملللنظم فلللً 

الدوللللة وإن طابقلللت المشلللروعٌة قواعلللد العداللللة وتنلللافر هلللذا االجلللراء ملللع مبلللدأ المشلللروعٌة  

 لخروجها على قواعد القانون المطبق.

ان مبلللدأ المشلللروعٌة هلللو احتلللرام قواعلللد القلللانون القابملللة فعلللالً ، فهلللً فلللً حقٌقلللة االملللر  -2

 مشروعٌة وضعٌة .

السٌاسلللٌة أي حلللول االسلللس التلللً عللللى ان الشلللرعٌة مفهلللوم ٌلللدور حلللول فكلللرة الطاعلللة  -3

 (2)اساسها ٌتقبل افراد المجتمع النظام السٌاسً وٌخضعون له  طواعٌة .

بٌنملللا المشلللروعٌة بمعنلللى خضلللوع نشلللاط السللللطات االدارٌلللة ونشلللاط الملللواطنٌن للقلللانون  -4

 الوضعً.

 ان الشرعٌة هو مصطلح سٌاسً بالدرجة االولى. -5

 وضعً .والمشروعٌة هو مصطلح قانونً  -6

ان الشلللرعٌة تتحقلللق انطالقلللاً ملللن ارادة الشلللعب فلللً حلللد ذاتللله وهلللو المصلللدر االساسلللً  -7

 لنشأتها.

 اما المشروعٌة فإن مصدرها القوانٌن الوضعٌة والدساتٌر. -8

ان الشللرعٌة لهلللا بعللد قٌملللً اخالقللً أي ابعلللاد معنوٌللة تتضلللمن وابعللاد قانونٌلللة أي شلللاملة  -9

 على العكس من المشروعٌة.

ا المشللللروعٌة لهللللا بعللللد قللللانونً وضللللعً مجللللرد أي ابعللللاد مادٌللللة فقللللط وتقتصللللر املللل -11

 المشروعٌة على الجانب القانونً فقط.

 

( محملللد مفلللرج حملللود العتبلللً , حكلللم التعلللوٌض علللن اضلللرار اعملللال السلللٌادة فلللً القضلللاء االداري , 1)

قسللللم العدالللللة  –كلٌللللة الدراسللللات العلٌللللا  –رسللللالة ماجسللللتٌر , جامعللللة نللللاٌف العربٌللللة للعلللللوم االمنٌللللة 

 12م , ص 2012الجنائٌة ,

 19( فرٌدة العمراوي , مصدر سبق ذكره , ص 2)
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 ))))) المبحث الثانً (((((  

 

 الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً والقانون

 

 المطلب االول : الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً )العراق , ومصر( .

 الشرعٌــــــــة والمشروعٌـــــــــة فــــــــــــً القانـــــــــون .المطلب الثانً : 
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عانللت االنظمللة العربٌللة ازمللات متعللددة فللً شللرعٌتها ومشللروعٌتها لللذلك سللوف نقللوم فللً هللذا 

من دول المنطقة والبحلث فلً شلرعٌتها ومشلروعٌتها وعللى ذللك سلوف المبحث بأخذ نموذجٌن 

 نقوم بتقسٌم هذا المبحث الى مطلبٌن .

 المطلب االول : الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً )العراق , ومصر( .

 المطلب الثانً : الشرعٌــــــــة والمشروعٌـــــــــة فــــــــــــً القانـــــــــون .

 

 االول : الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً ) العراق ومصر(المطلب 

:  لقد تسبب االحتالل االمرٌكً فً  العراقً بعد االحتالل شرعٌة ومشروعٌة النظام السٌاسً -أ

بتغٌٌرات فً جسم الدولة العراقٌة تمثلت فً تغٌٌر النظلام السٌاسلً واٌجلاد  2113نٌسان ابرٌل 

ظلام جدٌلد لله خصلابص ممٌلزة . وهلذا النظلام الٌلزال موجلوداً اللى نظام سٌاسً جدٌلد واٌجلاد ن

 الٌوم.

  2003اسباب التغٌٌر فً العراق عام 

ٌحتللل العللراق موقعللاً مهمللاً فللً االسللتراتٌجٌات الدولٌللة للقللوى الكبللرى . ومبعللث هللذا القللول ان 

العربً وٌجاور العراق ٌحتل موقعاً جٌواسترتٌجٌاً حٌوٌاً فً الشرق االوسط فه ٌطل على الخلٌج 

اٌلللران ، وٌفصلللل حلفلللاء الغلللرب ) تركٌلللا ودول مجللللس التعلللاون الخلٌجلللً ( املللا ملللن الناحٌلللة 

الجٌوسٌاسٌة فأن الثقافة السٌاسٌة التً سادت فً العراق حملت تقاطعاً ملع المصلالح والسٌاسلات 

امال ملن الغربٌة عامة واالمرٌكٌة خاصة بمعنى ان العراق كان مهٌا للصدام مع العالم الغربً 

الناحٌلللة الجٌواقتصلللادٌة فلللأن العلللراق ٌمتللللك ملللوارد مهملللة عللللى صلللعٌد ثروتلللً اللللنفط والغلللاز 

 (1)الطبٌعً.

ورافلق هلذه االهمٌلة املتالك العلراق لقلدرات تؤهلله ألدوار قٌادٌلة فلً المنطقلة. فقلد رأت اللدول 

والٌلات المتحلدة  الغربٌة فً قدرات العراق وخطابه السٌاسً آنذاك تهدٌداً لمصالحها ، فطالبلت ال

بتقللٌص تللك القلدرات واللتخلص ملن القلدرات الغٌلر تقلٌدٌلة وتصلاعدت  1991العراق فً عام 

حتى وصللت اللى مسلتوى اللدعوة اللى غلزو  2111لهجة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بعد اٌلول 

/  العراق واسقاط نظامه السٌاسً ، والذي اقر على صعٌد الكونغرس فلً تشلرٌن الثلانً نلوفمبر

 ( 2). 2113ونفذته االدارة االمرٌكٌة فً مارس  2112

(     2009منظمللة االقطللار العربٌللة المصللدرة للبتللرول , –, )الكوٌللت  2009( التقرٌللر االحصللائً السللنوي 1)

 13-9ص 

, قلراءة لوضلع الدوللة وعالتهلا المسلتقبلٌة ,)مركلز االملارات  ار جبار علالي وخضلر عبلاس عطلوان ( ست2)

   13( , ص 2006 , ابو ظبً للدراسات االستراتٌجٌة ,

 

 المبحث الثانً                   الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً والقانون



 

33 
 

 مضمون النظام السٌاسً العراقً وخصائصه:

لقد اقٌم فً العراق بعد االستفتاء على دستور دابم ، نظام سٌاسلً لله خصابصله الممٌلزة وشلرع 

  2116فً اعتماده مع دخول الدستور حٌز التنفٌذ عام 

 اوالً :مضمون النظام السٌاسً العراقً

على التحاور مع المعارضة العراقٌة على شكل نظام الحكم  1998عملت االدارة االمرٌكٌة عام 

ي ٌمكن من خاللله ادارة العلراق . وكلان فلً المتغٌلرات الملؤثرة لمناقشلة شلكل اختٌلار نظلام الذ

مصالح الوالٌات المتحدة فً اٌجلاد علراق جدٌلد غٌلر مهلدد للمصلالح االمرٌكٌلة فلً  -1الحكم : 

اسرابٌل التً ترى ضرورة اٌجاد دولة عراقٌة او دوٌالت جدٌدة غٌر مهلددة لوجلود  -2المنطقة 

المجموعللات السٌاسللٌة العراقٌللة التللً بللدت محملللة بأجنللدات عراقٌللة  -3ومصللالحها اسللرابٌل 

متعارضة ، بٌن ان االتفاق العرٌض الذي انتهت الٌه تلك القوى المجتمعة هو عدم امكانٌة قبلول 

 (1)نظام سٌاسً على غرار حكم نظام صدام حسٌن.

 ثانٌاً : خصائص النظام السٌاسً العراقً

فً حدوث تزاوج بٌن الواقع المجتمعً والدستوري فظهرت جملة خصابص لقد تسبب االحتالل 

احاطت بتشكٌلة النظام السٌاسً ، اعترف الدسلتور اللدابم  بقسلم منهلا وقسلم اخلر فرضله الواقلع 

 االجتماعً واخر فرضه الواقع السٌاسً  وهذه الخصابص هً :

قللً غٌللر محكللوم بفكللرة سٌاسللٌة : ونقصللد بهللا تحدٌللداً ان المجتمللع العرا التعددٌللة السٌاسللٌة -1

 واحدة وان العراق ال ٌستوعبه حزب سٌاسً واحد مهما كان حجم التأٌٌد الذي ٌمتلكه

: وهً تعبٌر عن واقع مجتمعً . ورغم ان البعض قد ٌذهب الى كونه المحاصصة السٌاسٌة -2

 متغٌراً ادخلته الوالٌات المتحدة للعراق .

وتسلبب الواقللع الموصلوف فلً اخلراج حكوملة وجهللاز  : ضلعف االداء الحكلومً والتنفٌلذي -3

 تنفٌذي غٌر قادر على اداء مهامه الوظٌفٌة 

: ان لمجلللس النللواب ثللالث ادوار اساسللٌة بٌللد انلله شللهد عجللزاً  سلللبٌة اداء مجلللس النللواب -4

 (2)وسلبٌة فً التعاطً معها خالل دوراته التشرٌعٌة الثالث 

 

اسً فً العراق : بٌن االصالح والشرعٌة , رؤٌة تحلٌلٌة فً ضوء ( د. خضٌر عباس عطوان ,النظام الس1ٌ)

 6, ص  2011, المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات , الدوحة , 2011نهج التظاهر فً العام 

 11 -2( المصدر نفسه , ص2)
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 نظام الحكم فً العراق :شكل 

 12استند النظام السٌاسً الذي انتجه االملرٌكٌٌن فلً العلراق ملن خلالل مجللس الكلم )شلكل فلً 

 2114اذار مارس  8( وقانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة الصادر فً 2112ٌولٌو  –تموز 

تحدٌلداً بلٌن المكونلات الى فكرة ان العراق بلد تعددي ال ٌمكن ان ٌحكلم االملن خلالل الشلراكة ، 

الربٌسة الثالث ، الشٌعة ، والسنة ، واالكراد . لذا عمدوا الى نقل النموذج الذي ٌعرف فً مجال 

العلوم السٌاسٌة " الدٌموقراطٌة التوافقٌة "، او بعض مبادبه الربٌسلٌة اللى العلراق وهكلذا تشلكل 

العلراق وفلق الصلٌغة : الشلٌعة مجلس الحكم بناءاً على التصلور االمرٌكلً للنسلب السلكانٌة فلً 

( اعضاء لكلل منهملا  5% )  21(عضواً والسنة واالكراد بوصفهم ٌمثلون 13نصف + واحد )

، وعضو واحلد لكلل ملن المسلٌحٌٌن والتركملان ، وقلد جلرى االلتلزام بهلذا النملوذج فلً مرحللة 

تاملة للقلوى السلنٌة الحكومة االنتقالٌة والجمعٌة الوطنٌة على اللرغم ملن المقاطعلة السلنٌة شلبه ال

الربٌسٌة لما سمً " العملٌة السٌاسٌة " ، ولكن عملٌلة كتابلة الدسلتور شلهدت محلاوالت منهجٌلة 

( وعللى 3لرفض هذا النموذج على الرغم من نص الدستور على ان العراق بللد تعلددي )الملادة 

/ والً(  9المادة وجوب مراعاة التوازن بٌن مكونات المجتمع العراقً فً بناء القوات المسلحة ) 

( وادارة االوقلاف 41وادارة كل مكون لشؤونه الخاصة فٌما ٌتعللق بلاألحوال الشخصلٌة )الملادة 

/ ب( فللالقراءة الدقٌقللة للدسللتور وتحلٌللل مللواده ٌكشللفان عللن نظللام  43والشللؤون الدٌنٌللة )المللادة 

 سٌاسً قابم على اساس نموذج " أكثروي "

 ات الثالث كما ٌلً :وٌحدد الدستور آلٌات اختٌار الرئاس

 163: ٌجري انتخابه باألغلبٌة المطلقة لعدد االعضاء ، أي اكثلر ملن  رئٌس مجلس النواب -1

 ( 55صوتاً ) المادة 

 217: ٌجللري انتخابلله بأغلبٌللة ثلثللً عللدد اعضللاء مجلللس النللواب ، أي  رئللٌس الجمهورٌللة -2

جري التنافس بٌن المرشلحٌن صوتاً وفً حالة عدم حصول أي من المرشحٌن على هذا العدد ، ٌ

الحاصلٌن على اعلى االصوات وٌعلن ربٌساً من ٌفوز بأكثرٌة االصوات من دون تحدٌد أي رقم 

 / اوالً وثانٌاً ( 71) المادة 

/ رابعلاً ( وهلذا  76صلوتاً ) الملادة  163: ٌحوز الثقة باألغلبٌة المطلقة أي  رئٌس الوزراء -3

ان تحللوز الرباسللات  163برلمانٌللة ٌزٌللد عللدد اعضللابها علللى ٌعنللً عملٌللاً ان بإمكللان أي كتلللة 

الللثالث معللاً لللو نظرٌللاً ، وهللذا ٌعنللً اٌضللاً ان بإمكللان هللذه الكتلللة المفترضللة تمرٌللر أي قللانون 

 (1باألغلبٌة البسٌطة او المطلقة من دون االلتفات الى موقف االخرٌن .)

 

,المركز العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات , الدوحلة , ( ٌحٌى الكبٌسً , العراق : وازمة النظام السٌاسً 1)

 .13 -9م , ص  2013
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 شرعٌة ومشروعٌة النظام المصري -ب

طرح الربٌس حسنً مبلارك مشلروعٌته عللى أسلاس أنله "ربلٌس" وللٌس "زعٌملا"، باعتبلار أن 

الوطن قد عانً ملا عانلاه ملن الزعلامتٌن السلابقتٌن بملا لهملا وملا علٌهملا، وقلد آن أوان اقتصلار 

 .1982وبداٌات  1981الحكم على دورتٌن فحسب. كان ذلك عقب تسلمه الحكم فً نهاٌات 

سٌاسٌا تبّدلت رؤى الربٌس مبارك، فبعد أن اكتفى بالحفاظ على ما تركله اللربٌس السلادات، ملع 

راج عن المعتقلٌن بالجملة. عاد بعد أن سمح بتمرٌر حكم قضابً أعاد حزب الوفد إلى فارق اإلف

الحٌللاة السٌاسللٌة، لللٌحكم مشللروعٌته بتعزٌللز مفهللوم الحللزب القللابض الللذي ٌهللٌمن علللى الحٌللاة 

السٌاسٌة، فٌما ترك بقٌة األحزاب لتلدور مثلل اللدراوٌ  فلً حلقلة اللذكر ملن حولله، بلال هلدف. 

صادي، حاول مبارك ترشٌد االنفتاح بإعادته إلى مساره اإلنتاجً، فشلن حمللة على الصعٌد االقت

عارمللة ضللد الفسللاد )رشللاد عثمللان وعصللمت السللادات وغٌرهمللا(، فاكتسللب النظللام مسللحة مللن 

 .الطهارة تعزز المشروعٌة

لكللن مشللروعٌة مبللارك وجللدت صللعوبة فللً النهللوض علللى قللدمٌها، فللً ظللل ثقللل ظللل ناصللر 

ٌّة" لتكلون تفرٌعلة لمشلروعٌة تخلص اللربٌس مبلارك والسادات، فجاءت تخرٌ جة "الضربة الجو

وحده، ولٌس حرب العبور باعتبار أنها تخص الربٌس السادات وقادة عظام آخلرٌن مثلل الفرٌلق 

سعد الدٌن الشاذلً، الذي حاربه مبارك مع آخرٌن. ثم راح مبارك ٌراهن على عدم تعٌٌن نابلب 

فاتحللاً مجللال الللتكهن واالتهللام بالتمهٌللد للتورٌللث، وباتللت  للله حتللى اللحظللة األخٌللرة مللن الحكللم،

السٌاسة فً مصر نهباً للشابعات واألقاوٌل، ثم جاءت فترة دخول ابنه جمال إللى سلوق السٌاسلة 

من باب االقتصاد، وتسلٌم الحكم إلى وزراء "البزنس" لٌبدأ عهلد تحلالف اسلتبداد السللطة وفسلاد 

الوطنٌلة بعلدم إفسلاح المجلال أملام الحرٌلات، واللدخول فلً  المال، وتواللت قضلاٌا تهدٌلد الوحلدة

مقاٌضات نأت باألقباط عن السٌاسة، فاكتفى مبارك بمنح دور سٌاسً للكنٌسة، ما زاد من أزملة 

 .الرهان على تسٌٌس الدٌن وتدٌٌن السٌاسة، فخلت الساحة من منافس قوي له إال اإلخوان

للتخلص ملن أي معارضلة فلً البرلملان األخٌلر فلً وبسجن زعٌم حزب الغد أٌمن نور، تمهٌداً ل

عهد مبارك، اتضح أن المشروعٌة قد بلغت نهاٌتها ولكنها نهاٌة إلى ال شًء، فكان فً االنتظار 

الحدث والحدٌث، فً ثورة لم تسلدل السلتار عللى مشلروعٌة مبلارك، بلل وتنلافس شلرعٌة ٌولٌلو 

نفسلله ضللامن مشللروعٌة الحٌللاة نفسللها، ال لشللًء، سللوى ألن الجللٌ  سللند شللرعٌة ٌولٌللو هللو 

 الدستورٌة االنتقالٌة فً مصر، على خلفٌة شرعٌة مستجدة مختلفة استنتها ثورة الشعب. 

 

 ( مصطفى شعٌب , الشرعٌة والمشروعٌة فً مصر , متحصل علٌه من موقع 1)

                                                        http://www.aleqt.com/2011/3/19/article    
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 المبحث الثانً                   الشرعٌة والمشروعٌة فً الفكر السٌاسً والقانون

 2011 ٌناٌر عام 25شرعٌة ثورة 

 

التارٌخ المصلري الحلدٌث،  ( فً مصر تعد مرحلة مهمة ف2111ًٌناٌر عام ) 25ان ثورة 

فقد ادت الى تغٌٌر شامل فلً النظلام السٌاسلً المصلري بعلد حكلم اللربٌس )محملد حسلنً مبلارك( 

( بعد اغتٌال الربٌس )انور السادات( وقد 1981(عاما منذ تولٌه المنصب عام )31الذي دام نحو )

ادت الى صعود احزاب  تبع سقوط حكم الربٌس )مبارك( حالة انفتاح سٌاسً دٌمقراطً وانتخابات

 وحركات كانت مهمشة فً السابق مثل االخوان المسلمٌن والتٌارات السلفٌة

 عوامل قٌام الثورة

ٌناٌر لم تأتً منعزلة عن سلٌاق االوضلاع السٌاسلٌة واالقتصلادٌة فلً مصلر اذ  25ان ثورة 

تسلوده  ان احداث وأشخاص وأفكار قد مهدت لهذا الزللزال وحملل مصلر اللى طرٌلق جدٌلد ونظلام

 الدٌمقراطٌة والحرٌة وٌمكن تقسٌم هذه العوامل الى عوامل غٌر مباشرة وعوامل مباشرة.

  ٌناٌر: 25العوامل غٌر المباشرة لثورة- 

 -قانون الطوارئ : .1

( باسلتثناء انقطلاع 1967( منلذ سلنة )1958لعلام  162جرى العمل بقلانون الطلوارئ )رقلم

 (1)القرن الماضً.( شهرا فً اوابل الثمانٌنٌات من 18لمدة )

( والذي وافق علٌه 2111( لسنة )26وان قانون الطورائ بقً مستمرا بموجب القرار رقم )

(، بموجب االعالن الدستوري وفً اطلار 2112مجلس الشعب المنحل وانتهى العمل به فً ٌونٌو)

ا االعلالن ( والذي ٌنص"كل ما اصدرته القوانٌن واللوابح والقرارات من احكام قبلل هلذ62المادة )

 الدستوري ٌبقى نافذا 

 -معاملة رجال الشرطة: .2

ٌعد جهاز الشرطة فً مصر اكثر من تحمل االخطلاء السٌاسلٌة ل نظملة الحاكملة، اذ وكللت 

الٌه مهام سٌاسٌة فوق طاقته لٌجد نفسه ازاء مشلكالت سٌاسلٌة باألسلاس مطللوب منله ان ٌقلدم لهلا 

معالجللة االمنٌللة االكثللر سللهولة ،لهللذا عللانى المللواطن حلللوال امنٌللة ومللن ثللم لجللأ هللذا الجهللاز الللى ال

 المصري انتهاك حقوقه وحرٌاته االساسٌة السٌما ما ٌتعلق بطرٌقة القبض واالحتجاز والحبس.

 

                                                           

( عمار ضافر محً الدٌن , ازمة الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة )مصر انموذجاً( , رسالة 1) .
 122, ص  2013ماجستٌر , جامعة النهرٌن كلٌة العلوم السٌاسٌة  , بغداد ,
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 -:مباري االسبق الرئٌس سٌاسات فشل .3

( وقد تعرضت 1981المصري االسبق )محمد حسنً مبارك( مصر منذ عام )حكم الربٌس 

حكومته النتقادات فً وسابل االعالم ومنظمات غٌر حكومٌلة حلول دعمله إلسلرابٌل واللدعم اللذي 

 (2)ٌتلقاه من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

 -الفساد ونزع الشرعٌة: -4

الفساد السلمة العاملة لعصلره وامتلد خالل حكم الربٌس االسبق )محمد حسنً مبارك( اصبح 

لكل مناحً الحٌاة ، وشمل العاملٌن فً الحكومة والحزب الحاكم وأجهزة الدوللة وهلو ملا ادى اللى 

تضاعف المشكالت االقتصادٌة وانتشار الفقر واتساع حجم البطالة وهو ما ادى الى انحسار الطبقة 

 المتوسطة وتضكلها

 -تصدٌر الغاز إلسرائٌل : -5

( ابرملللت اربعلللة عقلللود  تقلللوم مصلللر بموجبهلللا بتصلللدٌر الغلللاز الطبٌعلللً 2114م )فلللً علللا

(،وتسببت هذه العقود فً ازمات عدة بسلبب معارضلة 2131إلسرابٌل، ٌمتد العمل بها حتى عام )

خبراء البترول وخبراء اقتصادٌٌن خاصة ان التصدٌر ال ٌجب ان ٌبدأ اال فً حاللة وجلود فلابض، 

، وأبرمت تلك العقلود مجامللة إلسلرابٌل، فضلال عملا ٌشلوبها ملن فسلاد وهذا ما ال ٌتوفر فً مصر

وعدم شفافٌة، ومن ناحٌة اخرى دعت المحكمة االدارٌة العلٌا إلصدار احكام بلبطالن قلرار وزٌلر 

البترول )سلامح فهملً( بتكلٌلف ملدٌر شلركات عاملة ببٌلع الغلاز لشلركة )حسلٌن سلالم( التلً تقلوم 

ابٌلٌة ،حٌث اصدرت المحكمة من جانبها بإعادة النظر فلً اسلعار بتصدٌره الى شركة كهرباء اسر

دوالر( للمتلر  11دوالر( للمتلر المكعلب بلدال ملن ) 2.5التصدٌر حٌث ٌصدر الغلاز المصلري بلـ)

 .المكعب حسب السعر العالمً

 -عدم تنفٌذ احكام القضاء : -6

ٌلذ(، شلعار رفعتله )اذا كان من حق المواطن الحصول على حكم قضابً فمن حقً عدم التنف

حكومة الحزب الوطنً التً اهدرت وضٌعت آالف االحكام القضابٌة، وضربت كل شلًء علرض 

الحابط ألنها  )سٌدة قرارها( وهناك امثللة عللى علدم تنفٌلذ تللك االحكلام القضلابٌة ،مثلل اعتلداءات 

راعٌلة، ( الف فدان من اجلود االراضلً الز711تطال االراضً الزراعٌة والتً ادت الى ضٌاع )

 (1)وكذلك عدم تنفٌذ احكام قضابٌة

 

                                                           

 
 123مصدر سبق ذكره, ص ( عمار ضافر محً الدٌن ,1)
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 2011ٌناٌر 25االسباب الغٌر مباشرة لقٌام ثورة 

نتخابات مجلس الشعب قبل شهرٌن اجرٌت ا :2010انتخاب مجلس الشعب  المصري  -1

% من مقاعد المجلس  97اندالع االحتجاجات وحصل الحزب الوطنً الحاكم على من 

أي ان المجلس خلى من أي معارضة تذمر مما اصاب المواطنٌن باالحباط ووصفت 

 تلك االنتخابات المزورة ألنها تناقض الواقع فً الشارع المصري 

سللعٌد قللد قتللل فللً  كللان المللواطن المصللري خالللد محمللد مقتللل الشللاب خالللد محمللد سللعٌد : -2

وللم ٌلتم البلت فلً قضلٌته بعلد او اثبلات االتهلام بالقتلل علٌله 2111ٌونٌو علام  6االسكندرٌة فً 

حٌللث جللاء تقرٌللر الصللفة التشللرٌحٌة الثانٌللة موافقللة للل ول ممللا اثللار احتجاجللات واسللعة دون ان 

 الثورة. ٌصدر الحكم فً القضٌة التً اثارت جدالً كبٌراً وشكلت دوراً تمهٌدٌاً الندالع

وهلً عملٌلة ارهابٌلة حلدثت فلً مدٌنلة االسلكندرٌة  تفجٌر كنٌسلة القدسلٌن فلً االسلكندرٌة -3

 وسط االحتفاالت بعٌد المٌالد فً الكنابس الشرقٌة

: وهو مواطن مصري ٌقطن فً االسكندرٌة اعتقل هو والكثٌر من السلفٌٌن مقتل السٌد بالل -4

 وعذب حتى الموتللتحقٌق بحادثة تفجٌر كنٌسة القدسٌن 

: ان النجلاح اللذي حققتله الثلورة الشلعبٌة التونسلٌة اظهلر ان  قٌام الثورة الشعبٌة فً تونس -5

قوة الشعب العربً تكمن فً تظلاهره وخروجله اللى الشلارع والجلٌ  مسلاند للشلعب وللٌس اداة 

 للقمع.

ن مصلرٌٌن ملواطنٌ 4: قبلل اسلبوع ملن بداٌلة االحلداث قلام  ظاهرة البو عزٌزٌلة فلً مصلر -6

 بأشعال النار فً انفسهم احتجاجاً على االوضاع المعٌشٌة والسٌاسٌة السٌبة 

: لعبللت التكنولوجٌللا واالتصللاالت دوراً هامللاً فللً  المواقللع االجتماعٌللة علللى شللبكة االنترنللت -2

 الثورة المصرٌة وبخاصة الشبكة العنكبوتٌة. 

 

 ر انترنت , وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة, مصد2011ٌناٌر 25(االسباب المباشرة لقٌام ثورة 1)
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 المطلب الثانً : الشرعٌة والمشروعٌة فً القانون

 المفهوم القانونً للمشروعٌة

شؤونها العامة ملن شلكل بما ان القواعد الدستورٌة اسمى القواعد الوضعٌة فً الدولة والمنظمة ل

الحكم والعالقة ما بٌن السلطات العامة للدولة والتً تقرر الحقوق وحرٌلات االفلراد وواجبلاتهم ، 

وعلٌه وجب عللى جمٌلع السللطات العاملة فلً الدوللة واالفلراد احترامهلا والتصلرف فلً نطاقهلا 

دة القلانون وهلو ملا ٌعلرف واالنصٌاع لما تضمنته احكام هذه القواعد القانونٌة تجسلٌداً لمبلدأ سلٌا

وذللك كلاالتً  1996بالمشروعٌة ، فهذا االخٌلر نلص علٌله التشلرٌع االساسلً للجزابلر دسلتور 

:"تستمد الدولة مشلروعٌتها وسلبب وجودهلا ملن ارادة الشلعب شلعارها ملن الشلعب اللى الشلعب 

داللللة علللى مبـــللـدأ  131/88كمللا ٌتبللٌن مللن خللالل المرسللوم رقللم (1)وهللً فللً خدمتلله وحللده" 

المشروعٌة : "ٌجب ان ٌندرج عمل السلطة االدارٌة فً اطار القوانٌن المعمول بها وبهذه الصفة 

  (2)ٌجب ان تصدر التعلٌمات والمنشورات والمذكرات وافراء ضن النصوص التً تقتضٌها 

 سٌة العربٌة الشرعٌة الدستورٌة فً االنظمة السٌا

ان الشرعٌة الدستورٌة هً امتالك النظام السٌاسً لدستور ٌلتم اعلداده ملن خلالل لجنلة تأسٌسلٌة 

تمثل المجتمع كافة وٌتم االحتكام الٌه فً كل امور الدوللة السٌاسلٌة واالقتصلادٌة واالجتماعٌلة ، 

قلوق والواجبلات عللى والدستور وثٌقة فوق القانون وعقد اتفاق بٌن الحاكم والمحكومٌن تبلٌن الح

كل من السلطة الحاكمة والمحكوم وتحدد كذلك مبدأ الفصلل بلٌن السللطات التشلرٌعٌة والقضلابٌة 

والتنفٌذٌة كما ان الدستور ٌعتبر من االسس الربٌسة التً ٌتحقق من خاللها الشلرعٌة الدسلتورٌة 

 ألي نظام سٌاسً رشٌد.

بل المشللروعة وغٌللر المشللروعة للدعاٌللة لقللد تمٌللزت االنظمللة العربٌللة باسللتغالل جمٌللع الوسللا

الشرعٌة الدستورٌة من خالل التروٌج لدساتٌر وهمٌة كانت مجرد حبر على ورق مناجل تبرٌر 

شللرعٌة النظللام المسللتبد الللذي جعللل مللن شللخص الللربٌس او الملللك الدسللتور والقللانون حتللى بللات 

نظللام الحللاكم لٌصللبح الدسللتور قللابالً للتغٌٌللر والتعللدٌل حسللب مصللالح ورغبللات واهللواء رأس ال

  (3)الربٌس هو الدستور

  1996من الدستور الجزائري لسنة  11(  المادة 1)

 22ٌللنظم العالقللة بللٌن االدارة والمللواطن , العللدد  1999-2-4, المللؤرف فللً 131/  99( المرسللوم رقللم 2)

 , الجزائر 1999-2-6صادر فً 

ورة العربلً: ازملات وحللول , ملتحص علٌله ملن ( د. فٌصل محمد الحمد , الشرعٌة السٌاسٌة فً حقبلة الثل3)

  http://www.ommahparty.comموقع                                                                 

 

http://www.ommahparty.com/
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 الشرعٌة فً الفكر القانونً الغربً 

: تسلللتند اللٌبرالٌلللة كملللنهج اللللى فكلللرة القلللانون الطبٌعلللً  مفهلللوم الفكلللر اللٌبراللللً للشلللرعٌة -أ

ومضمونها ) ان مصلحة المجتمع ككلل تتحقلق حتملاً ملن خلالل عملل كلل فلرد فٌله عللى تحقٌلق 

رعٌة ٌعنلً وقلوف القلانون مصللحته الخاصلة ( وتطبٌقلاً لهلذا الملنهج فلأن المفهلوم اللٌبراللً للشل

موقفاً سلبٌاً من الحرٌات الفردٌة اتكاالً على ان ثملة قلانون طبٌعلً ٌلنظم تللك الحرٌلات وٌحملهلا 

على وجه تؤدي وضٌفتها االجتماعٌة تلقابٌاً فالشرعٌة فً اللٌبرالٌة تتحقق عندما ال ٌسمح النظام 

شرعٌة فً اللٌبرالٌلة تنتفلً عنلدما ٌسلمح القانونً للدولة بالتدخل فً النشاط الفردي ، وكما ان ال

النظام القانونً للتدخل فً  نشاط الدولة وام اوجه النقد التً ٌكمن ان توجه الى المفهوم اللٌبرالً 

 للشرعٌة ان مسلمة عدم تدخل الدولة قد سقطت عبر تارٌخ النظام الرأس مالً ذاته فً الغرب 

الماركسلٌة مفهلوم الشلرعٌة وغٌلره ملن المفلاهٌم مفهوم الفكر الماركسً للشرعٌة : تناوللت  -ب

طبقاً للمنهج المادي الجدلً والتً مضمونها ان البنٌة الفوقٌلة ) الفلن والفلسلفة واالخلالق واللنظم 

السٌاسٌة( مجرد عاكس للتطور الجدلً العاكس للتطور الجدلً الحادث فً البنٌة التحتٌــــــــــلـة 

ن ادوات االنتاج وعالقات االنتاج ( وهلو ملا ٌعبلر علن نفسله ) اسلوب االنتاج الذي ٌظم النقٌضٌ

فً صورة صراع طبقً بٌن الطبقة التً تمثل ادوات االنتاج والتً تمثل عالقات االنتاج . وهذا 

التطلللور ٌلللتم عبلللر اطلللوار هلللً الشلللٌوعٌة البدابٌلللة فالعبودٌلللة فاألقطلللاع فالرأسلللمالٌة الشلللٌوعٌة 

شتراكٌة . والدولة والقانون وجهان لعملة احلد ، فملن حٌلث فالشٌوعٌة العلمٌة واولى مراحلها اال

االسس كالهما ٌنتمٌان الى البناء الفوقً وٌعكسان القاعدة المادٌة وٌتطلوران معهلا ، وملن حٌلث 

الوظٌفة ٌؤدٌان معاص وظٌفة واحدة ، القانون ٌلأمر والدوللة تنفلذ ، وملن حٌلث الطبٌعلة كالهملا 

ال اداة للصراع الطبقً ، وكل دولة هً قوة خاصة لردع الطبقة اداة ردع طبقً ، فالقانون لٌس ا

المقهللورة، ومللن حٌللث النشللبة كانللا ولٌللدي مرحلللة تارٌخٌللة معٌنللة ومللن حٌللث المصللٌر سللٌنتهً 

مرحلللة  –وجودهمللا معللاً فللً الطللور الشللٌوعً العلمللً والدولللة والقللانون فللً دولللة البرولٌتارٌللا 

قهر طبقً تملارس بهلا البرولٌتالٌلا سلٌطرتها عللى الطبقلة  انتقالٌة بٌن الرأسمالٌة والشٌوعٌة اداة

 (1.)البرجوازٌة فالشرعٌة اذ ال تتحقق فً الماركسٌة " مؤقتاً " اال من خالل دولة البرولٌتالٌا 

 

 ( د. صبري محمد خلٌل , مفهوم الشرعٌة فً الفكر القانونً المقارن , متحصل علٌه من موقع 1)

                                                                              

https://drsabrikhalil.wordpress.com  : 

 

 

https://drsabrikhalil.wordpress.com/
https://drsabrikhalil.wordpress.com/
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 العربًالشرعٌة السٌاسٌة فً الوطن 

 

 المطلب االول : الشرعٌة السٌاسٌة فً الفكر العربً المعاصر.

 المطلب الثانً : مصادر الشرعٌة فً انظمة الحكم العربٌـــــة.
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السٌاسلللٌة فلللً اللللوطن العربلللً ملللن  سلللوف نقلللوم فلللً هلللذا المبحلللث التطلللرق اللللى الشلللرعٌة

 خالل مطلبٌن:

 المطلب االول : الشرعٌة السٌاسٌة فً الفكر العربً المعاصر.

 المطلب الثانً : مصادر الشرعٌة فً انظمة الحكم العربٌـــــة.

 المطلب االول الشرعٌة السٌاسٌة فً الفكر العربً المعاصر: 

 العربٌة . اوال: االستعمار واثره على االنظمة السٌاسٌة

: فاالسلللتعمار اثلللر بشلللكل كبٌلللر عللللى ثقافلللة المجتملللع العربلللً، وملللع ذللللك ان  اثلللار سللللبٌة -1

لغللة المسللتعمر مازالللت سللابدة ، ومعتمللدة احٌانللاً كلغللة رسللمٌة فللً العدٌللد مللن الللدول ، واثللر 

كلللذلك عللللى ثقافلللة الملللواطن العربلللً، فنجلللد ان بعلللض الفبلللات والشلللرابع االجتماعٌلللة تلللتكلم 

مر وتتقنهلللا ، فلللأن اللللبعض االخلللر ال ٌتقنهلللا ، وذللللك ان اثلللر الخبلللرة االسلللتعمارٌة لغلللة المسلللتع

 (1.)تتباٌن من مجتمع فخر بسبب قوة المجتمعات المحلٌة 

فمقابللللل السلللللبٌات التللللً خلقتهللللا تلللللك الخبللللرة االسللللتعمارٌة فللللأن االثللللر  اثللللار اٌجابٌللللة : -2

التنللللاقض االساسللللً مللللع االٌجللللابً للخبللللرة االسللللتعمارٌة تتمثللللل فللللً تعمٌللللق الللللوعً فللللً 

المسلللتعمر االجنبلللً والشلللعور بوحلللدة التحلللدٌات بلللٌن ابنلللاء المجتملللع الواحلللد ، وهلللذا م اسلللاعد 

 على تنمٌة الهوٌة المتماٌزة ووضع اولى لبنات الدولة الوطنٌة.

 ثانٌاً : التبعٌة الهٌكلٌة لألنظمة السٌاسٌة العربٌة للخارج :

االسللللتعمارٌة فللللً صللللورتها التقلٌدٌللللة أي انلللله فالتبعٌللللة مفهللللوم ظهللللر بعللللد انقضللللاء العالقللللة 

شللق العالقللات حٌللث  -1مفهللوم حللدٌث وٌللرى بعللض المحللللٌن انلله ٌتكللون مللن شللقٌن همللا : 

تصللللبح التبعٌللللة هللللً الموقللللف الللللذي تكللللون فٌلللله اقتصللللادٌات مجموعللللة معٌنللللة مللللن الللللدول 

شللللق المؤسسللللات حٌللللث تصللللٌر التبعٌللللة الللللى  -2مشللللروطة بنمللللو وتوسللللع اقتصللللاد االخللللر 

نللللللاء الللللللداخلً لمجتمللللللع معللللللٌن ، أي ٌعللللللاد تشللللللكٌله وفقللللللاً للمكانللللللات البنٌوٌللللللة تكٌٌللللللف الب

 (2)القتصادٌات قومٌة محددة اخرى

( عللللً اللللدٌن هلللالل , المجتملللع العربلللً والتعددٌلللة السٌاسلللٌة فلللً الواقلللع العربلللً وتحلللدٌات قلللرن جدٌلللد 1)

 16م , ص 1999,عمان  -االردن  مؤسسة عبد الحمٌد تومان ,

  12( المصدر نفسة , ص 2)
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فمن المؤكد ان الدول العربٌة تعانً وبدرجات متفاوتة بأشكال مختلفة حالة تبعٌة للخارج ، وهً 

مالٌلللة ............اللللخ                       غذابٌلللة وال21واقلللع قلللابم بذاتللله لللله مظلللاهره وابعلللاده االقتصلللادٌة واللللس

ولكن هذه التبعٌة لٌست ناتج العوامل الخارجٌة فحسب وانملا وجلود قلوة سٌاسلٌة واقتصلادٌة فلً 

بعللض الللدول العربٌللة تللربط مصللالحها عالقللات تبعٌللة ، وكللذلك ضللعف النظللام االقلٌمللً العربللً 

، وتضؤل جهود التكامل والتعاون بلٌن  وتضكل شرعٌة انظم الحاكمة ، وتعدد الصراعات العربٌة

الللدول العربٌللة ، كلهللا عوامللل سللاعدت وسللاهمت بللدفع الللدول العربٌللة لالرتبللاط بللبعض الللدول 

 (1)االجنبٌة ، خاصة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة كقوة عظمى.

تعتبلر االخٌلرة ملن العواملل التلً  (2)وعلٌه فالتبعٌة ظهرت بعد انقضاء العالقلات االسلتعمارٌة .

تؤثر فً دٌنامٌكٌات العملٌة السٌاسٌة وانماط العالقات والتوازنات داخل الدول العربٌة ، فاللدول 

الدول التابعة ال ٌمكن ال تكون دولة حرٌات ، والنخب فً هذه الدول غالباً ما تعمل على تكرٌس 

اخلٌلة تللرض هللذا النللوع مللن العالقللات ومللا عالقلات التبعٌللة ، تسللتخدم القللوة لمواجهللة أي قللوى د

 ( 3ٌترتب علٌها من آثار )

وعلٌلللللله فللللللإن الللللللدول العربٌللللللة تعتبللللللر دول جدٌللللللدة نسللللللبٌاً ومللللللن ابللللللرز مالمللللللح ذلللللللك :                                         

ترافلللق بنلللاء اللللدول العربٌلللة بمسلللاعدة خارجٌلللة ، اشلللترطها التوسلللع اللللرأس ملللالً المتسلللم  -1

بللٌن مراكللزه الدولٌللة ، ولللذلك كللان نشللوء الللدول العربٌللة لللم ٌكللن نتاجللاً لسللٌرورة  بالمنافسللة

تارٌخٌلللة نابعلللة ملللن تطلللور المصلللالح االقتصلللادٌة ، لمكوناتهلللا االجتماعٌلللة بلللل ترافلللق بنابهلللا 

     (                                                                                    4بمسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاعدة خارجٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة .)

غٌلللاب الكتللللة االجتماعٌلللة القلللادرة عللللى بسلللط هٌمنتهلللا السٌاسلللٌة والثقافٌلللة وملللا نلللتج عنللله  -2

ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن غٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاب المرجعٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة الوطنٌلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة                                                                        

فشللللل العدٌللللد مللللن الللللدول العربٌللللة علللللى اخللللتالف نظمهللللا السٌاسللللٌة مللللن بنللللاء موازنللللة  -3

 اسٌة اجتماعٌة بٌنها وبٌن تشكٌلها االجتماعً ومستلزمات وحدتها القومٌة.سٌ

 

مركللللز  ( حسللللنٌن توفٌللللق ابللللراهٌم , الللللنظم السٌاسللللٌة العربٌللللة االتجاهللللات الحدٌثللللة فللللً دراسللللتها ,1)

 6, ص 2005, بٌروت  دراسات الوحدة العربٌة

ابٌللللة التغٌٌللللر , مجلللللة العلللللوم ( عمللللر فرحللللاتً , الللللنظم السٌاسللللٌة العربٌللللة بللللٌن سلللللبٌة الثبللللات واٌج2)

  2010, سبتمبر  1االنسانٌة , جامعة قسنطٌنة , العدد : 

 62-61( حسنٌن توفٌق ابراهٌم , نفس المصدر السابق , ص 3)

( لطفللللً حللللاتم , الللللنظم السٌاسللللٌة العربٌللللة وانهٌللللار شللللرعٌتها السٌاسللللٌة , جرٌللللدة الحللللوار المتمللللدن , 4)

 م 2011,  1423222العدد : 
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 ثالثاً : الخصائص السٌاسٌة المشتركة لألنظمة العربٌة :

اوالً : لملللا كانلللت االنظملللة السٌاسلللٌة العربٌلللة وبشلللكل علللام انظملللة حكلللم عشلللابرٌة فردٌلللة ذات 

حلللزب واحلللد ، وبالتلللالً ال تعكلللس ارادة الشلللعب والقاعلللدة الجماهٌرٌلللة بلللل تعكلللس مصلللالح 

نخللللب معٌنللللة وفلسللللفتها ، االمللللر الللللذي  ٌغلللللق المجللللال امللللام احللللزاب سٌاسللللٌة اخللللرى مللللن 

 (1)ض النظام المشاركة او أي رأي او فكر  ٌعار

 من ابرز مالمح التسلط :

 (2)تسلط الدولة القطرٌة العربٌة وهٌمنتها على المجتمع وتغلغلها فً مختلف جوانبها  -1

عللدم السلللماح بقٌللام تنظٌملللات سٌاسللٌة وسلللطٌة كللاألحزاب ، او فلللرض قٌللود شلللدٌدة علٌهلللا  -2

 فً حال السماح بقٌامها 

وسٌاسلللاتها وهلللذا ملللا ٌعكلللس شلللٌوع ظلللاهرة  غلبلللة طلللابع المركزٌلللة عللللى قلللرارات الدوللللة -3

 التفرد بالسلطة واحتكارها وعدم توافر امكانٌة تداولها سلمٌاً 

 المبادرة الى قمع أي مظاهر للمعارضة حتى وان كانت بسٌطة  -4

شللللٌوع مظللللاهر انتهللللاك حقللللوق االنسللللان بللللدرجات متفاوتللللة واشللللكال مختلفللللة فالللللدول  -5

 العربٌة 

طً لبنٌللة الللدول العربٌللة فأنهللا تللولً اهمٌللة كبٌللرة لبنللاء مؤسسللات نظللراً لغلبللة الطللابع التسللل

القهللر والقمللع وتحللدٌثها ، وحتللى ان ظهللرت التعددٌللة فللً هللذه االنظمللة تكللون مقٌللدة بقللوانٌن 

 (3.) كثٌرة ال تجعلها تمارس العمل السٌاسً بسهولة

 

 

 

بٌللللروت , مركللللز دراسللللات ( د. ثنللللاء عبللللدت , آلٌللللات التغٌٌللللر الللللدٌموقراطً فللللً الللللوطن العربللللً , 1)

 106م , ص1992الوحدة العربٌة , 

( مهلللا سلللامً فلللؤاد المصلللري , دور النظلللام السٌاسلللً العربلللً فلللً اعاقلللة بنلللاء مجتملللع معرفلللة عربلللً , 2)

 .92م , ص 2005مذكرة ماجستٌر , كلٌة الدراسات العلٌا , جامعة النجاح الوطنٌة , فلسطٌن , 

 29 ( عمر فرحاتً , مصدر سبق ذكره , ص3)
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واالسللتبداد الللذي مٌللز الللنظم العربٌللة كللان سللببه بللروز ظللاهرة الشخصللانٌة واالنفللراد بللالقرار 

السٌاسللً وآلٌاتلله مللع االحتفللاظ بالشللرعٌة القانونٌللة المسللتندة علللى الدسللاتٌر الوضللعٌة ، ال تلبللً 

جللة الحقٌقٌللة لطموحللات شللعوب دول المنطقللة ، وكللذلك ضللعف مسللتوى المؤسسللٌة فللً تلللك الحا

 (1)الدول .

وبالمقابل تبقى االحزاب السٌاسلٌة فلً اللدول العربٌلة باعتبارهلا اهلم مؤسسلات المجتملع الملدنً 

وكرٌس مبدأ التعددٌلة السٌاسلٌة اضلعف منلان ٌكلون لهلا دور فاعلل وملؤثر فلً الحٌلاة السٌاسلٌة 

عددٌة شكلٌة ، فهً اقرب الى نظام الحزب المهٌمن او المسٌطر منها الى التعلدد الحزبلً كونها ت

الحقٌقً ، والسبب المؤدي الى ذلك ٌكمن فً امرٌن اللذان ادٌا الى ضعف االحزاب السٌاسٌة فً 

 الوطن العربً اال وهما :

مرتبطلللة بلللاألحزاب المرتبطلللة بالبٌبلللة السٌاسلللٌة واالجتماعٌلللة والثقافٌلللة ال اسلللباب خارجٌلللة -1

السٌاسللٌة، ومللا تفرضللها علٌهللا مللن قٌللود ذات طللابع امنللً وسٌاسللً واداري سللواء تعلللق االمللر 

 بحرٌة تشكٌل او على نشاط االحزاب 

حٌث ٌعانً منها من مشكالت بنٌوٌة تؤثر سللباً فلً فاعلٌتهلا  اسباب مرتبطة باألحزاب ذاتها -2

وادابهللا مثللال ذلللك:  ضللعف التنظللٌم الحزبللً واالنشللقاقات الداخلٌللة ، تنللامً تللأثٌرات المكونللات 

 (                              2)التقلٌدٌة واإلرثٌة على الحٌاة الحزبٌة ، محدودٌة قنوات االتصال الحزبً.

 لمعارضة السٌاسٌة ثانٌاً غٌاب ا

ان غٌللاب المعارضللة السٌاسللٌة القللادرة علللى اداء االدوار المنوطللة بهللا فللً مجتمعاتنللا العربٌللة 

هً اكثر من تلقلً نتلابج االسلتبداد  –بوصفها تجلٌاً من التجلٌات التعبٌر عن الممارسة السٌاسٌة 

مما ٌجعل مجال نشاطها محلدود ان للم ٌكلن معلدوماً . بالمقابلل للذلك تكلون النخلب الحاكملة هلً 

التً تسٌطر على المجال السٌاسً ككل ، وهً الوحٌدة التً تمارس السلطة وتحتكرها مما ٌخدم 

طة والنخبلة الحاكملة ، وللٌس مصالحها الخاصة وٌكون بذلك المجال السٌاسً ملكٌة خاصة للسلل

ملكٌة عمومٌة لكافة القوى ، وهذا ما ٌؤدي الى حرمان القوى المعارضة فً حقها المشروع فً 

 (3التعبٌر والعمل . )

 

( امٌن المشاقٌه , التربٌة الوطنٌة والنظام السٌاسً , الطبعة الثامنة , عمان :دار الحامد للنشر والتوزٌع , 1)

 25م , ص 2010

 120-169نٌن توفٌق ابراهٌم , مصدر سبق ذكره , ص ( حس2)

( هشام سلمان حمد الخالٌلة , اثر االصالح السٌاسً على عملٌة المشاركة السٌاسلٌة فلً المملكلة االردنٌلة 3)

(     2012, مللذكرة ماجسللتٌر )جامعللة الشللرق االوسللط قسللم العلللوم السٌاسللٌة ,  2012,  1992الهاشللمٌة  
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 المطلب الثانً : مصادر الشرعٌة فً انظمة الحكم العربٌة 

تعللللددت مصللللادر الشللللرعٌة ل نظمللللة السٌاسللللٌة العربٌللللة علللللى العمللللوم ٌمكللللن التطللللرق الللللى 

 ثالث مصادر اساسٌة منها ضمن هذا المطلب وهً : 

 المصدر التقلٌــــــــــــــــــدي.  -1

 مصدر الشخصٌة الكارٌزمٌة. -2

 المصدر العقالنً القانونـــً. -3

  

 اوالً : المصدر التقلٌدي 

طالملللا كانلللت االقطلللار العربٌلللة ذات هٌاكلللل اجتماعٌلللة واقتصلللادٌة متشلللابهة  عللللى اخلللتالف 

حاكملللة فلللً اللللوطن العربلللً انظملللة الحكلللم فٌهلللا ، وفلللً هلللذا الصلللدد ٌمكلللن تقسلللٌم االنظملللة ال

االنظملللة الملكٌلللة : ملللن االنظملللة الواحلللد والعشلللرٌن التلللً تحكلللم حالٌلللاً فلللً  -اللللى فبتلللٌن : أ

اللللوطن العربلللً توجلللد ثمانٌلللة انظملللة ملكٌلللة بعلللد االسلللتقالل القطلللري واهلللم ملللا ٌمٌزهلللا ان 

السلللللطة تتركللللز بٌللللد فللللرد ، وهللللو الملللللك اذي ٌمللللارس هللللذه السلللللطة بشللللكل انفللللرادي دون 

الشلللعب ، املللا طرٌقلللة تلللولً المللللك فتلللتم علللن طرٌلللق الوراثلللة ولفتلللرة غٌلللر محلللدودة مشلللاركة 

وذللللك ٌعلللود اللللى انتمابللله اللللى عابللللة تعطٌللله هلللذا الشلللرف ، وٌعتبلللر هلللذا النلللوع ملللن االنظملللة 

اقلللللدمها ، فشلللللاع ظهورهلللللا قبلللللل الثلللللورة الفرنسلللللٌة ولكلللللن ملللللع بداٌلللللة ظهلللللور المبلللللادئ 

م لهللا دسللتور ولللٌس نظللام حكللم مطلللق كمللا الدٌموقراطٌللة بللدأت هللذه االشللكال تتراجللع والٌللو

كللللان علٌلللله فللللً السللللابق رغللللم ان الحللللدٌث عللللن الدسللللتور لللللٌس بالضللللرورة تطبٌقلللله علللللى 

االرض الواقلللع . وهلللذه اللللدول التلللً تأخلللذ بهلللذا النظلللام : ) االردن ، السلللعودٌة ، المغلللرب، 

 (1)االمارات ، عمان ، البحرٌن ، الكوٌت ، قطر ( 

 

 

 22-21ر سبق ذكره , ص ( فرٌدة العمراوي , مصد1)

 

 

 



 

47 
 

 المبحث الثالث                               الشرعٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً  

فاألنظمللة الملكٌللة العربٌللة ، هللً اساسللاً انظمللة اوتوقراطٌللة تعتمللد فللً تبرٌللر الشللرعٌة علللى 

 المصدر التقلٌدي الذي ٌنطوي على بعدٌن هما :

أي ان السللللطة فلللً الدوللللة العربٌلللة تحلللاول شلللرعنة نفسلللها باللللدٌن عللللى شللرعٌة دٌنٌلللة :  -1 

نحلللو ٌفهلللم منللله  ان مبلللدأ الحكلللم فٌهلللا هلللو تطبٌلللق تعلللالٌم اللللدٌن او االسلللالم وال ٌتعللللق االملللر 

بلللنص دسلللتوري ألن االسلللالم دٌلللن الدوللللة ، ولكلللن فلللً اغللللب الدسلللاتٌر العربٌلللة النجلللد نلللص 

ر مللللن مصللللادر التشللللرٌع المللللدنً ، دسللللتوري ٌللللنص علللللى ان الشللللرعٌة االسللللالمٌة مصللللد

وكللذلك فٌغٌللر نللص ٌتعلللق بتبرٌللر السلللطة بأنهللا مسللتمدة مللن حللق دٌنللً ، ومللن خللالل ذلللك 

ان بنلللاء الشلللرعٌة عللللى اسلللاس دٌنلللً ٌضلللع المجلللال السٌاسلللً خلللارج أي نلللوع ملللن انلللواع 

 (1.)التعاقد الذي ٌقوم علٌه كٌان الدولة الحدٌثة 

ربلللللً" ٌسلللللتمدان شلللللرعٌتهما التقلٌدٌلللللة ملللللن صلللللفة فالنظاملللللان الملكٌلللللان " االردنلللللً ، والمغ

 (2)نسبهما الى اهل بٌت الرسول )صلى   علٌه وسلم ( 

ونظامللللان آخللللران ٌسللللتمدان شللللرعٌتهما التقلٌدٌللللة مللللن مللللذهبٌن دٌنٌللللٌن " النظللللام السللللعودي 

والنظلللللام العملللللانً" ) الملللللذهب الحنبللللللً ( والملللللذهب الخلللللارجً االباضلللللً ، املللللا االنظملللللة 

فللللً اقطللللار الخلللللٌج العربللللً فتسللللتمد شللللرعٌتها التقلٌدٌللللة تارٌخٌللللاً مللللن :                                الملكٌللللة االربعللللة 

: أي غلبلللة عشلللٌرة او قبٌللللة بعنهلللا عللللى غٌرهلللا ملللن شلللرعٌة قبلٌلللة )عصلللبٌة طائفٌلللة (  -2

القبابلللل ، او تحلللاف قبلللللً بلللٌن عللللدد منهلللا ، اذ تمثلللل العصللللبٌة االصللللٌة واحللللدة ملللن اكثللللر 

للللدول العربٌلللة ، وبهلللا تقلللوم السللللطة السٌاسلللٌة وتنحلللل ، وتلللزود ملللن طاقتهلللا المصلللادر فلللً ا

االجتماعٌلللة حركٌلللة الصلللراع الساسلللً الداخلٌلللة واللللذي تتحلللول معللله العصلللبٌات اللللى بنلللى 

ومؤسسللللات سٌاسللللٌة مباشللللرة ، او مصللللدر لتولٌللللد المنظمللللات واالحللللزاب الممثلللللة لعصللللبٌتها  

 (3.)ٌن وحتى التمثٌل المؤسساتً ذاته ٌخضع لهذا التكو

 

 

( عبد االله بلقزٌز , االنتقال الدٌموقراطً فً الوطن العربً "العوائق والمكنات" , مجلة المستقبل  , العدد 1)

 23-22, ص  1992:  59

   ( بسام محمد حسٌن , حال الدٌموقراطٌة فً البلدان العربٌة , شبكة االنباء , متحصل علٌه من الموقع2)

www.annaba.org/n6aanews/32/036/htm 

 23( عبد االله بلقزٌز , مصدر سبق ذكره , ص3)  

 

 

 

http://www.annaba.org/n6aanews/32/036/htm
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نظملللة الجمهورٌلللة فهلللً عللللى النقلللٌض ملللن : املللا فٌملللا ٌخلللص اال االنظملللة الجمهورٌلللة -ب

االنظملللة الملكٌلللة ، فقلللد قلللام واسلللتند حكمهلللا اللللى قاعلللدة ان الشلللعب هلللو المصلللدر االساسلللً 

لشللللرعٌة ممارسللللة السلللللطة وهللللو مللللا نصللللت علٌلللله المواثٌللللق والدسللللاتٌر التللللً جللللاءت بهللللا 

ثوراتهلللا ، حٌلللث وصلللفت هلللذه الثلللورات بأنهلللا ثلللورات الجملللاهٌر والطبقلللات الشلللعبٌة . وملللن 

م اصلللللبح عللللللى هلللللذه االنظملللللة ان تسلللللجد هلللللذه القاعلللللدة ب " االٌدٌولوجٌلللللة الثورٌلللللة "        ثللللل

اوالً بقلللدر ملللا عكسلللت هلللذه األٌدٌولوجٌلللة مصلللالح الطبقلللات الشلللعبٌة الواسلللعة ، وبقلللدر ملللا 

حمللللت طموحاتهلللا واهلللدافها . او ب " الزعاملللة الملهملللة " ثانٌلللاً ألن هلللذه الزعاملللة تكشلللفت 

ص والبطولللللة الشللللعبٌة ولقللللد اكتسللللبت االٌدٌولوجٌللللة الثورٌللللة فٌهللللا مشللللاعر النضللللال والخللللال

  (1.)كمصدر للشرعٌة صدقٌة عالٌة لدى الجماهٌر العربٌة 

لقلللد اسلللتندت جمٌلللع االنظملللة العربٌلللة بأسلللتنثاء لبنلللان فلللً شلللرعٌتها اللللى اٌدٌولوجٌلللة ثورٌلللة 

بموجبللله ببنلللاء تمثلللل عقلللداً اجتماعلللاً ، صلللرٌحاً او ضلللمنٌاً ، بٌنهلللا وبلللٌن شلللعوبها ، وتلتلللزم 

مجتملللع عصلللري تسلللوده العداللللة والمسلللاواة والحرٌلللة ، وبالحفلللاظ عللللى االسلللتقالل وتحرٌلللر 

 (2)فلسطٌن وانجاز الوحدة العربٌة .

وعللللى هلللذا االسلللاس ٌمكلللن التمٌٌلللز بلللٌن نمطلللٌن تعتملللد علٌهلللا االنظملللة الجمهورٌلللة العربٌلللة 

 فً تدعٌم مشروعٌتها وهً : 

سلللواء ملللن اجلللل نٌلللل االسلللتقالل او ملللن اجلللل  –لثلللورة : وتعنلللً ان ا الشلللرعٌة الثورٌلللة -أ

اللللتخلص ملللن االنظملللة الملكٌلللة التلللً حكملللت بعلللد االسلللتقالل . هلللً فلللً حلللد ذاتهلللا مصلللدر 

 لشرعٌة من تولوا الحكم فً اعقابها .

: وتعنلللً ان تكلللون مبلللادرات الحكلللم قابللللة للتوقٌلللع ألنهلللا مشلللروطة  الشلللرعٌة الدسلللتورٌة -ب

ملللن القلللوانٌن المعروفلللة والمتفلللق علٌهلللا ، أي ان النظلللام  فلللً اصلللولها وفلللً نتابجهلللا بشلللبكة

السٌاسلللً ٌعتملللد الدٌموقراطٌلللة والمشلللاركة فلللً الحكلللم ، وتلللؤدي فٌللله المؤسسلللات دوراً فلللاعالً 

 (3)فً العملٌة السٌاسٌة .

 

( أ.د.م. نغم محمد صالح , انظمة الحكم فً البدان العربٌة , محاضرات القٌلت عللى طلبلة البكلالورٌوس فلً 1)

 99- 99, ص  2012 – 2016العلوم السٌاسٌة , المرحلة الثالثة , 

 392( احمد ناصوري , مصدر سبق ذكره , ص 2)

اسللات العامللة . دراسللة معاصللرة فللً ( د. ثللامر كامللل محمللد الخزرجللً , الللنظم السٌاسللٌة الحدٌثللة والس3ٌ)

 129م , ص 2004,  1االردن , ط  –استراتٌجٌة ادارة الدولة , عمان 
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(: حٌللث ٌكللون فٌهللا الحللاكم نفسلله هللو مصللدر  ثانٌللاً : مصللدر الشخصللٌة الكارٌزمٌللة )الملهمللة

الشرعٌة وحٌث ٌكون الوالء والطاعة من االتباع او المحكومٌن لهذا الزعٌم هو اعجابهم الشلدٌد 

لصفاته واعماله وهً ملا تجعلله مصلدر جلذب وهٌبلة واحتلرام . ولكلن هلا المصلدر هلو مصلدر 

تلزم ضلرورة تطلوٌر مصلادر اخلرى مؤقت ٌنتهً اثره بوفاة الزعٌم او الكارٌزما االملر اللذي ٌل

للشلرعٌة ، وقلد عرفلت المجتمعلات العربٌللة قلدٌماً وحلدٌثاً هلذا الللنمط ملن الزعاملات  ربملا كللان 

 (1)اخرها الزعٌم جمال عبد الناصر .

: هللً القٌللادة الفللذة التارٌخٌللة القللادرة علللى التللأثٌر بللالمجتمع  والشخصللٌة الكارٌزمٌللة الملهمللة

من الحاكم ترتبط بشخص الحاكم ، حٌث هو مصدر جلذب واعجلاب والدولة وشرعٌة هذا النوع 

المحكومٌن بصفاته واعماله وقٌمه ومثله العلٌا . وٌرتبط هذا النموذج للشرعٌة بالحاكم مما ٌعنً 

 (2.)ان الشرعٌة وقتٌة تنتهً بغٌاب الحاكم عن الساحة السٌاسٌة 

علن شلرعٌة االنظملة العربٌلة والتلً  : فهلً المصلدر المغٌلب ثالثاً : المصدر العقالنً القلانونً

تقوم على مجموع المؤسسات والقواعد االجرابٌة التً تنظم العمل وتضبط سٌر العملٌة السٌاسٌة 

وهذا المصدر ٌقوم على تحدٌد حقوق وواجبات كل من الحلاكم والمحكلومٌن تجلاه االخلر وٌعبلر 

مللالم تحصللل االنظمللة السٌاسللٌة عللن هللذه الشللرعٌة الٌللوم مللا ٌعللرف بالدٌموقراطٌللة اللٌبرالٌللة . و

العربٌة على تشرٌعها باألسالٌب الدٌموقراطٌة فقد ضلت هذه االنظمة مغلقة متقوقعة على نفسلها 

وعلللى تقالٌللدها سللاعٌة نحللو اقصللاء أي حللراك دٌمللوقراطً فأسللاس وجودهللا قللابم علللى التسلللط 

للقلوة والقلدرة ال تكفلً والتفرد  وفً هذا الشأن ٌرى : ماكس فٌبر : ان امتالك أي نظام سٌاسً 

لتحقٌللق اسللتقراره فتللرة طوٌلللة ألن العالقللة بللٌن الحللاكم والمحكللوم قلقللة وغٌللر مسللتقرة ومصللدر 

ضعف للنظام القابم حتى ٌستطٌع هذا النظام : اقناع المحكومٌن بحقه فً الحكم وبتمتعه بالكفلاءة 

طة القابملة واحقٌتهلا فلً التً تضمن له ان ٌنوب عن الجماهٌر ، فمتى اقتنع الشلعب بكفلاءة السلل

 (3)الحكم بلغ النظام جوهر الشرعٌة ، هذه الشرعٌة تعد اساس استمرار النظام .

كمللللا ٌعتمللللد هللللذا المصللللدر علللللى قواعللللد مقننللللة موضللللوعٌة غٌللللر شخصللللٌة تحللللدد واجبللللات 

وحقلللوق الحلللاكم والمحكلللومٌن واسللللوب الوصلللول اللللى السللللطة وتلللداول السللللطة وممارسلللتها 

المحكلللومٌن بلللأن هنلللاك مؤسسلللات سٌاسلللٌة تقلللوم بوضلللع اجلللراءات  وهلللذا ٌعتملللد عللللى اٌملللان

 (4)وقواعد مالبمة تحظى بقبول الحاكم والمحكومٌن .

 

 96( د. نغم محمد صالح , مصدر سبق ذكره , ص1)

                                             5( د. عادل عامر , االنظمة الحاكمة وبناء الشرعٌة _ مصر المدنٌة , متحصل علٌه من موقع انترنت,ص2)

4770-http://www.civieegypt.org/?   

 91( مها سامً فؤاد المصري , مصدر سبق ذكره , ص 3)

 4( د. عادل عامر , مصدر سبق ذكره , ص4)

 

http://www.civieegypt.org/?-4770
http://www.civieegypt.org/?-4770
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 اخلامتة                                  

احذ اثشص اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ اٌزٟ ٔبٌذ ا٘زّبَ ػذد وج١ش ِٓ  ٠ؼذ ِظطٍح اٌششػ١خ

اٌغ١بعٟ، وّب اْ اٌششػ١خ ٌٍغٍطخاٌشوبئض االعبع١خ احذ  ذاٌّفىش٠ٓ ٚرٌه ألْ ِفَٙٛ اٌششػ١خ ٠ؼ

ٟ٘ رم١١ُ ٌٍفؼً ٚفك اٌم١ُ اٌؼبِخ اٌّشزشوخ ضّٓ ع١بق اٌّشبسوخ اٌفؼ١ٍخ حغت إٌظبَ االجزّبػٟ، 

إٌظبَ اٌغ١بعٟ ػٍٝ رذػ١ُ االػزمبد اٌغبئذ فٟ اْ اٌّؤعغبد اٌمبئّخ  ثّؼٕٝ أٙب رؼجش ػٓ لذسح

ِخ ٚلجٛال ٌزٌه اٌّجزّغ، ٌزٌه فأْ اصِخ اٌششػ١خ ٟ٘ اصِخ إٌظبَ اٌغ١بعٟ ءوضش ِالٟ٘ اال

 إٌبرجخ ِٓ ٔضاع حٛي ششػ١خ اٌغٍطخ اٌمبئّخ.

ػذ اٌمب١ٔٛٔخ اِب اٌّششٚػ١خ فٟٙ اٌّفب١ُ٘ اٌّمبسثخ ٌٍششػ١خ ٟٚ٘ ضشٚسح احزشاَ اٌمٛا

اٌمبئّخ ٟٚ٘ رحذس فٟ حبٌخ أمالة إٌظبَ اٌغ١بعٟ اٌمبئُ ٚإحالي اخش ِىبٔٗ ٟٚ٘ فىشح ِضب١ٌخ 

رحًّ فٟ ط١برٙب ِؼٕٝ اٌذٌٚخ ِٚب ٠جت اْ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌمبْٔٛ، فّفِٙٛٙب اٚعغ ِٓ ِجشد احزشاَ 

ؼًّ ػٍٝ رحم١مٗ ارا اٌّضً االػٍٝ اٌزٞ ٠زٛخبٖ اٌّششع فٟ اٌذٌٚخ ٠ٚ ذلٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌٛضؼٟ ٚرؼ

 اساد االسرمبء ثّغزٜٛ ِب ٠ظذسٖ ِٓ رشش٠ؼبد .

اٌزجشثخ اٌزبس٠خ١خ ٚطج١ؼخ  ثبخزالفرخزٍف ِظبدس ششػ١خ اٌغٍطخ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ 

االٔظّخ اٌحبوّخ. ٚاْ اٌجحش حٛي ِظذس ششػ١خ االٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ ٠ض١ش اشىب١ٌخ وج١شح 

ٌىض١ش ِٕٙب ٠ؼزّذ ػٍٝ اوضش ِٓ ِظذس، ِضً ثجؼض فبسح ششػ١زٙب رخزٍظ ثؼضٙب ألْ ِظبد

 )اٌزم١ٍذٞ ٚاٌؼمالٟٔ ٚاٌمبٟٔٛٔ( اٚ رىْٛ حٛي أجبصاد إٌظبَ ارا لبَ ثذٚس فبػً .

اْ اٌّشىٍخ االعبع١خ فٟ االٔظّخ اٌحبوّخ فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ ٟ٘ ِشىٍخ ِؤعغبد إٌظُ 

 ػٓ فضالٝ اٌمٛح فٟ رضج١ذ ششػ١زٙب  اٌغ١بع١خ ٚطش٠مخ ل١بدرٙب ٌٍغٍطخ اٌذوزبرٛس٠خ ٚاػزّبد٘ب ػٍ

 رم١١ذ اٌّشبسوخ اٌغ١بع١خ اٚ سفضٙب لطؼب .

اْ اصِخ اٌششػ١خ فٟ االٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ اٌزٟ ادد ثذٚس٘ب اٌٝ ِب ٚاجٙزٗ االٔظّخ 

االخ١شح ِٓ صٛساد ٟ٘ ٔز١جخ جٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ  حمجخاٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ فٟ اٌ

خ فبٌؼٛاًِ اٌغ١بع١خ وبْ ٌٙب اٌذٚس اٌجبسص فٟ ضؼف ششػ١خ االٔظّخ ٚااللزظبد٠خ ٚاالجزّبػ١

اٌغ١بع١خ اٌؼشث١خ فضال ػٓ اٌؼبًِ االلزظبدٞ ٚاٌزٞ ِضً اٌجبٔت االعبعٟ ِٓ حشِبْ اٌّشء ِٓ 

ِظبدس اٌؼ١ش الْ اٌزٞ ٠زّغه ثبٌغٍطخ ٠زحىُ فٟ اٌمٜٛ االلزظبد٠خ. ٚال ٠غ١ت اٌؼبًِ 

  بٌؼٛاًِ االعبع١خ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ ششػ١خ إٌظُ اٌغ١االجزّبػٟ ػٓ رٌه الٔٗ ٠ؼذ احذ ا
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 األستُتاجات

 اٌحبوّخ اٌغٍطخ ث١ٓ ٚرالحُ ٚرٕبغُ أغجبَ ػاللخ ٚجٛد حم١مخ رؼىظ اٌششػ١خ ــ

 ٚاٌجّب١٘ش

 رمَٛ اٌزٟ اٌّّبسعبد وً رىْٛ أٞ اٌمبٟٔٛٔ اٌشك ٠شاػٟ أٌّٚٙب ثؼذ٠ٓ رحًّ اٌششػ١خ_

 ،أٞ اٌم١ّٟ اٌجؼذ ٌٕب ٠ٚؼىظ ٠فغش اٌزٞ اٌضبٟٔ ٚاٌشك اٌذعزٛس ػ١ٍٗ ِبٔض ِغ رزٛافك اٌذٌٚخ ثٙب

 اٌؼبَ ٚاٌشضب اٌزأ١٠ذ ٠زحمك ِٕٚٗ اٌزٛافك ػٍٝ ِج١ٕخ ٚاٌّحىَٛ اٌحبوُ ث١ٓ اٌمبئّخ اٌؼاللخ رىْٛ أْ

 .ششػ١زٙب اٌغٍطخ رىزغت ِٕٚٗ اٌؼبَ ٚاٌشضب اٌزأ١٠ذ ٠زحمك ِٕٚٗ

 

 األعبع١خ اٌٍجٕخ ثّضبثخ رىىْٛ اٌششٚط ِٓ جٍّخ ٚجٛد ظً فٟ اٌغٍطخ ششػ١خ رزحمك_

 لب١ٔٛٔخ اعظ ػٍٝ ِج١ٕخ ع١بعخفؼبٌخ إطبسِشبسوخ فٟ ٠ىْٛ ،ٚراٌه ششػٟ ع١بعٟ ٔظبَ ٌجٕبء

 اخز١بس ِٓ ٠ىْٛ اٌزٞ اٌغٍطخ طبحت رحذد ثذٚس٘ب اٌزٟ األٔزخبثبد ا١ٌخ ٚجٛد ِغ ٚدعزٛس٠خ

 .اٌمبئُ اٌغ١بعٟ إٌظبَ إصاء ثبٌزأ١٠ذ اٌغٍطخ رحظٝ اٌشؼت،ِٕٚٗ

 

 ِظطٍح اٌششػ١خ اْ وْٛ ٚاٌّششٚػ١خ اٌششػ١خ ِفِٟٙٛ ث١ٓ اٌحبطً االخزالف سغُ_

 ث١ٓ ِٚزذاخٍخ ِزالصِخ ػاللخ ٚجٛد ِٓ ال٠ّٕغ ٘زا ٌىٓ لبٟٔٛٔ ِظطٍح ٚاٌّششٚػ١خ ع١بعٟ

 .ٚاٌؼىظ اٌّششٚػ١خ غ١بة ضً فٟ اٌششػ١خ الرزحمك ح١ش اٌّف١ِٛٙٓ
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 م 2015-2014السٌـــــاسٌـــــة ,الجزائر, 

روعٌة القرارات االدارٌة فً التشرٌع رازقٌه عبد اللطٌف , الرقابة القضائٌة على مش -5

كلٌة   –الجزائري , مذكرة ماجستٌر فً القانون العام تخصص تنظٌم اداري , جامعة الوادي 

 م 2014- 2013الحقوق والعلوم السٌـاسٌة , الجزائر ,

عمار ضافر محً الدٌن , ازمة الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة )مصر انموذجاً( ,  -6

 2013اجستٌر , جامعة النهرٌن كلٌة العلوم السٌاسٌة  , بغداد ,رسالة م
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وضمانات تحقٌقه ,  –فادي نعٌم جمٌل عالونه , مبدأ المشروعٌة فً القانون االداري  -2

 –كلٌة الدراسات العلٌا , نابلس  -رسالة ماجستٌر فً القانون العام , جامعة النخاع الوطنٌة

 م 2016فلسطٌن , 

االطار العام للسلطة والمسؤولٌة فً الفكر االسالمً , رسالة ماجستٌر ,  محمد دراحً , -9

 م 2004جامعة الجزائر كلٌة الحقوق والعلوم االدارٌة , الجزائر , 

محمد مفرج حمود العتبً , حكم التعوٌض عن اضرار اعمال السٌادة فً القضاء االداري ,  -9

قسم العدالة  –كلٌة الدراسات العلٌا  –منٌة رسالة ماجستٌر , جامعة ناٌف العربٌة للعلوم اال

 م 2012الجنائٌة ,

مها سامً فؤاد المصري , دور النظام السٌاسً العربً فً اعاقة بناء مجتمع معرفة  -10

  2005عربً , مذكرة ماجستٌر , كلٌة الدراسات العلٌا , جامعة النجاح الوطنٌة , فلسطٌن , 

االصالح السٌاسً على عملٌة المشاركة السٌاسٌة فً  هشام سلمان حمد الخالٌلة , اثر -11

, مذكرة ماجستٌر )جامعة الشرق االوسط قسم  2012,  1992المملكة االردنٌة الهاشمٌة  

 2012العلوم السٌاسٌة , 

 سلسلة المحاضرات  -ج

امل هندي كاطع , الدولة فً الفكر السٌاسً االسالمً , محاضرات القٌت على طلبة  -1

 م 2012- 2016البكالورٌوس علوم سٌاسٌة جامعة دٌالى المرحلة الرابعة , 

نادٌه ثٌاب , سلسلة محاضرات فً مادة القانون االداري , الجزء االول التنظٌم االداري ,  -2

-2014قسم الحقوق ,  -الجزائر, جامعة عبد الرحمن مٌره , كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة

2015 

ح , انظمة الحكم فً البدان العربٌة , محاضرات القٌت على طلبة . نغم محمد صال -3

 2012 – 2016البكالورٌوس فً العلوم السٌاسٌة , المرحلة الثالثة , 

 الوثائق والدساتٌر  -د

 , الباب االول , المادة الثانٌة 2005الدستور العراقً لسنة  -1

 11، المادة  1996الدستور الجزابري  لسنة  -2

ٌنظم العالقة بٌن االدارة والمواطن ,  1999-2-4, المؤرف فً 131/  99المرسوم رقم  -3

 ، الجزابر 1999-2-6صادر فً  22العدد 

 التقارٌر االحصائٌة  -هــــ 

منظمة االقطار العربٌة المصدرة للبترول  –الكوٌت , 2009التقرٌر االحصائً السنوي 

2009 
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 المجالت والصحف -و

النظام السٌاسً وجدلٌة الشرعٌة والمشروعٌة , مجلة دمشق للعلوم  احمد ناصوري, -1

 م 2009العدد الثانً ,  29االقتصادٌة والقانونٌة , مجلد 

, المجلد االول  206حنان علً عواضة , السلطة عند ماكس فٌبر , مجلة االستاذ , العدد  -2

 م   2013, 

رعد عبد الجلٌل , دراسات دولٌة , العدد السابع والثالثون , مفهوم السلطة السٌاسٌة  -3

 مساهمة فً دراسة النظرٌة السٌاسٌة , موقع الدراسات الدولٌة ,

عبد االله بلقزٌز , االنتقال الدٌموقراطً فً الوطن العربً "العوائق والمكنات" , مجلة  -4

  1992:  59المستقبل  , العدد 

عمر فرحاتً , النظم السٌاسٌة العربٌة بٌن سلبٌة الثبات واٌجابٌة التغٌٌر , مجلة العلوم  -5

 2010, سبتمبر  1االنسانٌة , جامعة قسنطٌنة , العدد : 

لطفً حاتم , النظم السٌاسٌة العربٌة وانهٌار شرعٌتها السٌاسٌة , جرٌدة الحوار المتمدن  -6

 م 2011,  1423222, العدد : 

 مواقع االنترنت  –م 

بسام محمد حسٌن , حال الدٌموقراطٌة فً البلدان العربٌة , شبكة االنباء , متحصل علٌه  -1

    www.annaba.org/n6aanews/32/036/htmمن الموقع

 مشروعٌة , متحصل علٌه من موقع. خلٌفة سالم الجهمً , المالمح االساسٌة لمبدأ ال -2

https:// khalifsalem.wordpress.com                                                                

                                            

 سٌف الدٌن عبد الفتاح اسماعٌل , مفهوم الشرعٌة , متحصل علٌه من موقع -3

http//ashahed200.tripod.com/mfaheem/3/html                                       . 

                                                        

 سٌف الدٌن عبد الفتاح اسماعٌل , مفهوم الشرعٌة , متحصل علٌه من موقع -4

http//ashahed200.tripod.com/mfaheem/3/html                                        . 

                                                        

عادل عامر , االنظمة الحاكمة وبناء الشرعٌة _ مصر المدنٌة , متحصل علٌه من موقع  -5

 ?/http://www.civieegypt.org-4770                   انترنت,                         

http://www.annaba.org/n6aanews/32/036/htm
http://www.civieegypt.org/?-4770
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فٌصل محمد الحمد , الشرعٌة السٌاسٌة فً حقبة الثورة العربً: ازمات وحلول , متحص  -6

علٌه من موقع                                                                 

http://www.ommahparty.com  

 مصطفى شعٌب , الشرعٌة والمشروعٌة فً مصر , متحصل علٌه من موقع  -7

                                                           

http://www.aleqt.com/2011/3/19/article    

, مصدر انترنت , وٌكٌبٌدٌا الموسوعة 2011ٌناٌر 25االسباب المباشرة لقٌام ثورة  -8

 الحرة

 تعرٌف السلطه السٌاسٌه , متحصل علٌه من موقع : -9

//www.mawsdoo3.comhttp 
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