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 يلالجتهاد القضائ وليةمجلة الدال

برلين، تعد املجلة بمثابة  -مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن املركز الديمقراطي العربي

 الفقهية والقضائية شؤونبحوثهم املحكمة في مختلف ال نشر مرجع علمي للباحثين واملتخصصين ل

خاصة الاجتهاد القضائي والقضاء  فقهالالقانون و ، سواء أكان ذلك في مجال وسلك القضاء

وطرق إلاثبات، باإلضافة إلى الفروع القانونية والفقهية املرتبطة بذلك،  التقاض ي، إجراءاتو 

 . وغير ذلكوالقضائية وألانظمة الدستورية السياسة الشرعية و كعلوم الشريعة والقانون، 

تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة 

وتستند  .املجلةعدة دول، حيث تشرف على تحكيم ألابحاث الواردة إلى  كاديميين منألفضل ألا

م عمل  املجلة
ّ
كما تعتمد  التحكيم،إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها، وإلى الئحة داخلية تنظ

في انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية ” املجلة الدولية لالجتهاد القضائي“

مةللمجالت الدول
ّ
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 الكلمة االفتتاحية

 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على املبعوث للعاملين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

يدي أن يضع بني الدولية لالجتهاد القضائي أجلة املفريق  سعدبإحسان إلى يوم الدين وبعد؛ فإنه ي

ت ل ة من املقايز مجموعة مم ضمن العددحيث ت ،2922 نيسان – إبريل ،ألاول فاضل العدد ألا ا هقرائ

الدولية جلة املإذ تعتمد ، ت الواردة لهيئة التحريرل ها بدقة من ضمن العديد من املقاؤ نتقااتم  تيال

 ،فةألاكاديمية املعرو  الدراساتفي  عمول بهار العلمية املتبعة وامليينتقائها على املعاافي لالجتهاد القضائي 

بها القانوني ملتعددة في بااالعلمية ث ألابحاوقد اشتمل هذا العدد على مجموعة من الدراسات و
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 ذاتية العقوبة الخاصة عن بعض التطبيقات القانونية املشابهة

Self-punishment for some similar legal applications 

 املغرب -الرباط-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويس ي -عبد الواحد الشيكر

Abdelwahed Al-Shaker - Faculty of Legal, Economic and Social Sciences Souissi - Rabat - 

Morocco 

  : ملخص

ار، فإن هذا املبدأ لم يستقر إل بعد إذا كان هدف التعويض هو إصالح الضرر ل عقاب مرتكب الفعل الض

ففي البداية لم يكن نطاق كل من القانون املدني والقانون الجنائي قد . تطور طويل مر به التاريخ القانوني إلانساني

تحدد بعد، إل أنه مع مرور ألايام تهذبت طباع إلانسان وتهذبت معها القواعد القانونية التي هي نتاج فكر إلانسان، 

فأصبح هدف التعويض املدني إصالح الضرر . ت تتضح تدريجيا معالم كل من القانون املدني والقانون الجنائيفبدأ

 .الذي يتحمله املضرور، وهدف العقاب الجنائي عقاب املجرم على جريمة يعاقب عليها القانون 

تعويض الكامل للضرر، من ففي نطاق املسؤولية املدنية باعتبارها مجال الدراسة، ظهر ما يسمى بمبدأ ال    

خالل حصر نطاق التعويض املدني بما يسمى بالتعويض إلاصالحي، حيث ل عالقة له بدرجة جسامة خطأ مرتكب 

الفعل الضار، ولكن رغم أهمية الوظيفية إلاصالحية التي يؤديها مبدأ التعويض الكامل للضرر، فإن ذلك لم يمنع من 

تفاظ للمسؤولية املدنية بوظيفة عقابية رادعة إضافة إلى وظيفتها إلاصالحية، ظهور أفكار تدفعها نزعة ضرورة الاح

وهذا يعني من جانب آخر أنه ل يكفي أن يكون هدف التعويض هو إصالح ضرر املصاب وتعويضه عنه، بل ل بد أن 

يره، من خالل يكون من بين أهدافه عقاب محدث الضرر على خطئه وتقصيره رغبة في تقويم سلوكه الخاطئ وردع غ

 .ما يسمى بفكرة العقوبة الخاصة

 .التعويض الكامل -التعويض العقابي -العقوبة الخاصة-المسؤولية المدنية  :الكلمات المفتاحية

Abstract:                                                   

         If the aim of compensation is to repair the damage and not to punish the perpetrator of 

the harmful act, then this principle was not stabilized until after a long development in human 

legal history. In the beginning, the scope of both the civil law and the criminal law had not yet 

been determined, but with the passage of days the character of mankind was refined and the 

legal rules that were the product of human thought became refined, and gradually the features 

of both civil law and criminal law began to become clear.
 
So the goal of civil compensation 

has become to repair the harm that the injured suffers, and the goal of criminal punishment is 

to punish the offender for a crime punishable by law. 

          Within the scope of civil liability as it is the field of study, the so-called principle of full 

compensation for damage emerged, by restricting the scope of civil compensation to the so-
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called restorative compensation, as it has nothing to do with the degree of severity of the fault 

of the perpetrator of the harmful act, but despite the importance of the corrective function 

performed by the principle of full compensation for damage, Because this did not prevent the 

emergence of ideas driven by the tendency to maintain civil liability with a deterrent punitive 

function in addition to its corrective function, and this means, on the other hand, that it is not 

sufficient that the aim of compensation is to repair the injury and compensate him for him, but 

rather that one of his goals must be an updated punishment Damage to his mistake and 

shortcomings, a desire to correct his wrong behavior and deter others, through the so-called 

idea of special punishment. 

Key words: Civil  liability- Special  punishement- dommage punitive- Full compensation. 

 

 مقدمة

لصلللا لن ريتلللله حللللول املسللللؤولية املد
س
خ للللل الفقلللله القللللانوني ملللللدة طويلللللة ما

َ
نيللللة، فيللللي فلللي ن للللره ل تهللللدف سللللو  إلللللى إصللللالح ظ

الضرر، باعتمادها على عنصر الضرر الذي تبتلد  منله وتنتيلي إليله، ملن خلالل دوره الرئي ل ي فلي تقلدير القيملة ال هائيلة 

مللللَنحا للمتضللللرر مللللن الفعللللل املثيللللر للمسللللؤولية، دون أن ترتقللللي إلللللى العقللللاب الللللذي يبقلللل  حبلللليس  لحجللللم التعللللويض الللللذي يا

 .نائيالقانون الج

تقلَدة لكو هلا للم تعلد تسلعف فلي  نس غير أن هذه الفكرة القائملة عللى مبلدأ التعلويض الكاملل، أصلبحت فلي الوقلت اللراهن ما

ِل دون تخليق التصرفات الصادرة من ألافراد بشكل عام  .الحد من ألاخطاء املتفاوتة الخطورة، والَحوس

ي إطللار املسللؤولية املدنيللة، مللن خللالل فكللرة العقوبللة الخاصللة، هللذا ألامللر، دفللع بالفقلله إلللى إعللادة إحيللاء فكللرة العقللاب فلل 

بوصفها تطبيق متطور يستلهم من القلانون الجنلائي وملن القلانون امللدني، مجموعلة ملن لليلات القانونيلة لتقلديمها فلي 

 . شكل مؤسسة قانونية مستقلة كفيلة بتحقيق العديد من ألادوار

، ثلللم محاوللللة التمييلللز بي هلللا وبلللين (أول)د تعريلللف دقيلللق للعقوبلللة الخاصلللةوتبعلللا للللذلك، فلللإن هلللذه املعطيلللات تفلللر  تحديللل

 (.ثانيا)مجموعة من التطبيقات القانونية املشابهة

 تعريف فكرة العقوبة الخاصة : أوال

إن تطويللع مفهلللوم العقوبلللة الخاصلللة ليشللمل الجلللزاء املترتلللب علللن املسللؤولية املدنيلللة، قلللد يحلللدث ارتباكللا فلللي ذهلللن القلللار  

بلر الدراسلة تعيلد الانتصلار لفكلرة القلانون الروملاني خلالل عصلر ألاللواح الاثنلي عشلر، اللذي للم يكلن يميلز بلين يجعلله يعت

املسؤولية املدنية والجنائية، مما كان يجعل من الجلزاء ل ينطلوي عللى تعلويض ملدني بالضلرورة بقلدر ملا كلان يحملل فلي 

َها بديال عن حق ا ِ
 .لثأرجوهره معنى العقوبة الجنائية، ِبَعد 

ألاول : وانطالقلللا ملللن هلللذا التخلللوف، فطنلللت الدراسلللة إللللى أهميلللة التطلللرق لتعريلللف العقوبلللة الخاصلللة، ملللن خلللالل معنيلللين

 .واسع، ولخر ضيق
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 املعنى الواسع للعقوبة الخاصة 1-

ي، أن العقوبلللة الخاصلللة وإن كانلللت تمثلللل الجلللزء ملللن التعلللويض اللللذي يفلللوق مقلللدار الضلللرر الفعلللل  Ripertاعتبلللر ألاسلللتاذ 

فلللَر ا عللللى املتسلللبب فلللي الفعلللل غيلللر املشلللروع، ويملللنح لصلللالح ال لللخص املضلللرور ، فإ هلللا ل تقلللوم عللللى معاقبلللة (1)واللللذي يا

التصللرفات غيللر املشللروعة التللي لللم تتميللز بدرجللة مللن الجسللامة، بللل أكللد علللى أن رصللدها يقللوم علللى مضللمون املسللؤولية 

طللأ بللاملخطئ، باعتبللاره البوصلللة املوجهللة للسلللطة التقديريلللة املدنيللة التللي تعتمللد علللى املعيللار ال خرلل ي الللذي يللرب  الخ

للقاضللللل ي، التللللللي يقت للللل ي تقللللللديرها مقلللللدار التعللللللويض تبعلللللا لقيللللللاس جسلللللامة الخطللللللأ اسلللللتنادا إلللللللى معيلللللار  خرلللللل ي وللللللليس 

 .(2)موضوعي

للللا يسلللللمى بالعقوبللللة الخاصلللللة الرمزيلللللة أو  Ripertوتكمللللن خصوصلللللية طللللرح ألاسلللللتاذ  فللللي كو هلللللا شلللللملت الحللللديث كلللللذلك َعمل

دبيللة، إلللى جانللب العقوبللة الخاصللة املاليللة، فللي إطللار دعللاو  السللب والقللذف، حيللث يكتفللي القاضلل ي بللالحكم بتعللويض ألا 

 .(3)رمزي بجوهر أخالقي وليس تعوي  ي، على اعتبار أن الضرر هنا ل يمكن تعويضه

مللدني عقللابي مسللتقل عللن  عبللارة عللن جللزاء: "العقوبللة الخاصللة علللى أ هللا Alexis Jaultوغيللر هللذا كثيللر، إذ اعتبللر ألاسللتاذ 

 . (4)"فكرة التعويض، موضوعها عقاب مرتكب السلوك التقصيري استقالل تاما عن النتائج الضارة املحتملة

فالعقوبة الخاصلة إذن، ت لل مسلتقلة علن التعلويض ول تكلون لهلا عالقلة بالضلرر، خاصلة وأ هلا تقلوم بوظيفلة معياريلة 

 .ويضية بمضمون جبري للضرر الحاصلبمضمون ردعي وعقابي للخطأ، ل بوظيفة تع

وبعبلارة أدق، فللإن الهللدف مللن العقوبللة الخاصللة ل يرمللي حقيقللة إلللى املاضلل ي مللن خللالل جبللر الضللرر الحاصللل للمضللرور، 

وبللللذلك نكللللون أمللللام عقوبللللة خاصللللة كلمللللا تضللللمنت . بقلللدر مللللا يتجلللله للمسللللتقبل موجهللللا مضللللمونه العقللللابي ملرتكللللب الضللللرر 

 .(5)ا معياريا كميا يهتم بالعقاب أكثر من التعويضصياغة القاعدة القانونية مضمون

، معتبللرة فيلله أن العقوبللة الخاصللة بمثابللة جللزاء عقللابي  Marie-Eveففللي هللذا املعنللى، ورد تعريللف آخللر قدمتلله ألاسللتاذة 

را لحماية املصلحة الخاصة للمضرور، رغم أنه في حقيقته يتجاوزهلا لكلن دون أن يرتقلي إللى املصللحة العاملة، رل
َ
ق عللى  يا

اعتبلللار أن مثللللل هللللذه ألان مللللة ت لللل فللللي منطقللللة وسللللط  بلللين العقوبللللة الخاصللللة بللللاملعنى الضللليق والعقوبللللة العامللللة بللللاملعنى 

 .(6)الواسع

التلللي تهلللتم  (7)يتنللاول ملللا يسلللمى بحاللللة الغراملللة التهديديلللة  Marie-Eveطلللرح ألاسلللتاذة ممللا يالحلللا بهلللذا الخصلللوص، أن و 

للتغللللب عللللى تعنلللت امللللدين غيلللر املشلللروع،  ن الحكلللم عنلللدما يصلللدر بالغراملللة  بتهديلللد وعقلللاب امللللدين   هلللا تكلللون موجهلللة

                                                           
1 -George Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J, France, p.362 
2-Idem. 
3- Ibid., p.363. 

4 -Alexis Jault, La notion de peine privée, L.G.D.J, France, 2005, p.45. 
5-Martine Behar-Touchais, L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence de dommages et intérêts punitifs? 

PA, France, n°36, 2002, p.36. 
6-Marie-Eve Roujou de Boubéé, Essai sur la notion de réparation, L.G.D.J, France, 1974, p.41. 

، دار الجامعة الجديدة الغرامة التهدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء إلاداري الصادرة ضد إلادارةصور محمد أحمد، من -7

 .15.، ص2002للنشر، جمهورية مصر العربية، 
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 على أنه عقوبلة مدنيلة، ثلم بعلد تحديلد اللدائن اللذي سليؤول إليله مبلل  الغراملة، فلإن العقوبلة املدنيلة 
ا

ف يل
َ
ك التهديدية يا

 .(1)تصبح عقوبة خاصة

قللد تتجللاوز فللي وظيفتهللا الللدفاع عللن  -دة فللي الغرامللةاملجسلل-وممللا يجللب تهللجيله فللي هللذا إلاطللار أن هللذه العقوبللة الخاصللة 

تلك املصلحة إلى درجة حماية املصلحة العامة، وذلك في حالة امتناع املحكوم عليه عن أداء ما بذمته، مما يعد إنكارا 

ى بللقللللوة إلالزاميللللة للحكللللم، بللللل بمثابللللة إضللللعاف لهيبللللة السلللللطة القضللللائية، خاصللللة وأن الغرامللللة التهديديللللة ل يا  هللللا قس لللل َ

تلقائيللا مللن طللرف القاضلل ي، بللل بنللاء علللى طلللب املحكللوم للله، غيللر أن الانتقللال مللن ألامللر الجللوازي إلللى قبللول تقريللر الغرامللة 

 .(2)التهديدية يضع هبة القضاء على املحك

وبتحليل هذا املثال، فإن السلطة القضائية ليست مستهدفة في ذاتها من عدم التنفيذ، بقدر ما يرتب  ألاملر بالضلغ  

ى ألا خاص بغاية حماية حقوق املتقاضين، بحيث ت ل الدولة بعيدة عن العالقة بين الدائن واملدين، إل أ ها تعد عل

مع ذلك موجها وضامنا للحقوق، ومنعا من قيام املضرور من الحصول على حقه بنفسه وفقا ملفهوم العدالة الخاصة 

لللك، أن مبللل  الغرامللة التهديديللة فللي هللذا إلاطللار وإن كللان يتجللاوز التللي كانللت سللائدة فللي العصللور البدائيللة، ول أدلل علللى ذ

 .(3)املصلحة الخاصة بمفهومها الضيق، إل أن مبلغها ل يؤول لخزينة الدولة   ها ليست عقوبة عامة

وهكللذا إذن، يتضللح أن املعنللى الواسللع ل يحصللر العقوبللة الخاصللة فللي فكللرة التعللويض، بللل جعللل م هللا آليللة يكللون الهللدف 

ا العقللللاب لحمايللللة املصلللللحة الخاصللللة، وتعتمللللد فللللي تحقيللللق ذلللللك علللللى الاعتبللللارات العقابيللللة، ول تللللرتب  بالضللللرر ممللللا م هلللل

 .يجعلها تتعار  مع فكرة التعويض

 املعنى الضيق للعقوبة الخاصة 2-

ِرَها في نطاق التعويض لسيما ف   ي مقلدار حاول بعض الفقهاء رب  تعريف العقوبة الخاصة باملصلحة الخاصة، وَحصس

 .املبل  الذي يتجاوز قيمة التعويض الذي يتساو  مع مقدار الضرر دون زيادة أو نقصان، بهدف ردع املسؤول

تمثللل مبلغللا مللن املللال يلتللزم املسللؤول عللن العمللل :" العقوبللة الخاصللة بأ هللا (Hugueney(4، عللرف ألاسللتاذ هللذا إلاطللاروفللي 

فهذا املضمون جلاء مركلزا عللى مقلدار العقوبلة الخاصلة التلي يجلب . (5)"غير املشروع بدفعه للمضرور على سبيل العقاب

أن تتجللاوز مللد  الضللرر، رغللم تجاهللله اسللتخدام الخطللأ باعتبللاره العنصللر ألاسللاس للحكللم بالعقوبللة الخاصللة، وخاصللة 

 .(6)من حيث أن مقدار التعويض يندرج زيادة ونقصانا تبعا لدرجة الجسامة ويسرها

                                                           

ن املدني، ، أطروحة، جامعة حلوان، كلية الحقوق قسم القانو "بين الن رية والتطبيق"مجدي بسيوني علي أحمد، العقوبة الخاصة  -1

 .462.، ص2014-2015جمهورية مصر العربية، السنة الجامعية 
، 2015، الجزائر، العدد الخامس، مجلة الندوة للدراسات القانونيةعبد السالم خديجة، الغرامة التهديدية في املادة إلادارية،  -2

 .69.ص
 .457.مجدي بسيوني علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -3
4- Louis Huguney, L'idée de la peine privée en droit contemporain, A.Rousseau, France, 1904, pp.69 et s. 
5-Louis Huguney, Op., Cit, p.24. 
، رسالة (دراسة مقارنة بين القانون املدني الليبي والشريعة إلاسالمية)جسامة الخطأ وأثرها على التعويض حياة عمار علي شامي،  -6

مولنا مالك إبراهيم إلاسالمية الحكومية مالنج، كلية الدراسات العليا، قسم الشريعة والقانون، إندونيسيا،  املاجستير، جامعة

 .16. ، ص2016
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، مقتنعلللا فلللي ألاخيلللر بللأن ذاتيلللة العقوبلللة الخاصلللة، ت هللر بكو هلللا عقوبلللة خاصلللة Hugueneyتاذ هللذا ألاملللر، تنبللله إليللله ألاسلل

ة ِميل
َ
، يجب تحديدها زيادة من خالل مقارنتها بمقدار التعلويض الكاملل اللذي يكفلي  صلالح الضلرر، ودرجلة خطلورة (1)ك

 .(2)ير املشروعالخطأ، لتحقق وظيفتها املعيارية، بما يحمي مصلحة املضرور، ويهذب السلوك غ

فلللي حلللدود هلللذا التصللللور امللللذكور، ل يقتصلللر املضلللمون الكمللللي للعقوبلللة الخاصلللة عللللى فكللللرة التعلللويض فقللل ، بلللل تعتبللللر  

منطقة وس  بين التعويض والعقوبة، فمقدار الزيادة يتضمن ملا يمكلن نعتله بلالتعويض ألاساسل ي املسلاوي لقيملة جبلر 

 .(3)ورة الخطأالضرر، مع زيادة إضافية ثانية تبعا لدرجة خط

قيملللة الزيلللادة املضلللافة لتعلللويض الضلللمان :" معرفلللا العقوبلللة الخاصلللة بأ هلللا Starck(4)التوجللله نفسللله، سلللار عليللله ألاسلللتاذ 

، والتللي ت هللر عنللدما يكللون مبللل  "واملقللدرة سلللفا، واملحللددة تبعللا لدرجللة جسللامة الخطللأ بهللدف ردع املسللؤول عللن الضللرر 

الضللرر أكبللر مللن ذلللك الللذي كللان يسللتحقه املضللرور بمناسللبة ضللرر مشللابه التعللويض املسللتحق للمضللرور مللن قبللل فاعللل 

 .(5)وقع نتيجة لنشاط مشروع

يتأسس على إبراز دور أثر درجة جسامة الخطأ في تمييز العقوبة الخاصة عن  Starckوتأصيل هذه الفكرة عند ألاستاذ 

يتمثلللللل ألاول فلللللي املعيلللللار : ى معلللللايير ثالثلللللةاسلللللتنادا إلللللل-اللللللذي ل يتطللللللب الخطلللللأ إل كعاملللللل مسلللللاعد-التعلللللويض التقليلللللدي، 

أمللا املعيللار الثللاني فلليكمن فللي . املوضللوعي املحللدد فللي مقللدار الزيللادة عللن مقللدار التعللويض الللذي يتسللاوي تمامللا مللع الضللرر 

أملا املعيلار الثاللث فيتجسلد . املعيار ال خر ي حيث يتم تقدير الزيادة عن مقدار التعويض وفقا لدرجة جسلامة الخطلأ

لعقوبلللة الخاصلللة مسلللتقبلية تتجللله للللردع محلللدث الضلللرر، عكلللس التعلللويض اللللذي يتميلللز بطابعللله الرج لللي  صلللالح فلللي أن ا

 .(6)الضرر 

                                                           
عن طائفة أخر  من التطبيقات تختل  فيها العقوبة الخاصة بالتعويض بشكل حقيقي من خالل إدخال بعض   Huguneyكشف  -1

 التعديالت على مقدار التعويض، والت
َ
ة حيث إ ها تمثل املبل  أو الكمية العددية التي تختلف عن مقدار ي تسمى بالعقوبات الك ِميل

التعويض الذي يتساو  تماما مع الضرر الواق ي، ويتقرر هذا النوع من التطبيقات ملعاقبة املسؤول عن تصرفه املشوب بالذنب 

ر املشروعة، كل ذلك يشكل عنصر الخطأ الذي أصبح يشكل والذي يؤكد على وجود العنصر ألاخالقي بسبب تلك التصرفات غي

 .مقياسا للعقوبة الخاصة، مما يشكل جوهر الوظيفة املعيارية للعقوبة الخاصة

ومن ذلك ما نص عليه قانون التأمين الفرن  ي، من خالل تقرير تعويض تكميلي للفوائد التأخيرية في حالة تأخر املؤمن عن دفع قيمة 

املؤمن الذي لم يدفع التعويض في خالل املدة التي يحددها القانون بفوائد  L211-13وفي ذلك ألزمت املادة  التعويض للمضرور،

 .تأخيرية على سبيل التعويض

من نفس القانون، إذا لم يقدم املؤمن التعويض في خالل شهر من انتهاء املدة املحددة يعاقب بفوائد  L211-17وطبقا لنص املادة 

يل التعويض يساوي ضعف سعر الفائدة القانونية، غير أنه في الواقع العملي تكون املدة في خالل شهر ونصف من تأخيرية على سب

أن ر، مجدي بسيوني علي . تاريخ إتمام املصالحة، ويتم زيادة الفوائد التأخيرية بمقدار النصف خالل الشهرين ثم تضاعف بعد ذلك

 وما يليها؛ 190أحمد، مرجع سبق ذكره، 

V° Louis Huguney,Op.Cit, p.219.. 

2- Louis Huguney,Op.Cit, p.107. 
3-Louis Huguney,Op.Cit, p.106. 

4 - Boris Starck, Henri Rolan et Laurent Boyer, Droit civil, Les obligations, T1, Responsabilité délictuelle, 5ème, Litec, France, 

1996, p.414. 
5- Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, L.G.D.J, France, 1995. 

6 -Boris Starck, Op., Cit,  p.393. 
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بالن ر إلى العقوبة الخاصة، بكو ها عبلارة علن مبلل  ملالي يخصلص لصلالح املضلرور قبلل  (1)وفي تصور آخر، قام البعض

 .بيل العقوبة لهذا ألاخير على سلوكهاملسؤول عن السلوك الخاطئ ليس لتعويض ألاول، وإنما على س

وملللن ثلللم، يتبلللين أن هلللذه التصلللورات الفقهيلللة القانونيلللة حصلللرت تعريلللف العقوبلللة الخاصلللة فلللي نطلللاق التعلللويض لسللليما 

مقللدار املبللل  الللذي يتجللاوز قيمللة التعللويض الللذي يتسللاو  تمامللا مللع مقللدار الضللرر دون زيللادة أو نقصللان مللن جهللة، كمللا 

بوجللللله علللللام ملللللن أجلللللل حمايتهلللللا ملللللن أي اعتلللللداء بهلللللدف عقلللللاب املسلللللؤول علللللن تصلللللرفاته غيلللللر  ربطتهلللللا باملصللللللحة الخاصلللللة

 .املشروعة، من جهة أخر  

 التعريف ألاوسع للعقوبة الخاصة  3-

ِكلنا ملن فائلدة أساسلية، تكملن فلي وضلع أرضلية فقهيلة  مل مهما يكن من اختالف في تعريف العقوبة الخاصة، فإن ذللك يا

 .باط مجموعة من العناصر الرئيسة التي تستخدم في صياغة تعريف دقيق لهاقانونية صلبة تسعف في استن

عللللد مجللللرد إحيللللاء ملشللللكل اخللللتالط نطللللاق القللللانون املللللدني 
ا
وهكللللذا لللللم يعللللد مللللن املقبللللول، القللللول بللللأن العقوبللللة الخاصللللة ت

بللللل صللللارت آليللللة ، (3)، املتمثللللل فللللي اخللللتالط التعللللويض مللللع فكللللرة العقوبللللة فللللي فتللللرة العدالللللة الخاصللللة(2)والقللللانون الجنللللائي

، بحيلللث ل يتصلللور وجلللود عقوبلللات (4)قانونيللة قائملللة فلللي بنلللاء تعريفهللا عللللى عناصلللر دقيقلللة، م هللا ملللا يلللرتب  بالعنصلللر املللالي

خاصلللة عينيلللة أو معنويلللة، رغلللم بعلللض الاسلللتهناءات القليللللة فلللي هلللذا املجلللال، مملللا يجعلللل م هلللا تشلللكل مبلغلللا ملللن النقلللود، 

 .(5)ة على قيمة التعويض الكامليضاف إلى الذمة املالية للمضرور، زياد

وإلللى جانللب ذلللك، ينبكللي للحكللم بالعقوبللة الخاصللة أن تتعلللق الواقعللة بارتكللاب خطللأ موصللوف، باعتبللاره أسللاس قيامهللا، 

ومعيارا لتقدير قيمتها التي تتحدد وفقا لدرجة جسامة هذا الخطأ، على عكس التعويض الكامل الذي ل يتطلب درجلة 

 .(6) وره يقتصر على تحديد ال خص املسؤول الذي يلتزم بإصالح التعويضجسامة في الخطأ، لكون د

وهكذا، ل يتم الحكم بالعقوبة الخاصة، إل بإثبات الخطأ الجسيم، ومن تم تخرج من هذا النطاق حالة الخطأ اللذي 

 .ليتمثل في إلاهمال أو عدم الحيطة والخطأ اليسير، التي تقت  ي الاكتفاء بالحكم بالتعويض الكام

أضلللف إللللى ذللللك، أن العقوبلللة الخاصلللة تلللؤدي وظيفلللة معياريلللة، وهلللذا يعنلللي أنللله ل يكفلللي أن يكلللون هلللدف التعلللويض هلللو 

إصللالح ضللرر املضللرور وتعويضلله عنلله، بللل ل بللد أن يكللون مللن بللين أهدافلله عقللاب محللدث الضللرر علللى خطئلله وتقصلليره 

ألاملر ل يبلرر النفلي التلام لوظيفلة اللردع علن  رغبة في تقويم سللوكه الخلاطئ وردع غيلره ملن أن يحلذو حلذوه، ولكلن هلذا

                                                           

 .466.مجدي بسيوني علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 1-
، 1997، 13ماعية، ألاردن، املجلد سلسلة العلوم إلانسانية والاجت: دراسة مقارنة، أبحاث اليرموك: عدنان السرحان، التعويض العقابي 2

 .95.ص
3-Clothilde Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle. L'influence des fondements de la 

responsabilité sur la réparation, Dalloz, France, 2005, p. 105. 
4-Clothilde Grare, Op., Cit, p. 106. 
5- Idem. 
 .97.عدنان السرحان، مرجع سبق ذكره، ص 6
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، إل أنه ل يقوم على مبدأ املغايرة (1)التعويض الكامل، لكونه أيضا يؤدي إلى تقرير جزاء مالي في حق ال خص املسؤول

فللي معاملللة مرتكفلللي ألافعللال الضلللارة بسللبب جسلللامة أخطللائهم عنلللد تقللدير التعلللويض الللذي يلزملللون بدفعلله للمضلللرورين، 

 .(2)لعقوبة الخاصة التي يحكم بها في حق املسؤول بحسب جسامة ألاخطاء املرتكبةعكس ا

إل أن خصوصللللية الطللللابع العقللللابي للعقوبللللة الخاصللللة، تجعللللل منلللله يللللرتب  بعقللللاب املسللللؤول عللللن الضللللرر بسللللبب خطئلللله 

ح املوصلللللوف، عللللللى خلللللالف التعلللللويض الكاملللللل املتسلللللم بخصوصللللليته إلارضلللللائية وإلاصلللللالحية للمضلللللرور علللللن طريلللللق إصلللللال 

الضللللرر، أكثللللر مللللن عقللللاب املسللللؤول عنلللله، وهللللو مللللا يجعللللل الوظيفللللة املعياريللللة تقتللللرن دائمللللا بالعقوبللللة الخاصللللة، أكثللللر مللللن 

 .(3)التعويض املرتب  بوظيفة جبر الضرر وليس العقاب

وتأسيسللا علللى ذلللك، فللإن مللدار اكتمللال العناصللر املكونللة لتعريللف العقوبللة الخاصللة، تتعلللق بحصللول املضللرور علللى مبللل  

، وهللو مللا يميزهللا عللن العقوبللة العامللة التللي تللدخل فللي خزينللة (4)قوبللة الخاصللة، بحيللث تهللدف أساسللا إلللى إثللراء املضللرورالع

 .(5)الدولة

، أن العقوبلللة الخاصلللة عبلللارة علللن مبلللل  ملللالي يقلللرر فلللي حلللق املسلللؤول علللن الخطلللأ الجسللليم، إذن يتبلللين ملللن هلللذا التحليلللل

الكامل، ولكن على سبيل الردع والعقاب، بهدف توسيع وظيفة ولفائدة ال خص املضرور، ليس على سبيل التعويض 

 .املسؤولية املدنية من مجرد جبر الضرر إلى العقاب، حماية ملصلحة املضرور وردعا للمسؤول

 خصوصية مضمون العقوبة الخاصة عن بعض املصطلحات املجاورة :ثانيا

ولة بتنويلع أشلكال الجلزاء ليشلمل مختللف ألافعلال التمعن اللدقيق فلي مقتضليات القاعلدة القانونيلة، أ هلا مشلغ يكشف

التلللللي تمللللللس اسللللللتقرار الن لللللام العللللللام، املعنللللللى اللللللذي يجعللللللل العقوبللللللة الخاصلللللة تتللللللداخل فللللللي مضلللللمو ها مللللللع مجموعللللللة مللللللن 

املصللطلحات القانونيللة التللي تللؤدي وظيفللة الللردع والعقللاب؛ الوضللع الللذي يفللر  إبللراز اسللتقاللية العقوبللة الخاصللة عللن 

 .املشابهة لها ألان مة القانونية

 تمييز العقوبة الخاصة عن العدالة الخاصة 1-

تركلللزت فكلللرة العقوبلللة الخاصلللة عللللى تجنلللب الفوضللل ى التلللي كانلللت تحلللدث بسلللبب تطبيلللق العداللللة الخاصلللة، القائملللة عللللى 

نيللة، ، ن للرا  ن العقوبللة الخاصللة تحقللق معنللى الانتقللام القللانوني الخللاص مللن خللالل الطللرق القانو (6)مبللدأ املعاملللة باملثللل

 (.1) وخاصة عندما يكون خطأ املسؤول عن الفعل الضار جسيما

                                                           
1 Patricia Hennion- Jacquet, L'indemnisation du dommage causé par une infraction: une forme atypique de réparation? 

Dommages et intérets, classement sous condition de réparation, sanction-réparation, La notion de dommages-

intérets, thèmes commentaries et études, Dalloz, France, 2016, p.328. 
 .97.عدنان السرحان، مرجع سبق ذكره، ص 2
القيادة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث . ، الشارقةاملسؤولية املدنية ملأموري الضبط القضائيعبد الرحمان هاشم الزرعوني، -3

 .219. ، ص2015عربية املتحدة، الشرطة، إلامارات ال
4 -Clothilde Grare, Op., Cit, p. 105. 
، دار الوراق للنشر والتوزيع، دراسة مقارنة بين الشريعة إلاسالمية والقوانين الوضعية: املصادرات والعقوباتمحمد مطلق عساف،  -5

 . 9.، ص 2000ألاردن، 
، دار ال هضة العربية للنشر والتوزيع، جمهورية مصر العربية، سة تحليلية تطبيقيةدرا: الجريمة الدوليةإبراهيم صالح عبيد حسنين، -6

 .27.، ص1979
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ومللللن ثللللم، ي هللللر الطللللابع الخللللاص للتفرقللللة بللللين العدالللللة الخاصللللة والعقوبللللة الخاصللللة، مللللن حيللللث إن ألاولللللى تتعلللللق بقيللللام 

حق، صاحب الحق من تلقاء نفسه، لرد عدوان سابق لحقه، بالحصول على حقه، وبالتالي يكون املضرور هو الداعي لل

، وهللذا علللى عكللس ألاخللر  التللي تتمثللل فللي حصللول املضللرور علللى (2)واملنفللذ، واملسللتفيذ، والخصللم، والحكللم، فللي ذات لن

ِل القاض ي لتسوية نتائج الفعل الضار املقترف من طرف املسؤول َدخُّ
َ
 .(3)مبلغها، ولكن من خالل إعمال معيار ت

ره ويقلللدره القاضللل ي، عكلللس العقوبلللة الخاصلللة التلللي كانلللت جلللزاء وهلللذا ملللا يجعلللل ملللن العقوبلللة الخاصلللة جلللزاء قانونيلللا يقلللر 

خاصا يقرره ويقدره ألافراد، وهو ما نتجت عنه كثرة الحروب بين القبائل، قبل الانتقال إلى ن رية الدولة القائمة على 

تحملل معنلى  املؤسسة عللى آليلات ومؤسسلات قانونيلة (5)، التي أرست مفهوم العدالة العامة(4)تن يم دقيق لهذا الجزاء

 .(6)الجبر وإلاكراه لتن يم العالقة بين مفهوم الحق والواجب داخل املجتمع

كما أن هناك معيارا آخر للتفرقة، يتعلق بمعيار الغاية من الجزاء، فإذا كانت الغايلة ملن العداللة الخاصلة هلي حصلول 

، (7)سللائد بللأن الللدم ل يغسللله إل الللدممللن قللام بنفسلله علللى حقلله بللدافع الثللأر، والانتقللام ال خرلل ي، فللي ظللل الاعتقللاد ال

القللائم علللى ال زعللة القبليللة التللي ترمللي إلللى الحفللاظ علللى هيبللة ال للخص وقبيلتلله عللن طريللق وسلليلة الانتقللام الفللردي بللل 

والجملللاعي، فلللإن الغايلللة ملللن العقوبلللة الخاصلللة وعكلللس ذللللك تماملللا، تصلللبو لتحقيلللق وظيفلللة اللللردع وعقلللاب املسلللؤول علللن 

 .(8)الخطأ الجسيم الفعل الضار الناتج عن

 الاختالف بين العقوبة الخاصة والعقوبة العامة 2-

أن العقوبلة الخاصلة تعلد نقطلة التقلاء بلين حلدود القلانونين الجنلائي وامللدني، وهلو ملا يجعلل  Boris Starckقلرر ألاسلتاذ 

 .(9)نون املدنيم ها آلية قانونية تحمل معنى العقاب املميز للقانون الجنائي، ومعنى التعويض الخاص بالقا

غير أن هذا التقارب ل ينفي البتة وجود نق  اختالف بين العقوبة الخاصة والعامة، واملتمثلة أساسا فلي معيلار طبيعلة 

الجللللزاء املقللللرر، فالقللللانون الجنللللائي يلجللللأ إلللللى اسللللتخدام وسللللائل القللللانون العللللام مثللللل العقوبللللة السللللالبة للحريللللة والغرامللللة 

                                                                                                                                                                                     
1-André- Marie- Jean- Jacques Dupin, Règles de droit et de morale tirées de l'écriture sainte mises en ordre et 

annotées, HENRI PLON, éditeur, France, 1858, p.17.  
2-Nathalie Pignoux, La réparation des victimes d'infraction pénales, L'Harmatten, France, 2008, p.20. 

3 -Alexis Jault, Op., Cit, N°.240. 
4-Johan Prorok, La répression civile, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, France, n°2, 2019, pp.313- 

325. 
5-Von Ihering, L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, T 1, MARESCQ, Ainé, éditeur, 

France, 1877, p.214. 
6-Phlippe Gérard, Michel Van de Kerchove, François Ost, Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Publications des Facultés 

universitaires Saint- Louis Bruxelles, Belgique, 1983, p.1 et s. 
دراسة في العالقة بين الفقه إلاسالمي والقوانين القديمة وأصالة املبادئ والنظم )أصالة الفقه إلاسالمي عبد املجيد عصمت بكر، -7

 .163.، ص2010، الطبعة ألاولى، دار الكتب العلمية، لبنان، (في الفقه إلاسالمي
8-Alexis Jault, Op., Cit, N°.80. 

9 -Boris Starck, Op., Cit, p.397. 
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ة الخاصللة بيليللات القللانون الخللاص املتمثلللة فللي الطللابع املللالي الصللرف لعقللاب املسللؤول عللن بينمللا تتحقللق العقوبلل...املاليللة

 .(1)الفعل الضار

إل أن هلذا املعيلار ورغلم أهميتلله، فقلد تعلر  للنقللد ن لرا لتجلاه سياسللة التجلريم للد  مع للم التشلريعات إللى التوسللع 

فلللللي ميلللللدان الشلللللركات التجاريلللللة، ملللللن خلللللالل تقريلللللر  فلللللي تقريلللللر العقوبلللللات املاليلللللة بلللللدل العقوبلللللات السلللللالبة للحريلللللة خاصلللللة

 .، وهو ما جعل املعيار السابق غير كاف لوضع تفرقة واضحة بين املصطلحين(2)الغرامات املالية

أملام قصللور املعيللار السللابق كلذلك، ذهللب آخللر إلللى التفكيللر فلي معيللار القضللاء املخللتص بلالحكم بكللل مللن العقللوبتين، فللإذا 

  .(3)تصدر عن القضاء الجنائي، فإن العقوبة الخاصة من اختصاص القضاء املدنيكانت الجزاءات الجنائية 

غير أن هذا املعيار ذاته، سرعان ما صار مح  استهجان فقيي بدعو  أن وظيفة القضاء املدني ل تقتصر على الحكم 

الحلللللال بالنسلللللبة ، كملللللا هلللللو (4)بالعقوبلللللة الخاصلللللة وحلللللدها، بلللللل قلللللد تخلللللتص كلللللذلك بلللللالن ر فلللللي قضلللللايا ذات طلللللابع جنلللللائي

للعقوبات الزجرية الخاصة بجريمة التفالس املنصوص عليها في مقتضيات الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب 

  .الخاص بمساطر صعوبات املقاولة التي تكون من اختصاص املحكمة الابتدائية

م يتوقللف فللي عمليلة التقرلل ي، ليصللل وعللى الللرغم ملن القصللور الللذي شلمل الاتجاهللات السللابقة، فلإن الفقلله القللانوني لل

في ألاخير إلى معيار يبق  كافيا إلى حد ما  قامة التمييز بين العقوبلة الخاصلة والعاملة واملتمثلل فلي معيلار الغايلة املتوخلاة 

 .بكل من العقوبيتين

بلللة يلللؤول لللله فالعقوبلللة الخاصلللة وفلللق هلللذا املعيلللار، تهلللدف إللللى احتلللرام املصللللحة الخاصلللة للمضلللرور، كملللا أن مبلللل  العقو 

، فيما تبتكي العقوبة العامة زجر أي اعتداء مخالف للن لام العلام وملن شلأنه امللس بلا من الاجتملاعي، وبلذلك (5)لوحده

فمبللل  الغرامللة يللدخل فللي ميزانيللة الدولللة ول يحصللل عليلله ألافللراد،   هللا تكللون مطلوبللة باسللم املجتمللع وبواسللطة النيابللة 

 .(6)العامة

مسلللتو  العقوبللللة العاملللة إمكانيللللة لتحريكهللللا ملللن طللللرف النيابلللة العامللللة، باعتبارهلللا ممثلللللة للحللللق  كملللا أنلللله، إذا كلللان علللللى

العللللام، وترمللللي تحقيللللق مصلللللحة عامللللة، فللللالعكس تمامللللا، بالنسللللبة للعقوبللللة الخاصللللة التللللي يجللللوز للمضللللرور وحللللده طلللللب 

 .الحكم بها، ن را لخصوصية املصلحة الخاصة بها

 قوبة املدنيةالتفرقة بين العقوبة الخاصة والع 3-

، أن الغاية من العقوبة الخاصة هلي حمايلة املصللحة الخاصلة للمضلرور، غيلر أن الخلروج علن Alex Jaultألاستاذ  اعتبر 

 ع هلا ِصل
ا
لق  سس  الخاصلة، وينقلهلا هذه الخصوصية باستخدام العقوبة الخاصة لحماية املصالح الجماعية لألفراد، يا

َ
َفة

                                                           
 .511.مجدي بسيوني علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص-1
، كلية العلوم القانونية -أكدال-، أطروحة، جامعة محمد الخامسالسياسة الجنائية في ميدان الشركات التجاريةسناء الوزيري، -2

 .51. ، ص2005-2006تماعية الرباط، املغرب، السنة الجامعية والاقتصادية والاج
3-Louis Huguney,Op.,Cit, p.11. 
4-Louis Bore, Le juge pénal, l'astreinte et les condamnations à une obligation de faire, Gaz. Pal, France, 20 juin 1996, pp.654-

660. 
5 -Marie-Eve Roujou de Boubéé , Op., Cit, p.41. 
6- Alexis Jault, Op., Cit, N°.358. 
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بصبغة عامة، على اعتبار أ ها تهتم بحماية مصالح مجموعة من ألافراد، إضافة إلى إلى ما يسمى بالعقوبة املدنية لكن 

 .(1)كو ها ل ترتقي إلى درجة الجريمة املعاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي

ذهلللللب إللللللى اجلللللر مضلللللمون التصلللللور أعلللللاله، معتبلللللرا أن التفرقلللللة بلللللين العقوبلللللة املدنيلللللة والعقوبلللللة  (2)غيلللللر أن هنلللللاك اتجلللللاه

، تبقلللل  غيللللر دقيقللللة ن لللرا لتطابقهللللا مللللن حيللللث الطبيعلللة فللللي حمايتهللللا للمصلللللحة الجماعيلللة ملجموعللللة مللللن ألافللللراد الخاصلللة

 .إضافة لحمايتها للمصلحة الخاصة للمضرور

إل أن املالحللا علللى هللذا الجانللب مللن الفقلله توصللله لوضللع تفرقللة مللن ناحيللة ملليل قيمللة كللل م همللا، فللإذا كانللت العقوبللة 

، أما إذا كلان يلتم (3)ضرور، وتدخل من تم في ذمته املالية فإ ها تكون آنذاك عقوبة خاصةتخصص عند الحكم بها للم

تخصيصللها إلللى امليزانيللة املتعلقللة بجمعيللة مللن الجمعيللات، التللي تقللدم خدمللة لألفللراد ألاعضللاء فيهللا، وهللي تمثللل  خصللية 

مالية يضاف لها مبل  العقوبة،  من أ خاص القانون الخاص بهدف حماية املصلحة الجماعية، ويكون لها من تم ذمة

 .(4)فإ ها تكون عندئذ عقوبة مدنية

هذا، وطامللا أن العقوبلة الخاصلة والعقوبلة املدنيلة لتلؤول إللى ميزانيلة الدوللة، فيلي تحقلق الغايلة ملن العقوبلة الخاصلة 

أن تخصلص مليزانيلة  وهي حماية الن ام القانوني الخاص، حيث إ ها ل تقتصر على منحها للمضرور وحلده، وإنملا يجلوز 

الجمعيللة ذات النفلللع العلللام، والتلللي تلللوزع فلللي ال هايلللة عللللى ألاعضللاء املضلللرورين فلللي تللللك الجمعيلللة، وهلللو ملللا يجعلللل العقوبلللة 

 .املدنية عقوبة خاصة تجمع بين الردع وتتجاوز مقدار التعويض

 خصوصية العقوبة الخاصة عن التعويض الكامل 4-

َعلللدا فكلللرة اسلللتهنائية علللن القاعلللدة العاملللة فلللي ن لللام مملللا ينبكلللي التلللذكير بللله بهلللذا الخصلللوص 
ا
أن فكلللرة العقوبلللة الخاصلللة ت

، والتي تق  ي بأن ال خص الذي أصيب بضرر يجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوث (5)املسؤولية املدنية

ة الخطلأ والعقلاب ، دون تخصيص أدن  أهمية لتدرج خطور (6)الضرر، وهو ما يتحقق بقدر التعويض عن الضرر فق 

 .عليها بل وجعلها عنصرا إضافيا إلى قيمة الضرر، لحتساب التعويض على أساسه

، الللللذين يبلللرران فلللر  تعويضلللات (7)أملللا فكلللرة العقوبلللة الخاصلللة، فيلللي تملللد املسلللؤولية املدنيلللة، لتعزيلللز اللللردع والعقلللاب

علللويض الكاملللل علللن الضلللرر، ل تتميلللز فقللل  فالعقوبلللة الخاصلللة، بعكلللس الت. (8)عقابيلللة تفلللوق الخسلللارة أو الضلللرر الفعللللي

                                                           
1 -Ibid, N°.404. 
2 -Louis Huguney,Op.Cit, p.16. 
3- Ibid, pp.13-15. 
 .531-532. مجدي بسيوني علي أحمد، مرجع سبق ذكره، ص -4
5-Jeremy Baron, The monstrous heresy of punitive damages: A comparaison to the death penalty and suggestions for 

reform, University of Pennsylvania Law Review, United- States, vol.159, 2011, p.858.  
6-Madeleine Tolani, Madeleine Tolani, U.S.A punitive damages before the German courts: A comparative analysis with 

respect to the ordre public, annual survey of international and comparative law, United States, vol 17, issue 1, article 9, 

2011, p.187. 
 -فيرجينيا -، الطبعة ألاولى، املعهد العالمي للفكر إلاسالمي، هيرندنمعجم املصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءنزيه حماد،  -7

 .163.، ص1993الوليات املتحدة ألامريكية، 
8-Ronen Perry, Economic Loss, Punitive damages, And the EXXON Valdez litigation, Georgia Law Review, United-

States, Vol.45, 2011, p.413, https://www.georgialawreview.org 
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بالعنصللر الفللردي أو ال خرلل ي، والللذي يركللز علللى الضللرر الللذي أصللاب املضللرور فقلل ، وإنمللا تتميللز بطللابع جمللاعي، يركللز 

 .(1)على شمولية الضرر الذي ينتج عن فعل أو سلوك املسؤول للمجتمع

ضلرار التللي حلدثت للمضلرور، والللذي يركلز علللى أملا التعلويض الكامللل علن الضلرر فهللو اللذي يسلتخدم لجبللر أو تعلويض ألا 

، ويشلللمل هلللذا التعلللويض جبلللر الخسلللائر املاديلللة أو (2)إعلللادة املركلللز امللللالي للمضلللرور إللللى ملللا كلللان عليللله قبلللل إصلللابته بالضلللرر 

 .الاقتصادية، كمصاريف الرعاية الطبية، وفقدان ألاجر، كما يشمل جبر الضرر ألادبي، كا لم واملعاناة

ل ين للر إلللى الضللرر املجتم للي الللذي سللببه املسللؤول للمجتمللع، وإنمللا ين للر إلللى الضللرر ال خرلل ي الللذي  فهللذا التعللويض،

 .(3)أصاب املضرور فق 

إذن، فلللاملفهوم املجتم لللي للعقوبلللة الخاصللللة، يتمثلللل فلللي أن فرضللللها ل يقتصلللر عللللى الضلللرر الللللذي أصلللاب مضلللرورا معينللللا 

 .(4)ن سلوك املسؤول غير املشروعبذاته، وإنما ألاضرار التي يمكن أن تحدث للمجتمع م

غير أن هذه النقطة الفاصلة، ل تنفي بشكل قلاطع، القلول بلأن العقوبلة الخاصلة وإن كانلت تحملل معنلى العقلاب، فلإن 

ذللك ل ينفللي ع هلا وظيفللة التعلويض، ملحاولللة تعلويض املضللرور بطريقلة أكثللر فعاليلة عللن التعلويض العللادي علن الضللرر، 

فالقاض ي حينما يقرر مبلغا يتجاوز قيمة الضرر كعقوبة خاصلة فلي حلق املسلؤول، فلإن ذللك الذي قد يكون غير كاف، 

 .(5)يشكل في لن نفسه عقوبة خاصة تحمل معنى العقاب وإلاصالح عن طريق تحقيق إثراء قانوني لفائدة املضرور

 خاتمة

عللللض التطبيقللللات القانونيللللة شللللكلت الدراسللللة محاولللللة لتسلللللي  الضللللوء علللللى موضللللوع العقوبللللة الخاصللللة وتمييزهللللا عللللن ب

املشللللابهة، وإضللللافة إلللللى ذلللللك، فيللللي تفللللتح آفاقللللا أخللللر  للبحللللث، تللللرتب  بمحاولللللة التفكيللللر عمللللا يسللللمى بللللالحلول املنافسللللة 

 : للعقوبة الخاصة، ولذلك فإن الدراسة تطرح راهنية التفكير في إلاجابة على التساؤل التالي

تهلا التلي تقلوم بهلا العقوبلة الخاصلةن وبمعنلى أدق، أل يمكلن اعتبلار أل توجد جزاءات أخر  يمك ها أن تؤدي الوظيفة ذا

 ن أفضل من اللجوء إلى فكرة غريبة عن أفكار ن امنا القانونيبديال قانونيا وظيفيا مناسبا  (6)الغرامة املدنية

 

 

 

                                                           
1-Catherine Sharkey, The future of class wide punitive damages, University of Michigan Journal of Law Reform, United-

satates, Vol.46, 2013, p.1129. 
 .514.، ص2017، 40، الجزائر، العدد مجلة الحقيقةحسيبة معامير، التعويض إلاصالحي والعقابي في ن ام املسؤولية املدنية، -2
3-Jill Wieber Lens, Punishing for the injury: Tort law's influence in defining the constitutional limitations on punitive damage 

awards, Hofstra Law Review, United- States, Vol.39,  Issue 3, article 4, 2011, p.605. 
4-Catherin Sharkey, Op., Cit, p.1135. 
5-Suzanne Carval, L'amende civil, La semaine juridique, LexisNexis, France, n° 30-35, 2016, p.43. 
يقصد بالغرامة املدنية، تلك الغرامة التي تقررها نصوص مدنية  فعال ل تشكل جرائم جنائية، ويحكم بها القضاء املدني، وهي تتميز  -6

، ول يجوز أن تقل عن عن الغرامة الجنائية والتي هي عبارة عن إلزام املحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة املبل  املقرر في الحكم

 . مبل  معين يحدده القانون 
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 دراسة مقارنة مع التشريع العراقي "الرهن الوارد على منقول دون حيازة"

"Mortgage received on a movable without possession" 

A comparative study with Iraqi legislation 

 كريم علي سالم. م.م

Kareem Ali Salim 

 990948899824982رقم هاتف الباحث  –تدري  ي في كلية الفارابي الجامعة 

  :امللخص

على املنقول دون حيازة، إذ منح املدين اعترفت التشريعات املقارنة، بالحماية القانونية للمرتهن في الرهن الوارد 

الراهن الحق في بقاء حيازته على املنقول املرهون، لضمان حسن ادارته وصيانته وبشرط املحاف ة عليه، وباملقابل 

منح املشرع الدائن املرتهن، الحق في حبس املال املرهون، اذا اخل املدين الراهن بالتزامه املفرو  عليه، كما منح 

 الحق في التتبع والتقدم على الدائنين العاديين والتالين له في املرتبة، وهذا بكل تأكيد يؤدي الى تعطيل الدائن ا
ً
يضا

 ".الحيازة في املنقول سند امللكية"قاعدة 

The summary; 

Comparative legislation recognized the legal protection of the mortgagee in the mortgage 

attached to the movable without possession, as it granted the current debtor the right to maintain 

his possession of the mortgaged movable, to ensure its good management and maintenance and 

on the condition of preserving it. It also granted the creditor the right to follow up and advance on 

the ordinary creditors who are next to him, and this certainly leads to the disruption of the rule of 

"possession in the movable property title". 

 .الرهن ، الحيازة ، حقوق ، القانون املدني، حق التتبيع، حق التقدم: الكلمات املفتاحية
Keywords: mortgage, possession, rights, civil law, the right of sale, the right of progress. 

 :مقدمة 

لجزاء القانوني لهذا الالتزام، حيث إن التطور في العقلية القانونية وفكرة الالتزامات، أدت الى تغير في مفهوم ا

ان القواعد العامة للرهن تنص على انه يشترط لصحة الرهن ان يكون هناك قبض لهذه املنقولت، إل ان التطورات 

، تخلرج فلي طبيعتهلا علن املعتلاد، 
ً
في مجال العقود والالتزامات والتأمينات، أد  الى تغيير في فكلرة اللرهن، و أوجلد حقوقلا

 حيلللث بلللدأت 
ً
التشلللريعات تلللنص عللللى احكلللام تلللن م حاللللة اللللرهن اللللوارد عللللى املنقلللول دون حيلللازة، وهلللو ملللا يشلللكل تهديلللدا

 لللدائن، خلارج نطلاق التأمينلات العينيلة، تمنحله الحلق 
ً
 متميلزا

ً
للقواعد العامة املتعارف عليها، حيلث يرتلب اللرهن مركلزا

 على غيلر ملن اللدائنين، حيل
ً
 ومتقدما

ً
ث تنلاول البحلث، مفهلوم فكلرة اللرهن اللوارد عللى املنقلول في استيفاؤه لحقه متميزا

دون حيلللازة، وطبيعتهلللا القانونيلللة، ثلللم بيلللان لثلللار القانونيلللة لهلللذا اللللرهن، سلللواء بلللين املتعاقلللدين او الغيلللر، وكلللذلك بيلللان 

 . بعض التطبيقات التي توضح فكرة الرهن الوارد على املنقول دون رهن

 :أهمية البحث

فلي التشلريع العراقلي وبعلض التشلريعات " الرهن اللوارد عللى املنقلول دون حيلازة"موضوع لقد اتخذ الباحث من 

 لبيان أهمية هذه الدراسة، حيث اجازت 
ً
املقارنة، بسبب غياب التن يم التشري ي وترتيب بعض لثار القانونية، سببا
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 عللللى مفهلللوم اللللرهن، افرزتللله بعلللض التشلللريعات اللللرهن اللللوارد عللللى املنقلللول، دون شلللرط الحيلللازة، وهلللو ملللا يمثلللل تطلللو 
ً
را

 . الحاجة الى رهن بعض املنقولت املادية م ها والفكرية، دون حيازة لهذه املنقولت

 :إشكالية البحث

تكملللن مشلللكلة هلللذه الدراسلللة، فلللي ان املشلللرع العراقلللي للللم يلللن م احكلللام هلللذا اللللرهن، وإن اللللرهن بصلللورة عاملللة، 

 ملللع التطلللور  يحتلللاج اللللى القلللبض ملللن قبلللل امللللرتهن، وطامللللا لللليس
ً
هنلللاك تشلللريع يعلللالك هلللذه املشلللكلة القانونيلللة، وخصوصلللا

 ل تحتللللاج الللللى حيللللازة فعليلللله، وإنمللللا يمكللللن رهللللن هللللذه املنقللللولت دون شللللرط الحيللللازة لهللللذه 
ً
التقنللللي والللللذي أوجللللد حقوقللللا

شللللرع املنقلللولت، كلللل هلللذه الاشلللكاليات التلللي تلللم تناولهلللا بالبحلللث، ادت بنلللا اللللى طلللرح تسلللاؤل علللن اسلللباب علللدم تن للليم امل

العراقي للرهن الوارد على املنقول دون حيازة، وهل استند املشرع في ذلك الى القواعد العامة املنصوص عليها في الرهن 

الحيلللازين كملللا ان املشلللرع العراقلللي قلللد اشلللار فلللي بعلللض النصلللوص القانونيلللة اللللى امكانيلللة اللللرهن اللللوارد عللللى املنقلللول دون 

ن حيازة، فهل عند تن يمه لهذه النصوص كان
ً
 يقصد بها تن يم احكام هذا الرهن، ام كان هذا التن يم عشوائيا

 :أهداف البحث

تهللدف هللذه الدراسللة الللى بيللان الواقللع التشللري ي لن للام الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة، وتوضلليح لثللار 

 دون حيازة، والغاية من كل ذلك هو مواكبة ا
ً
لتطورات، والوصول الى نموذج القانونية املترتبة على رهن املنقولت رهنا

تشللري ي أمثللل قللادر علللى حللل كافللة املشللكالت، ذلللك ان املشللرع العراقللي قللد تنللاول بعضللها فللي نصللوص مشللتتة، ومشللكالت 

 قانونية
ً
 . أخر  لم يضع لها حلول

 :منهجية البحث

خلالل بيلان تعريلف  ، من"املنهك الوصفي التحليلي"و" املنهك القانوني املقارن " اعتمد الباحث بشكل كبير على 

املللللنهك "موضللللوع الللللرهن الللللوارد علللللى املنقللللول دون حيللللازة، وايضللللا بيللللان طبيعتلللله وآثللللاره القانونيللللة، كمللللا اعتمللللد الباحللللث 

 .، من خالل تحليل بعض النصوص في التشريعات املقارنة التي عالجت املوضوع"التحليلي

فكرة الرهن الوارد على منقول دون حيازة، "بعنوان يقسم الباحث الدراسة الى مبحثين، املبحث ألاول : اقسام البحث

واملبحلث الثلاني لثلار القانونيلة لللرهن الللوارد عللى منقلول دون حيلازة، وبيلان بعللض التطبيقلات عللى فكلرة اللرهن الللوارد 

 .على املنقول دون حيازة

 فكرة الرهن الوارد على منقول دون حيازة :  املبحث ألاول 

، وبللالن ر  ن رهللن املنقللول دون حيللازة مللن (1)أمينللات العينيللة التللي مصللدرها العقللديعللد الللرهن الحيللازي مللن الت

 فلي مفهلوم رهلن املنقلولت امللادي
ً
، وان هلذا املوضلوع للم يللق ملا يسلتحق ملن البحلث (2)قبل الدائن امللرتهن، يمثلل تطلورا

هذا املبحث الى مطلبين، يبين الباحث ، ولبيان فكرة الرهن الوارد على املنقول دون حيازة، نقسم (3)والدراسة القانوني

                                                           
 .22، ص2920خيرة، زعيطي، الرهن الحيازي على املنقول، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، (1)
، 0د ألاول، السنة محسن، منصور حاتم، رهن املنقول املادي دون حيازة، مجلة املحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العد(2)

 .44، ص2928
 مساعد للمدين الذي يرغب بالحصول على ماله الذي هو بحاجة ( 3)

ً
إذ يعد الرهن وسيلة فعالة لضمان حقوق الدائن املرتهن، وعامال

 -ماجستيرعبد اللطيف، مالك بهجت، التن يم القانوني للرهن الحيازي في فلسطين، دراسة مقارنة، رسالة : ماسة إليه، للمزيد راجع

 .8، ص2928جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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انللواع اللرهن الللوارد عللى املنقللول ( املطلببب الثباني)مفهلوم الللرهن اللوارد عللى املنقللول دون حيلازة وفللي  (املطلببب ألاول )فلي 

 
ً
 .دون حيازة تباعا

 مفهوم الرهن الوارد على املنقول دون حيازة:  املطلب ألاول 

هن اللوارد عللى املنقلول دون حيلازة، وبيلان عناصلره، كملا سلنبين من خالل هذا املطلب سوف نبين تعريف اللر 

 .الشكلية في عقد الرهن الوارد على املنقول دون حيازة

 تعريف الرهن الوارد على املنقول دون حيازة:  الفرع الاول 

 فلل"مللن القللانون املللدني العراقللي عقللد الللرهن بأنلله  2322عرفللت املللادة 
ً
 محبوسللا

ً
ي يللد عقللد بلله يجعللل الللراهن مللال

 على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في 
ً
 مقدما

ً
 او بعضا

ً
املرتهن او في عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كال

 .(1)"املرتبة في اي يد كان هذا املال

عقلد يقلوم بله امللدين بموجبله بتسلليم لل يء اللى "بأنله ( 2989)وقد عرف املشرع الفرن  ي عقد اللرهن فلي امللادة 

 للدينال
ً
 .(2)"دائن ضمانا

 للللدين "ملللن القلللانون امللللدني بأنللله ( 2909)املللا املشلللرع املصلللري فيعرفللله فلللي نلللص م 
ً
عقلللد بللله يلتلللزم  لللخص ضلللمانا

 يخوللله حللق 
ً
 عينيللا

ً
 يرتللب عليلله الللدائن حقللا

ً
عليلله او علللى غيللره ان يسلللم الللى الللدائن او الللى اجنفللي يعينلله املتعاقللدان شلليئا

ان يتقللدم الللدائنين العللاديين والللدائنين التللالين للله فللي املرتبللة فللي اقتضللاء حقلله مللن حللبس اليلل يء لحللين اسللتيفاء الللدين و 

 .(3)"ثمن هذا الي يء في اي يد يكون 

حللق عينللي "بأنلله ( 98-30)مللن القللانون رقللم  244فللي حللين نجللد ان املشللرع الجزائللري يعرفلله بموجللب نللص املللادة 

املرتهن لضمان الوفاء بدين ويخول الدائن املرتهن حق حيازة يتقرر على ملك يعطيه املدين او كفيله العيني الى الدائن 

 .(4)"املرهون وحق حبسه الى ان يستوفي دينه

                                                           
؛ وقد انتقد موقف املشرع العراقي من قبل فقهاء القانون  2042لسنة  49من القانون املدني العراقي النافذ رقم  2322نص املادة ( 1)

مقت  ى عقد على ل يء معين املدني في محاولة للنص على تعريف اكثر دقة، يوضح ان الرهن الحيازي هو سلطة تثبت للدائن ب

 على الدائنين 
ً
يخوله الحق في حبس الي يء املرهون الى ان يستوفي حقه من ثمن الي يء املرهون، او اي مقابل نقدي له ، متقدما

الحرية، البشير، محمد طه، الوجيز في الحقوق العينية التبعية، دار . د: العاديين والتالين له في املرتبة في اي يد يكون، للمزيد راجع

؛ سليمان، علي، شرح القانون املدني الليفي، الحقوق العينية الاصلية والتبعية، منشورات الجامعة  283، ص292، الفقرة 2089

 للرهن 234الليبية، دار صادر، دون سنة نشر، ص
ً
عقد إضافي يضمن إيفاء الديون "؛ حيث أوردت محكمة التمييز اللبنانية تعريفا

 .28، ص2922سيف الدين، سائد حاتم، رهن الدين، الامارات، دار نشر اكاديمية شرطة دبي، : ، راجع"دينفال يؤثر على صفة ال
 .2999في العام  349من القانون املدني الفرن  ي الصادر باملرسوم رقم  2989نص املادة ( 2)
تعريف قد استعمل لفا عقد الرهن باعتباره ؛ يالحا ان هذا ال 2048لسنة  232من القانون املدني املصري رقم  2909نص املادة ( 3)

 لهذا الرهن، كما استعمل عبارة 
ً
لتطلق على الحق العيني ذاته الذي ينشأ العقد ، كما استخدم مصطلح " الرهن الحيازي "مصدرا

استاذنا : راجع ، للمزيد(مدني مصري /  2292نص املادة " )املقابل النقدي"وكان على املشرع ان ستعمل لفا اوسع وهو " ثمن الي يء"

 .208، ص2998سعد، نبيل ابراهيم، التأمينات العينية وال خصية، مصر، دار الجامعة الجديدة، : الدكتور 
 .املتعلق بالحقوق العينية 98-30من القانون رقم  244نص املادة  ( 4)
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عقللد بللين الللدائن واملللدين يتفقللان فيلله علللى ان يخصللص املللدين او مللن "امللا الفقلله فقللد عللرف الللرهن الحيللازي 

، يضلمن لللدائن دينله، ويكلون للله الحلق
ً
 معينللا

ً
 ماليلا

ً
قبلل غيلره ملن الللدائنين فلي اسلتيفاء دينله مللن  يعملل ملصللحتهما شليئا

 .وهذا هو التعريف التقليدي لد  الفقه واملشرع. (1)ثمن ذلك الي يء، اذا لم يوِف بالدين عند حلول اجله

 لالتجاهلات الحديثلة، اي بوصلفه 
ً
" اللرهن اللوارد عللى منقلول دون حيلازة"في حلين نجلد ان تعريلف اللرهن وفقلا

، ودون هو ت"فقد تم تعريفه بأنه 
ً
أمين عيني ينشأ علن مجلرد توثيلق الاتفلاق عللى اللرهن حسلب الشلكلية املطلوبلة قانونلا

، إذ اصللبح مللن الجللائز فللي القللوانين الحديثللة، إنشللاء (2)"حاجللة لتسللليم املرهللون، او نقللل حيازتلله للللدائن املللرتهن او العللدل

 لبلد ملن اعلالن اشلهاره رهن على منقول دون التجرد من حيازته، او نقل ملكيتله للملرتهن، وحتلى ي
ً
علد هلذا اللرهن نافلذا

بالنسللبة للغيلللر، إذ ان علللدم تجلللرد املللدين اللللراهن ملللن حيلللازة املرهللون يحقلللق علللدة فوائلللد، م هللا ابقلللاء حيلللازة اللللراهن عللللى 

محللللل الللللرهن، وفللللي ذات الوقللللت، يللللوفر حمايللللة للغيللللر بمقت لللل ى إلاشللللهار، وهللللذا يعنللللي ان الللللرهن الللللوارد علللللى منقللللول دون 

اتفباق ببين "بأنله " اللرهن اللوارد عللى املنقلول دون حيلازة"؛ ويعبرف الباحبث (3)حماية قانونية لطرفلي العقلد حيازته يوفر 

الراهن واملرتهن على توثيق حق عيني على املال محبل البرهن، تسبتوفي منبه حقبه عنبد حلبول أجبل البدين او الوفباء، 

الببدائن املببرتهن، ويكفببي ان يببتم وفببق الشببكلية  دون حاجببة الببى نقببل حيببازة املببال محببل الببرهن مببن املببدين الببراهن الببى

، مع منح املرتهن حق الحبس والتتبع والتقدم على املال محل الرهن
 
 ."املنصوص عليها قانونا

 الطبيعة القانونية للرهن الوارد على منقول دون حيازة: الفرع الثاني

ات القديملة، اصلبح فلي الوقلت الحلالي بعد ان تم احياء رهن املنقول دون حيلازة، اللرهن اللذي ظهلر فلي املجتمعل

مثللار اهتملللام لللد  الفقللله فللي فرنسلللا ومصللر، فلللذهب بعللض الفقللله يؤسسلله عللللى اسللس مختلفلللة، تللؤدي فلللي مجموعهللا اللللى 

 مللللا يلللوفره هلللذا النلللوع ملللن اللللرهن ملللن حمايلللة قانونيلللة لللللرهن دون حيلللازة
ً
، حيلللث ان ملللن املبلللاد  (4)دعمللله و إقلللراره، ن لللرا

عينيللة قلللد وردت علللى سلللبيل الحصللر ملللن قبللل املشلللرع، لللذا كلللان مللن الضلللروري بيللان الطبيعلللة املسللتقرة ان التأمينلللات ال

 : (5)القانونية للرهن الوارد على املنقول دون حيازة، لذلك فقد ظهرت ثالث اتجاهات فقهية توضح ذلك

 :رهن تأميني/  الاتجاه ألاول 

ة، يمثللل رهللن تللأميني، يتشللابه مللع الرهللون يللر  اصللحاب هللذا الاتجللاه، ان الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللاز 

العقارية، وبالتالي يتم تطبق ذات الاحكام الخاصة بالرهن التأميني على اللرهن دون حيلازة، ملع ضلرورة مراعلاة اخلتالف 

، امللا الللرهن محللل الدراسللة، فمحللله منقللول دون 
ً
كللل م همللا مللن حيللث املحللل، فللالرهن التللأميني ل يكللون محللله إل عقللارا

                                                           
كلية العلوم  -العقاري، رسالة ماجستيرفاطمة الزهراء، آيت عدي وخديجة، مربات وعائشة، امليس و خديجة، رضا، الرهن الحيازي (1)

 في تعريف مماثل لهذا التعريف، راجع3، ص2928القانونية والاجتماعية، الجزائر، 
ً
الوكيل، شمس الدين، ن رية : ؛ راجع ايضا

 .434، ص2040، الاسكندرية، منشأة املعارف، 2التأمينات في القانون املدني، الطبعة 
، (دراسة تأصيلية انتقادية)رية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية سالمة، احمد عبد الكريم، ن (2)

 .وما بعدها 99، ص2080القاهرة، دار ال هضة العربية، 
 .40محسن، منصور حاتم، رهن املنقول املادي دون حيازة، املرجع السابق، ص(3)
، املركز العربي للنشر والتوزيع، 2ة رهن املنقول دون حيازة والحماية القانونية له، الطبعة السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، فكر (4)

 .وما بعدها 82، ص2928
 .48محسن، منصور حاتم، املرجع السابق، ص(5)
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لذا ير  اصحاب هذا الاتجاه، ان الرهن الرسمي ظهر على املنقولت، إذ ترتبلت عليهلا دون انتقلال حيلازة هلذه  ،(1)حيازة

 تأمينية ل حيازيه، و من هذه الرهون ما يلي
ً
 :املنقولت الى املرتهن، فصارت رهونا

  ن، ويكلون يترتب عللى السلفينة البحريلة، بحيلث تبقل  هلذه السلفينة فلي حيلازة اللراه: رهن رسمي بحري

 .للدائن املرتهن حق رهن على السفينة يماثل الرهن الرسمي

  يترتب على السفينة ال هرية، إذ تبق  هذه السلفينة فلي حيلازة مالكهلا، ويكلون لللدائن : رهن رسمي  هري

 .املرتهن حق رسمي عليها

 املاللللك،  هلللو رهلللن يتقلللرر عللللى الطلللائرة، حيلللث تبقللل  هلللذه الطلللائرة فلللي حيلللازة: رهللن رسلللمي عللللى الطلللائرات

 .(2)ويبق  للدائن رهن رسمي على الطائرة

 ملللا تقللدم بيانلله، فللأن الللرهن الرسللمي ل ينحصللر بالعقللارات، وإنمللا يمكللن ان يللرد علللى املنقللولت التللي 
ً
إذا ، وفقللا

 .(3)يحددها القانون بنص صريح، كالسفن البحرية وال هرية والطائرات

 :وجب نص قانونيرهن حيازي دون نزع الحيازة بم/ الاتجاه الثاني

يلللر  اصلللحاب هلللذا اللللرأي، إن رهلللن املنقلللول دون حيلللازة إنملللا يتقلللرر بموجلللب نلللص قلللانوني، فهلللذا اللللرهن يقلللرره 

 للحيلازة، وفلي هلذا اللرهن يجلرد امللرتهن ملن حقله فلي حلبس 
ً
النص التشري ي، ويجعل الشهر والتهجيل لهذا اللرهن بلديال

القلانون عللى بعلض املنقلولت دون غيرهلا، وهنلاك ملن يلر  بأنله  املرهون املنقول، ولكن هذا الحق تمت مصادرته بنص

يمنلع املللدين اللراهن مللن التصلرف فللي وعلاء الللرهن، كمللا هلو الحللال فلي رهللن منقلولت الفنللادق، او رهلن آلت معينللة، وقللد 

، عللللى ان يللتم اسللل
ً
تبداله يمللنح الللرهن سللللطة التصللرف بالنسللبة للملللدين الللراهن فلللي املنقللول محللل اللللرهن، اذا كللان مثليللا

 .(4)بغيره من املنقولت املثلية عند التنفيذ، كما هو الحال عند رهن ألادوات الزراعية، والبترول وغيرها

 للللللرهن، وهللللو مللللا يللللنص عليلللله القللللانون 
ً
 معاصللللرا

ً
ويللللذهب الللللبعض، الللللى ان بيللللع السلللليارات باصجللللل يمثللللل تطبيقللللا

تمتللع الللدائن املللرتهن بكافللة الحقللوق التللي يمنحهللا الللرهن الفرن لل ي، وبالتللالي يعللد رهللن وارد علللى املنقللول دون حيللازة، إذ ي

 .(5)من القانون املدني الفرن  ي( 2342و  2342)للدائن املرتهن، وهو ما جاء في نص املواد 

                                                           
؛ اما 48؛ محسن، منصور حاتم، املرجع السابق، ص40، ص2029بلك، عبد السالم ذهني، في التأمينات، مصر، مطبعة الاعتماد، (1)

 (.2448-2300)القانون الاماراتي فقد وردت احكام هذا الرهن في املواد 

Michel Cabrillac convention nnelles sans depo ssession montepllier (1954) , no.34, p.66. 
؛ الوكيل، شمس 294، ص2094،بيروت، دار احياء التراث، 29الس هوري، عبد الرزاق، الوسي  في شرح القانون املدني، جزء . د( 2)

 .402الدين، ن رية التأمينات في القانون املدني، املرجع السابق، ص
؛ ومن القوانين التي نصت على رهن املنقول دون حيازة 289، ص2092يونس، على حسن، العقود التجارية، القاهرة، دار الفكر العربي، (3)

تسري احكام الرهن التأميني على "على إنه  2334، حيث تنص املادة 2089لسنة  43وبشكل واضح، هو القانون املدني الاردني رقم 

سوار، محمد وحيد الدين، الحقوق العينية : للمزيد راجع" املنقول الذي تق  ي قوانينه الخاصة تهجيله كالسيارة والسفينة

 . 28، ص2004الاردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  -والتبعية، عمان
 .48ور حاتم، املرجع السابق، صمحسن، منص(4)
يكون الرهن الواقع على سيارة مزودة بمحرك او مقطورة مهجلتين حجة "من القانون املدني الفرن  ي على إنه  2342إذ تنص املادة ( 5)

اما " على الغير بعد التصريح عنه الى السلطة الادارية ضمن الشروط املحددة بموجب مرسوم صادر بعد استشارة مجلس الدولة



 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  25  

ويؤيد هذا الاتجاه، بعض من الفقه املصري، حيث ير  إن فكرة إنشاء الرهن على املنقولت التي يلتم بيعهلا، 

باسلتعماله والافلادة منله، " محلل اللرهن"يسلمح فيله للمشلتري اللراهن، التمتلع باليل يء املبلاع هو في الاصل رهن حيلازي، 

، يكلون "محل اللرهن"لحيازة الي يء املبيع " الدائن املرتهن"أو الاحتفاظ به فق  تحت حراسته،  ن سلب حيازة البائع 

 لطبيعللللة الللللرهن الحيللللازي فللللي هللللذه الحالللللة، فللللال يمكللللن تطبيقلللله إل بللللنص
ً
والواقللللع ان منللللع املللللدين مللللن . (1)خللللاص مخالفللللا

 
ً
 واقعيلا

ً
التصرف في بعض انواع الرهون، ل يجوز ان يرتب  بالحق في الحبس، ذلك ان الحق في الحبس لليس إل مانعلا

 
ً
 قانونيا

ً
 .(2)من التصرف، فهو ليس مانعا

 :الرهن الوارد على منقول دون حيازة يمثل رهن جديد/ الاتجاه الثالث

الاتجلللاه، ان اللللرهن اللللوارد عللللى منقلللول دون حيلللازة، هلللو تجريلللد لللللدائن امللللرتهن ملللن حيازتللله يلللر  اصلللحاب هلللذا 

 من اللرهن يلرد عللى املنقلول، فلالرهن فلي هلذه الحاللة يلتم دون الحاجلة 
ً
 جديدا

ً
للمنقول محل الرهن، وهو ما يمثل نوعا

، حيللث 2999/ 349لقلانون امللدني باملرسلوم لنتقلال الحيلازة اللى اللدائن امللرتهن، وهلو ملا نللص عليله املشلرع الفرن ل ي فلي ا

تخلى املشرع الفرن  ي، عن الرهن الحيازي التقليدي، اما في املنقول فقد تخلى عن الطبيعة العينية للرهن الوارد عللى 

 .ويذهب الباحث مع هذا الاتجاه. (3)منقول 

الفرن  ي، إذ ير  هذا اصلحاب اما بالنسبة للفقه العربي، فيالحا ان هناك رأي مقارب ملا ذهب إليه املشرع 

هللذا الللرأي، إن ن لللام الللرهن اللللوارد علللى املنقلللول يمثللل كيلللان متوسلل  بلللين الللرهن والتلللأمين، حيللث ل تنتقلللل فيلله حيلللازة 

 بحلق 
ً
 ونافلذا

ً
املنقول املرهون للدائن املرتهن، بل تبق  هذه الحيازة للمدين اللراهن، وملع ذللك يعلد هلذا اللرهن صلحيحا

 .(4)كما الحال في حالة الاموال غير املنقولةاملتعاقدين والغير، 

 (5)الشكلية في عقد الرهن الوارد على املنقول دون حيازة: املطلب الثاني

هلللي صلللورة خاصلللة ملللن صلللور التعبيلللر علللن إلارادة، وعلللادة يكلللون لهلللا علللدة انلللوع ، والشلللكلية فلللي العصلللر : الشلللكلية

ادية وغير املادية، وهو ان ره ها يتم دون حيلازة، إذ يبقل  امللدين الحديث هي الكتابة، وان اهم ما يميز رهن املنقولت امل

                                                                                                                                                                                     

نص : للمزيد راجع" بمجرد تسليم ايصال التصريح يعد الدائن املرتهن قد احتفا بحيازة املال املرهون "فأ ها تنص على  2342املادة 

 .2999لسنة  299املادتين من القانون املدني الفرن  ي الصادر باملرسوم رقم 
 .288، مطبوعات ص 2084ة ألاخر ، الكويت، جامعة الكويت، ابو الليل، ابراهيم الدسوقي، البيع بالتقسي  والبيوع الائتماني(1)
 .88السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق، ص(2)
إن رهن املنقول هو اتفاق يعطي بمقتضاه مني ئ الرهن، الى الدائن، حق استيفاء دينه على اموال او "منه  2333حيث تنص املادة ( 3)

بأن  D.Legeaisحيث يذكر الفقه الفرن  ي " ادية الحاضرة واملستقبلية با فضلية على سائر الدائنينمجموعة من الاموال املنقولة امل

املرسوم اعاله كان احد اهدافه هو التخلي عن الصفة العينية للرهن الوارد على املنقول، حيث اصبح الضمان العيني هو الاصل، مع 

 .92-99محسن، منصور حاتم، املرجع السابق، ص: د من املعلومات راجعوجود الرهن الحيازي الذي يرتكز على الحيازة، ملزي
 .242، ص2088، لبنان، املؤسسة الجامعية، 2ذياب، اسعد، ابحاث في التأمينات العينية، الطبعة (4)
طرفين عن ارادتهما وهو اذا كان الاصل في العقود هو مبدأ الرضائية، بحيث ان العقد يتم بمجرد تطابق الايجاب والقبول، اي تعبير ال( 5)

من القانون املدني العراقي النافذ، إل إنه في بعض الاحيان يتدخل املشرع لشتراط شكل معين لنعقاد بعض  83ما نصت عليه املادة 

 .من ذات القانون السالف الذكر 29العقود وذلك حماية للطرفين وهو ما جاء في نص املادة 
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 بالحيلللازة الفعليلللة للمنقلللول، عللللى ان تلللتم هلللذه الحيلللازة بلللإجراءات شلللكلية معينلللة، ملللن خلللالل القيلللد فلللي 
ً
اللللراهن محتف لللا

 . (1)الهجالت

، فلللأن ذللللك يلللؤدي اللللى تخللللف التصلللرف وبطالنللله، ونال 
ً
حلللا ان املشلللرع وفلللي حلللال تخللللف الشلللكل املطللللوب قانونلللا

 رهللن 
ا
العراقللي قللد عللالك فللي نصللوص قانونيللة مشللتتة، حالللة رهللن بعللض املنقللولت، واشللترط بشللأ ها شللكلية معينللة، فمللثال

علللى وجلللوب تلللوافر شللكلية معينلللة لصلللحة بيلللع ( 29)قللد اشلللترط فلللي امللللادة  2920لسلللنة  8املركبللة، فلللأن قلللانون املللرور رقلللم 

ر املختصللة، وعليلله يجللب لصللحة عقللد الللرهن الللوارد علللى املركبللة مللن اتبللاع املركبللة، وهللو وجللوب تهللجيلها فللي دائللرة املللرو 

 .(2)الشكلية نفسها املطلوبة في بيعها، وهو التهجيل في دائرة املرور، واستيفاء الشكلية املنصوص عليها قانونا

 للمنقلول اللوارد عليله اللرهن، الخاضلع للتهلجيل، فلأن حلق اللدائن ا
ً
مللرتهن ينشلأ واذا كان املدين اللراهن مالكلا

، هلذا بالنسلبة ملوقلف املشلرع العراقلي، املا املشلرع املصلري، فلا مر 
ً
بانعقاد العقد الذي استوفى الشكلية املطلوبة قانونلا

 إن املللذكرة الايضللاحية 
ً
محللل خللالف فللي الفقلله، إذ يللذهب رأي فللي ان حللق الللدائن املللرتهن ينشللأ بمجللرد العقللد، خصوصللا

 عينيلا عللى العقلار املرهلون، ويترتلب هلذا الحلق دون حاجلة "للقانون املدني املصري تنص على 
ً
ان عقد الرهن يرتب حقلا

املصلدر الحقيقلي للللرهن "، ويلذهب رأي اخلر الللى ان (3)"ول ينعقلد فللي حلق الغيلر إل بالقيللد اللى القيلد فيملا بللين املتعاقلدين،

صلري، فلي ان الشلكلية املطلوبلة للد  املشلرع ويترتب على هذا الاختالف بلين املشلرع العراقلي وامل" الرسمي هو واقعة القيد

 في انعقاد العقد"العراقي 
ً
، اما بالنسبة للمشلرع املصلري، فالشلكلية هلي مجلرد وسليلة اشلهار لنفلاذ اللرهن فلي " تمثل ركنا

 .(4)حق الغير

ار  شلع"الخالصة، ان الشكلية تمثل عنصر في الرهن الوارد على املنقول دون حيلازة، وان سلبب اشلتراطها هلو 

 في ذمته املالية" املدين الراهن بخطورة عمله
ً
 .(5)وان ما يقوم به يرتب أثرا

 

 

                                                           
 .08، ص2092ية، دار الفكر العربي، يونس، علي حسن، العقود التجار (1)
 من قانون املرور العراقي رقم / 29نص املادة ( 2)

ً
 " 2920لسنة  8اول

ً
ل ينعقد بيع املركبة الا اذا سجل في دائرة تهجيل املرور املختصة وفقا

 للعقد فال ينعقد إل اذا فر  القانون ش -2"منه على  09، وقد نص القانون املدني العراقي النافذ في املادة "للقانون 
ً
 معينا

ً
كال

 ايضا "على جزاء تخلف الشكلية بقولها  3/ 238وتنص املادة " باستيفاء هذا الشكل مالم يوجد نص بخالف ذلك
ً
او ... يكون باطال

 ؛ راجع ا2042لسنة  49القانون املدني العراقي النافذ رقم :؛ راجع "يكون العقد غير مستوٍف للشكل الذي فرضه القانون 
ً
. د: يضا

 . 92، تنقيح حبيب ابراهيم الخليلي، ص 2088، 2مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون املدني، املدخل للعلوم القانونية، طبعة
 . 04، ص2098تناغو، سمير، التأمينات العينية، مصر، منشأة املعارف با سكندرية،  (3)
 ينتج عنه تأمين عيني بما يستوجب من حق التقدم وحق التتبع، على اعتبار ان ان املصدر الحقيقي للرهن هو القيد، اما العقد فال ( 4)

لك العقد يقتصر أثره على املتعاقدين، ول يتعداهما، في حين ان التأمين العيني ي هر اثره ابتداًء في الحق العين، وهو ل ينشأ إل من ت

 للتأمين العي
ً
السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق، : ني، ملزيد راجعالواقعة القانونية التي جعلها القانون مصدرا

 .89، ص2044، املطبعة العاملية، 3؛  حاته، شفيق، الن رية العامة للتأمين العيني، الطبعة 239ص
 من حيازته اذا لم يوِف الراهن بدينه للراهن، ايضا اذا نشأ عق( 5)

ً
د الرهن بالوكالة، وجب من هذه لثار، هو ضرورة خروج املنقول حتما

،  نه عند التوكيل يكون هناك رضا من الراهن بالرهن، وبالتالي لبد من الشكلية بالرضا، للمزيد راجع
ً
: ان تكون الوكالة شكلية ايضا

 .248السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق، ص
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 آلاثار القانونية للرهن الوارد على منقول دون حيازة: املبحث الثاني

يعتبللر الللرهن الللوارد علللى املنقللول مللن دون حيللازة، أداة راقيللة مللن أدوات التللأمين، وإن الفكللر القللانوني لللم يصللل 

يللا الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة، إل بعللد عللدة مراحللل مللن التطللور فللي املجللال القللانوني، لللذا انتشللر الللى بلللورة مزا

هللللذا النللللوع مللللن الللللرهن علللللى نطللللاق واسللللع فللللي التشللللريعات املقارنللللة، إل إن نجللللاح هللللذا النللللوع مللللن الللللرهن، مللللرتب  بمللللد  

ا الجلللزء ملللن البحلللث اللللى تقسللليم هلللذا املبحلللث اللللى ، للللذلك سلللوف يقلللوم الباحلللث فلللي هلللذ(1)الحمايلللة القانونيلللة التلللي يوفرهلللا

، فيمللا (آلاثببار القانونيببة الناجمببة عببن الببرهن الببوارد علببى منقببول دون حيببازة)لبيللان  املطلببب ألاول مطلبللين، نخصللص 

 (.تطبيقات للرهن الوارد على املنقول دون حيازة)لبيان  املطلب الثانييكون 

 الرهن الوارد على منقول دون حيازةآلاثار القانونية الناجمة عن : املطلب ألاول 

إن قيلللام عقللللد الللللرهن الللللوارد علللللى منقللللول دون حيللللازة، سللليؤدي الللللى ترتيللللب آثللللار فيمللللا بللللين املتعاقللللدين، اي بللللين 

علللللى " الللللراهن"الللللراهن وهللللو منيلللل ئ الللللرهن، وبللللين الللللدائن املللللرتهن، حيللللث ان هللللذا الللللرهن ل يمللللس بحقللللوق منيلللل ئ الللللرهن 

فللللي الاحتفللللاظ بسلللللطاته علللللى املنقللللول املرهللللون، حيللللث يبقلللل  للللله الحللللق فللللي التصللللرف املنقللللول، حيللللث يبقلللل  للللللراهن الحللللق 

والاسلللتعمال والاسلللتغالل، وفلللي ذات الوقلللت، يرتلللب اللللرهن اللللوارد عللللى املنقلللول دون حيلللازة بعلللض الالتزاملللات عللللى علللاتق 

عللاتق املللرتهن، وإنمللا  الللراهن، ومللن جانللب آخللر، فللأن الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة،  ل يرتللب اي التزامللات علللى

يرتب له حقوق ناتجلة علن هلذا اللرهن قبلل حللول أجلل اللدين للمحاف لة عللى حقله املقلرر عللى اليل ى املرهلون، كملا إن 

هناك آثار قانونية تنتج عن هذا اللرهن، وملا ينلتج علن الحقلوق العينيلة التبعيلة ملن سللطات اللدائن امللرتهن فلي مواجهلة 

 الغير، لذا نتناول هذا املطلب 
ً
 .بالدراسة في ثالث فروع تباعا

 حقوق والتزامات الراهن: الفرع ألاول 

، ثللم 
ً
مللن أجللل بيللان حقللوق والتزامللات املللدين الللراهن، نتنللاول فللي هللذا الفللرع بيللان حقللوق املللدين الللراهن فللي أول

 
ً
 ، تباعا

ً
 : بيان التزاماته في ثانيا

 
 
دون حيللازة، الحللق للللراهن فللي التصللرف فللي املللال  يمللنح الللرهن الللوارد علللى املنقللول : حقببوق املببدين الببراهن: أوال

املرهون،  ن هذا الراهن ل يفقد حقه في حيازة املال املرهون، وهو ما يتيح له الحلق فلي ادارة واسلتغالل اليل ى املرهلون 

 للله، ولللله ان ي  واسللتعماله،
ً
 فللي حيازتللله، حيللث يبقللل  املرهلللون فللي حيلللازة الللراهن ومالكلللا

ً
تصلللرف طاملللا اليللل ى املرهللون باقيلللا

باليلل يء محللل الللرهن بكافللة انللواع التصللرفات، بشللرط عللدم ألاضللرار بالللدائن املللرتهن، إذ للله الحللق فللي التصللرف بللالرهون 

للغير، ويمنح القانون في هذه الحالة الحق للدائن امللرتهن فلي التتبلع ضلد الحلائز، كملا للو كلان مشلتري املنقلول، وفلي هلذه 

ملللرتهن، ففللي املرحلللة التللي تسللبق اتخللاذ اجللراءات التنفيللذ، يكللون للمللدين الحالللة يكللون التصللرف غيللر نافللذ بحللق الللدائن ا

 تحللت يللد القضللاء 
ً
اللراهن حقللوق علللى املرهلون، امللا بعللد اتخلاذ إجللراءات التنفيللذ، فعنللدها يكلون املللال املرهللون م جلوزا

 .(2)نتيجة لهذه الاجراءات

امللدين اللراهن، فحلق امللدين اللراهن فلي ويالحا ان املشرع قد عمل على التوفيق بلين حقلوق اللدائن امللرتهن، و 

التصرف واملحاف ة على ملكية اليل يء املرهلون، يقابلله الحلق فلي تتبلع املنقلول، بحيلث يمكلن التنفيلذ عللى امللال حتلى للو 

                                                           
 .299السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق، ص(1)
؛ عبد الباقي، عبد الفتاح، التأمينات ال خصية والعينية، الاسكندرية، مطبعة دار 93 -92محسن، منصور حاتم، املرجع السابق، ص(2)

 .384-383، ص2049الثقافة، 
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انتقللللت امللكيلللة اللللى الغيلللر، وإن سللللطات امللللدين اللللراهن عللللى املرهلللون، تلللنقص اذا كلللان هنلللاك تصلللرف ملللن قبلللل اللللراهن،  

به الدائن املرتهن، والتصرف في الي يء املرهون يترتب عليله حلق أخلر لللدائن امللرتهن، حيلث يمنحله هلذا  وكان قد تضرر 

اللللرهن حلللق الافضللللية، فلللالحق العينلللي اللللذي ترتلللب لللللدائن امللللرتهن، املتمثلللل بلللالحق فلللي التتبلللع وحلللق الافضللللية، يحًصلللن 

 .(1)ين لحماية املرتهن من تصرفات الراهناملرتهن من تصرفات الراهن، حيث تعد هاتين امليزتين أداتين كافيت

ول يجلللوز لللللدائن امللللرتهن، الاعتلللرا  عللللى تصلللرفات امللللدين اللللراهن، طامللللا ل تتعلللار  ملللع حقوقللله عللللى اليللل يء 

املرهلللون، ول تملللس حقللله فلللي الضلللمان، حيلللث ل يحلللق لللللدائن ان يمنلللع امللللدين اللللراهن ملللن التصلللرف فلللي اليللل يء املرهلللون، 

، عللى اعتبلار لكون حق املدين الراهن 
ً
متعلق بالن ام العام، واي اتفاق على خالف ذلك بين الراهن واملرتهن يعلد بلاطال

ان الرهن يحافا على مبدأ حرية املدين الراهن في التصرف بأمواله، والدائن امللرتهن ل يهمله إل الضلمان اللذي يكفلله 

 .(2)له الحق في التتبع والتقدم

 
 
 :التزامات املدين الراهن: ثانيا

لم ينص املشرع الفرن ل ي والعراقلي واملصلري، عللى هلذا الالتلزام خلالل  – الالتزام باملحافظة على املنقول دون حيازة: أ 

مللدة الللرهن، ذلللك ان مثللل هللذا الالتللزام هللو التللزام لبللد منلله، فمللن الطبي للي ان يتجنللب الللراهن إلحللاق الضللرر بللاملنقول 

 للقواعلللد محلللل اللللرهن، طامللللا وضلللعه ضلللمانا لحلللق اللللدائن املللل
ً
رتهن، طامللللا هلللي فلللي حيلللازة اللللراهن، وهلللذا ألاملللر يعلللد تطبيقلللا

 .(3)العامة

يضللمن الللراهن فللي  -2"مللن القللانون املللدني العراقللي علللى ( 2209)تللنص املللادة  -التببزام الببراهن بضببمان سببالمة الببرهن: ب

فللللإذا وقعللللت  -2نه، اللللرهن التللللأميني سلللالمة الللللرهن، وللمللللرتهن ان يعتلللر  علللللى كللللل عملللل يكللللون ملللن شللللأنه انقللللاص ضلللما

اعمال من شلأ ها ان تعلر  العقلار املرهلون للهلالك او التعييلب أو تجعلله غيلر كلاف للضلمان كلان للملرتهن ان يطللب ملن 

، ملن اللنص اعلاله يتبلين الالتلزام اللذي يترتلب عللى "املحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التلي تمنلع وقلوع الضلرر 

 على احكام الرهن الحيازي، ويترتب على املدين من باب اولى، ضمان هالك الراهن باملحاف ة على سالمة الر 
ً
هن قياسا

 
ً
 يكون ملزما

ً
الي ي املرهون،  ن املدين الراهن في حال كونه ملزم بسالمة الي يء املرهون على النحو املتقدم، فأنه حتما

الجزاء املترتب على إخالل املدين بهذا الالتزام، ، اما فيما يتعلق ب(4)بضمان الاضرار التي تعرضه للهالك الجزئي او الكلي
                                                           

 .وما بعدها 200سعد، نبيل ابراهيم، التأمينات العينية وال خصية، املرجع السابق ص: استاذنا الدكتور ( 1)
، بيروت، لبنان، اتحاد املصارف (حقوق الامتياز -التأمين العقاري  -الرهن العقاري والبيع بالوفاء )أمينات العينية سفر، احمد، الت(2)

 .284، ص2994العربية، 
، 23سعيد، ليلى عبد هللا، يد الامانة ويد الضمان في الفقه الاسالمي والقانون العراقي، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد (3)

؛  ويالحا ان الدائن املرتهن في الرهن الحيازي يلتزم باملحاف ة على املال املرهون وصيانته، وان يبذل 32-24، ص2009، 2عدد 

عناية الرجل املعتاد في ذلك، وان يدفع النفقات الالزمة للمحاف ة عليه، وكذلك ما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على ان يرجع 

 عن الهالك الكلي او الجزئي، ما لم يثبت ان الهالك قد حدث بسبب اجنفي، واذا كان املال بذلك على الراهن، كما يك
ً
ون مسئول

 عن ذلك، وليس له الانتفاع بالي يء 
ً
 للهالك او نقص القيمة، وجب على املرتهن اخبار الراهن بذلك وإل كان مسئول

ً
املرهون معرضا

 دون مقابل، ومن هذا يتضح ان 
ً
الرهن الحيازي و الرهن الوارد على منقول دون حيازة، متشابهان الى درجة كبيرة، املرهون حيازيا

السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق، : باستهناء بعض ألامور التي تفرضها طبيعة كالهما، ملزيد من املعلومات راجع

 .وما بعدها 204ص
من القانون املدني النافذ ( 2220)؛ وقد نص املشرع املصري في املادة 392-399ص السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، املرجع السابق،(4)

 بالهالك او التلف او نقص القيمة بحيث يخي ى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن، ولم "على انه 
ً
اذا كان الي يء املرهون مهددا
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اذا تسللبب الللراهن بخطللأ فللي هللالك "مللن القللانون املللدني العراقللي قللد نصللت علللى هللذا الجللزاء بقولهللا ( 2208/2)فللأن املللادة 

 
ً
، أو ان يستوفي حقه فورا

ً
 كافيا

ً
 بين ان يطلب تأمينا

ً
دة في القانون ، ويقابل هذه املا"املرهون او تعيبه كان املرتهن مخيرا

انللللله _ لبببببذلك يالحببببب  الباحبببببث، (1)ملللللن القلللللانون امللللللدني املصلللللري ( 2948)، وامللللللادة (2232-2228)املللللدني الفرن للللل ي، امللللللادة 

 ملا ذكر اعاله، فأنه يجب على املشرع العراقي ان يضيف نص يخول الراهن الحق فلي اسلتبدال املرهلون فلي غيلر 
ً
واستنادا

 .نقص القيمةحالة الهالك او التلف املؤدي الى 

 حقوق الدائن املرتهن: الفرع الثاني

للمللللرتهن ان "مللللن القلللانون امللللدني العراقللللي عللللى ( 2200)تللللنص امللللادة : الحبببق العينبببي كوسببببيلة لحمايبببة الببببدائن املبببرتهن: أ

 لإلجراءات املقررة لذلك، واذا للم يلوِف العقلار بحقله، فلله ان 
ً
 وفقا

ً
 تأمينا

ً
يسلتوفي يستوي حقه من العقار املرهون رهنا

 .(2)"ما بق  كدائن عادي من سائر اموال املدين

فاملشلرع يعطلي لللدائن امللرتهن الحلق فللي ان ينفلذ بحقله املضلمون عللى املنقللول املرهلون بلالبيع فلي امللزاد العلنللي، 

 من اجلل اسلتيفاء حقله املضلمون ملن ثملن اليل يء املرهلون، واذا للم يكفلي للوفلاء بحلق اللدائن امللرتهن فلأن لهلذا اللدائن

، اما اذا كان الراهن غير امللدين، فلال يجلوز 
ً
 عاديا

ً
ان ينفذ على اموال املدين غير املخصصة لضمان حقه، بصفته دائنا

للمرتهن ان يتعد  على ألاموال غيلر املرهونلة، اللى اموالله ألاخلر ، حيلث يقتصلر حلق امللرتهن بالتنفيلذ عللى امللال املرهلون 

 لدائنلله، دون ان فقلل ، فللأن لللم يللوِف بدينلله، كللان للمللرتهن 
ً
 عامللا

ً
ان ينفللذ علللى جميللع امللوال املللدين،   هللا تشللكل ضللمانا

تقتصللللر علللللى املللللال " الكفيللللل"يكللللون للللله الحللللق فللللي التنفيللللذ علللللى امللللوال الكفيللللل غيللللر املرهونللللة، ذلللللك ان مسللللئولية الللللراهن 

، ثلم ان للم يلوِف الراهن ان يجبر الدائن بالتنفيذ على اموال املدين غير ا" للكفيل"املرهون فق ، ول يجوز 
ً
ملرهونلة أول

 "الكفيل"بالدين، فأنه ينفذ على مال 
ً
 .(3)، وإنما للدائن املرتهن ان ينفذ على املال املرهون للكفيل أول

وبسلللبب بقلللاء املنقلللول املرهلللون تحلللت حيلللازة امللللدين، للللذلك حلللاول املشلللرع فلللر  عقوبلللة جزائيلللة ملللن اجلللل منلللع 

 لجريمللة الاحتيللال اذا ادلللى ببيانللات او املللدين مللن اتللالف او تبديللد املنقللول محللل 
ً
الللرهن، لللذا يعتبللر املللدين الللراهن مرتكبللا

معلومللات خاطئللة، او لللم يعلللم الللدائن بللذلك، فقللد ذهبللت محكمللة الللنقض الفرنسللية، بخصللوص رهللن املحللل التجللاري 

                                                                                                                                                                                     

، اما املشرع العراقي "لب من القاض ي الترخيص له في بيعهيطلب الدائن رده اليه مقابل ل يء اخر يقدم بدله للدائن، وللدائن ان يط

 بان يصيبه هالك او نقص في "من القانون املدني النافذ على ( 338/2)فقد كان اكثر صراحة ونص في املادة 
ً
اذا كان املرهون مهددا

 وفي حالة الاعالن
ً
يجوز للراهن ان يسترد املرهون اذا قدم  القيمة وجب على املرتهن ان يبادر بإعالن الراهن بذلك وإل كان مسئول

 في يده
ً
 أخر، فإذا لم يفعل جاز للمرتهن ان يطالب املحكمة بيع املرهون وابقاء ثمنه رهنا

ً
من ( 2344)، اما املادة "املرتهن تأمينا

قوط أجل الدين املضمون يستطيع الدائن في الرهن الحاصل دون نزع الحيازة ان يتذرع بس"القانون املدني الفرن  ي فأ ها تنص على 

 ".وان يلتمس زيادة الرهن اذا أخل مني ئ الرهن باللتزام باملحاف ة على املال املرهون 
: ، مشار إلية لد 2008جامعة بغداد،  -السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، الخطأ السلفي في املسئولية املدنية، رسالة ماجستير(1)

 .392-392املنقول دون حيازة، املرجع السابق، صالسعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، رهن 
 .من القانون املدني العراقي النافذ( 2200)نص املادة ( 2)
؛ ناصر، حيدر، شاكر، شرح القانون املدني الجديد، الحقوق العينية العقارية، طبعة 98محسن، منصور حاتم، املرجع السابق، ص(3)

 .242، ص2043، بغداد، مطبعة املعارف،  2، جزء 2
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، ل يحلول دون تلواف
ً
ر جريملة خيانلة ألامانللة، دون حيلازة، اللى ان علدم اتخلاذ الاجلراءات القانونيلة املنصلوص عليهلا قانونلا

 .(1)اذا بدد الراهن الي يء املرهون، الذي استبقاه في حيازته

للللدائن املللرتهن الحللق فللي التنفيللذ علللى املللال املرهللون، او علللى جللزء منلله،  -حببق الببدائن املببرتهن علببى املنقببول املرهببون : ب

، ذلك ان كل جزء من املال املره
ً
 او بعضا

ً
 لكل الدين املضمون بالرهن، وأي ليستوفي حقه من هذا املال كال

ً
ون ضامنا

جلزء مللن الللدين محللل الللرهن، مضللمون بكللل املللال املرهللون، ول يسللتطيع املللدين الللراهن، ان يللتخلص مللن الللرهن بالوفللاء 

ل " علدم تجزئلة اللرهن"، ذللك ان قاعلدة "اي بقدر الوفاء ينتيي الرهن"الجزئي، إل إنه يمكن الاتفاق على خالف ذلك، 

 .(2)مستلزمات الرهن، ومن ثم يمكن الاتفاق على خالفها تعتبر من

فقلد جلاء بأحكلام تخلالف الاحكلام املنصلوص  2999لسلنة  349اما القانون املدني الفرن  ي، الصادر باملرسوم 

 عليهللا فللي القللانون املللدني العراقللي واملصللري، حيللث اجللاز لكللل مللن الللراهن واملللرتهن، الاتفللاق علللى ان يتملللك الللدائن املللرتهن

املنقللول فللي حللال عللدم قيللام املللدين الللراهن بالوفللاء بالللدين، ويشللترط فللي هللذا التملللك ان يكللون وفللق الشللروط املنصللوص 

 
ً
، وإل كان باطال

ً
 .(3)عليها قانونا

يخلللول عقلللد الللللرهن لللللدائن امللللرتهن، الحلللق فلللي حلللبس املللللال املرهلللون، إذ يسلللتطيع امللللرتهن حلللبس املللللال  -حبببق الحببببس: ج

الراهن، عند رغبلة اللدائن فلي اسلترجاع حيازتله للملال املرهلون، طامللا ان اللدائن امللرتهن للم يحصلل  املرهون تجاه املدين

، وكسللب 
ً
عللى كاملل اللدين، كملا يمكلن لللدائن حلبس امللال املرهلون تجلاه املاللك الحقيقلي، اذا كلان امللال املرهلون منقلول

 لقاعلللدة 
ً
 عليللله اسلللتنادا

ً
املللا الحلللق فلللي حلللبس امللللال املرهلللون تجلللاه الغيلللر، فيجلللب " الحيلللازة فلللي املنقلللول سلللند امللكيلللة"حقلللا

 في مواجهتله، إذ ل يسلتطيع امللرتهن 
ً
 على هذا املال قبل ان يصبح حق الدائن نافذا

ً
التمييز بين الغير الذي اكتسب حقا

 فللللي
ً
 علللللى املرهللللون بعللللد ان اصللللبح حللللق الللللدائن نافللللذا

ً
 فللللي هللللذه الحالللللة حللللبس املرهللللون عنلللله، امللللا اذا اكتسللللب الغيللللر حقللللا

 .(4)مواجهته، فللدائن املرتهن الحق في حبس املال املرهون عن هذا الغير

 

                                                           
   . Ph. Fargeaud, op. cit, P.100-101(1 ) 

 عن 2090 -اذار/ 23نقض جنائي 
ً
 .299، ص2094العدوي، جالل، الاجبار على املعاوضة، مصر، مطبعة جامعة الاسكندرية، : نقال

عدم جواز تجزئة الرهن  املتعلقة بقاعدة( 2942)من القانون املدني املصري، اوجبت على تطبيق احكام املادة ( 2908)نص املادة ( 2)

من القانون املدني املصري، على ( 2332)من القانون املدني العراقي، واملادة ( 2392)التأميني في نطاق الرهن الحيازي، وتنص املادة 

 .قاعدة عدم جواز تجزئة الرهن
الدائن في حال التخلف عن ابقاء دينه يستطيع "من القانون املدني الفرن  ي وتنص على انه ( 2349)به نص املادة وهو ما جاءت ( 3)

 للطرق املحددة بمقت  ى اصول التنفيذ املدنية، ول يمكن 
ً
، ويتم هذا البيع وفقا

ً
املضمون، املباشرة بطلب بيع املرهون قضائيا

دون حيازة، السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، رهن املنقول : لتفاقية الرهن ان تخالف هذا املبدأ، ملزيد من املعلومات راجع

 .82-89املرجع السابق، ص
؛ البشير، 404، ص2049، مصر، دار املعارف، 2، جزء2الوكيل، شمس الدين، ن رية التأمينات في القانون املدني الجديد، طبعة ( 4)

ليس  ؛ مع مالح ة انه444ص، 2928، بغداد، املكتبة القانونية، 2، مجلد2الحقوق العينية، طبعة محمد طه، طه، غني حسون، 

 لديون أخر  مستحقة على املدين الراهن، سواء كانت تلك الديون قد ترتبت قبل او بعد 
ً
للمرتهن الحق في حبس املال املرهون ضمانا

كامل، مرس ي محمد، املوجز في : ، ملزيد من املعلومات راجع"الدين املضمون بالرهن"الرهن، وإنما يقتصر الحق في الحبس على 

 .294، ص2040، القاهرة، املطبعة العاملية، 2العينية، طبعة التأمينات ال خصية و 
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 وسائل حماية الغير في الرهن الوارد على املنقول دون حيازة: الفرع الثالث

ينصلللرف أثللللر العقلللد الللللى املتعاقلللدين والخلللللف العللللام دون "ملللن القللللانون امللللدني العراقللللي علللللى ( 242)تلللنص املللللادة 

قلة بللامليراث، ملا لللم يتبلين مللن العقلد او مللن طبيعلة التعامللل أو ملن نللص القلانون، أن هللذا الاثللر ل اخلالل بالقواعللد املتعل

 .(1)"ينصرف الى الخلف العام

ملن هلذا ( 2200)، فقلد اكلدت امللادة 2929في العلام  232اما في القانون املدني الفرن  ي الصادر باملرسوم رقم 

اي ان العقلد ل ينيل ئ التزاملات إل بلين اطرافله، وان " ه عام إل املتعاقلدينالعقد ل يتناول أثره بوج"القانون على مبدأ 

 فلللي هللذا العقلللد، فللي حلللين نجللد ان امللللادة 
ً
الغيللر ل يمكنللله ان ينفللذ او ان يطللللب تنفيللذ العقلللد، علللى اعتبلللار انلله لللليس طرفللا

، وهلو ..."ة التي ينشلهها العقلد يستطيع الغير ان يتمسك بالحالة القانوني"من ذات القانون تنص على ( 2الفقرة  2299)

 .(2)ما اكدته محكمة النقض الفرنسية في عدة احكام في هذا الصدد

                                                           
/ القاض ي: ألاصل ان العقد ل يسري إل في حق املتعاقدين، ولكن قد يسري أثر العقد في حق الغير استهناًء، ملزيد من املعلومات راجع( 1)

 .30ة نشر، صحياوي، نبيل عبد الرحمن، القانون املدني، بغداد،  املكتبة القانونية، دون سن
استهناًء تنصرف آثار عقد الرهن الوارد على املنقول دون حيازة للغير، كوسيلة لحماية هذا الغير، الذي قد ينخدع نتيجة لعدم علمه  ((2

 على املنقول املرهون، لبقاء الحيازة بيد الراهن، وبالتالي فأن هناك خطر عند ممارسة الحق في التتبع وال
ً
 عينيا

ً
تقدم بأن هناك حقا

 في 
ً
من قبل الدائن املرتهن لهذا املنقول تجاهه، وعليه فان حائز املنقول املرهون دون حيازة، هو اجنفي عن عقد الرهن، ول يعد طرفا

 : كل  خص يتضرر من وجود عقد الرهن و نفاده في مواجهته، وهذا الغير قد يكون أحد ا خاص ثالث وهم -العقد، ويقصد بالغير

 
ً
كاملالك الذي تنتقل إليه ملكية املرهون، فهو يتضرر بوجود عقد الرهن،  مكانية قيام _ عيني أصلي على املال املرهون  دائن بحق: أول

 .املرتهن بالتنفيذ على املال املرهون، وهو تحت يد املالك الجديد

 
ً
 للمنقول كل  خص له حق عيني تب ي على املال محل الرهن، كدائن له حق امتياز على املنقول، : ثانيا

ً
 حيازيا

ً
أو دائن أخر مرتهن رهنا

 .املرهون دون حيازة

مرتهن للمال املرهون دون حيازة، اذا كان املنقول مرهون عدة رهون دون نزع الحيازة، فكل هؤلء يضار من وجود الرهن الوارد على : ثالثا

 في العقد، إل انه بإمكان امل
ً
رتهن نزع املال املرهون منه وبيعه واستيفاء الحق من ثمنه، املنقول؛ فبالرغم من ان الدائن ل يعد طرفا

 بدفع الدين املضمون، ليس على اساس التزام  خر ي، وإنما على 
ً
 عن العقد، فهو يكون ملزما

ً
لذا وبالرغم من اعتبار الغير اجنبيا

، وهو ما نصت عليه املادة 
ً
القانون املدني العراقي، عند بيا ها  ثر من ( 2399)اساس ملكيته للمال املرهون، فيكون التزامه عينيا

ألاصل ان العقد ل يسري إل في حق املتعاقدين، ولكن قد يسري أثر العقد في حق الغير : الرهن التأميني بالنسبة للغير، للمزيد راجع

من أجل حماية هذا الغير، ؛ و  30حياوي، نبيل عبد الرحمن، القانون املدني، املرجع السابق، ص/ القاض ي: استهناًء، للمزيد راجع

السعيدي، سهام عبد الرزاق : وضه املشرع بعض الاحكام من أجل توفير الحماية القانونية لهذا الغير، ملزيد من املعلومات راجع

 ؛ عبد الرحمن، فايز احمد، التنفيذ الجبري في املواد املدنية والتجارية،493مجلي، رهن املنقول دون حيازة، املرجع السابق، ص

؛ السعدي، محمد صبري، الواضح في شرح القانون املدني الجزائري 298، ص2999، الاسكندرية، دار املطبوعات الجامعية، 2طبعة 

يجوز  -2"من القانون املدني العراقي على ( 2399)؛ تنص املادة 242، ص2990، الجزائر، دار هومه، 2التأمينات العينية، جزء  –

 تأمينيا ً في يد الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بدفع الدين للمرتهن عند حلول اجل الدين
ً
ويعتبر  – 2أن ي زع ملكية العقار املرهون رهنا
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 تطبيقات الرهن الوارد على املنقول دون حيازة: املطلب الثاني

يعللد الللرهن مللن اقللو  الوسللائل لضللمان الوفللاء بالللدين، ذلللك ان الكتابللة ل تعللدو كو هللا شللهادة بللالحق وتحديللد 

 علللللن غيلللللره ملللللن اللللللدائنين، بلللللل ان جميلللللع اللللللدائنين يتسلللللاوون مقلللللداره، واثبلللللا
ً
ت وجلللللوده، إل ا هلللللا ل تملللللنح اللللللدائن امتيلللللازا

بالضمان العام، ملا في ذمة املدين من أملوال، كملا ان الكفاللة ال خصلية تمثلل فرصلة مهملة لللدائن ملن اجلل اسلتيفاء 

ان الكفاللة قلد تكلون مخيبلة صملال اللدائن، عنلدما حقه، بوصفه ضم ذمة الكفيلل اللى ذملة امللدين للوفلاء بلاللتزام، إل 

يكللون الللدائن والكفيللل مفلسللين، عنللد حلللول اجللل الوفللاء بالللدين، ومطالبللة الللدائن بحقلله، امللا ن للام الللرهن فأنلله يجنللب 

لللذا سللوف نبللين فللي هللذا املطلللب تطبيقللات الرهللون الللواردة علللى املنقللولت دون حيللازة، . (1)اللدائن املخللاطر السللابق ذكرهللا

 :التاليوك

 الرهن الوارد على املنقوالت املادية دون حيازة: الفرع ألاول 

 
 
املشلللاع هلللو جلللزء غيلللر متميلللز مخلللتل  بلللأجزاء أخلللر ، وبسلللبب اخلللتالف الفقهلللاء فلللي طبيعلللة  –رهبببن املنقبببول املشببباع : أوال

الفقهللاء الللى  القللبض فللي الللرهن الحيللازي، فقللد اختلفللوا فللي مللد  جللواز الللرهن الللوارد علللى املنقللول املشللاع، فللذهب بعللض

 للقسلمة أم ل، وسلواء كلان للد  الشلريك او الغيلر، ويسلتندون 
ً
جواز الرهن اللوارد عللى املنقلول املشلاع، سلواء كلان قلابال

 للللرهن، وثانيهمللا _ أولهمللا: فللي ذلللك الللى سللببين
ً
 للبيللع، ومللن ثللم يجللوز ان تكللون محللال

ً
ان _ ان الحصللة الشللائعة تعتبللر محللال

ة، وطامللللا القلللبض ممكلللن، سلللواء كلللان امللللرتهن الشلللريك او الغيلللر، بالتلللالي يصلللح اللللرهن القلللبض ممكلللن فلللي الحصلللة الشلللائع

 .(2)الوارد على املنقول املشاع

 
 
يجيلللز القلللانون امللللدني ملقاطعلللة كيوبلللك، رهلللن القللليم املنقوللللة رهنلللا دون حيلللازة، وقلللد حلللدد القلللانون  –رهبببن ألاسبببهم: ثانيبببا

سللهم بمختلللف انواعهللا، او سللندات الللدين التللي علللى الشللركة، الكنللدي وهللو بصللدد تن يملله للشللركات املسللاهمة، بللأن الا 

سلللواء بضللللمان او بدونللله، او اي سللللند أخلللر، حينمللللا يكلللون السللللند التجلللاري غيللللر قابلللل لنتقللللال حيازتللله، فللللأن الللللرهن دون 

                                                                                                                                                                                     

 للعقار املرهون، كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او أي حق عيني آخر عليه قابل 
ً
حائزا

 مسئولية   خ
ً
 .صية عن الدين املوثوق بالرهنللرهن دون ان يكون مسؤول

 Cour de cassation, civile, Chamber civile 1, 9 janvier 2019 , 17-14.492 17-17 .195, Inédit. 

عبد الحميد، اهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة للغير في القانون املدني الفرن  ي املعدل  قتال، رغيد: مشار إليه لد 

 .8، ص2929، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، إلاصدار الثاني، السنة الرابعة، 2928و  2929عام 
 على سائر ( 1)

ً
 على املال املرهون، إذ يكون بإمكانه استيفاء دينه من املقابل النقدي لذلك املنقول متقدما

ً
 عينيا

ً
كونه يعطي الدائن حقا

السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، : ة، دون ان يتعر  ملزاحمتهم، ملزيد من املعلومات راجعالدائنين العاديين والتالين له في املرتب

 .299رهن املنقول دون حيازة، املرجع السابق، ص
 بالرأي الذي يذهب الى جواز الرهن الوارد على املنقول املشاع، حي نصت( 2492)وقد أخذ قانون املعامالت املدنية الاماراتي في املادة  ( 2)

 للغير يجوز في "هذه املادة على 
ً
 للراهن فأن كان ملكا

ً
اذا رهن جزء مشاع من عقار ونحوه فأن املرتهن يحوز الكل اذا كان الباقي ملكا

ساملين، موزة محمد، ركن املحل : وبذلك يكون املشرع الاماراتي قد عالك رهن املال املشاع، ملزيد من املعلومات راجع" الجزء املرهون 

 للقانون رقم في رهن 
ً
 -دراسة في ضوء احكام الفقه الاسالمي، رسالة ماجستير 2929لسنة  29الاموال املنقولة دون حيازة وفقا

 .وما بعدها 99، ص2929جامعة الامارات، 
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 فللي العقللد، ولللي
ً
س حيللازة، هللو الصلليغة الوحيللدة املالئمللة لرهنلله، وذلللك عللن طريللق اعتمللاد شللكلية معينللة باعتبارهللا ركنللا

 .(1)مجرد وسيلة  ثباته

بدايلة نشلوء هلذا الللرهن اللوارد عللى املنقلولت الصللناعية دون حيازتهلا كلان فلي فرنسللا  _ رهبن املنتجبات الصببناعية: ثالثبا

، املللا املشلللرع العراقلللي، فنجلللد ان (2)، عللللى اثلللر تلللدهور الاقتصلللاد الفرن للل ي، وقلللد تلللم تعلللديل هلللذا القلللانون فيملللا بعلللد2049

 2924لسنة  4والقانون رقم  2929لسنة  2املعدل بالقانون رقم  2999لسنة  23قانون الاستثمار رقم 
ً
، قلد جلاء خاليلا

 .(3)من النص على امكانية رهن املنتجات الصناعية دون حيازة على غرار املشرع الفرن  ي

 الرهن الوارد على املنقوالت غير املادية دون حيازة:  الفرع الثاني

عللللى العكلللس ملللن املنقلللولت املاديلللة، ل يلللدركها الحلللس، وبالتلللالي يمكلللن ان تكلللون إن هلللذا النلللوع ملللن املنقلللولت، 

 للرهن دون حيلازة، كلالرهن اللوارد عللى الحقلوق الفكريلة، والعالملات التجاريلة، حلي أجلاز املشلرع ره هلا دون حيلازة، 
ً
محال

قولت غير املادية الى تطور القاعدة كاملحل التجاري، والاصناف النباتية، وبراءات الاختراع وحق املؤلف، أد  ظهور املن

القانونية الخاصة بالرهن الوارد على املنقول دون حيازة، حيث ان هذه الاموال ل تسري عليها القواعد التقليدية التلي 

 (4)تسري على املنقولت املادية
ً
 : ، ونتناول بيان هذه املنقولت تباعا

 
 
قلللوق امللكيلللة الفكريلللة، منقلللولت ذات طبيعلللة خاصلللة، وملللن ثلللم ل يمثلللل حلللق املؤللللف وح _حبببق املؤلبببف فبببي النشبببر: أوال

، ذلللك ان الللرهن التللأميني يللرد علللى عقللارات، وهللو مللا نصللت عليلله املللادة 
ً
مللن القللانون املللدني ( 2284)يمكللن ره هللا تأمينيللا

 دون حيللازة، فللأن اغلللب التشللريعات لللم تللن م اح
ً
كللام الللرهن العراقللي، امللا عللن مللد  إمكللان رهللن املنقللولت الفكريللة رهنللا

 لنص املادة "الفكرية"الوارد على املنقولت غير املادية 
ً
من القلانون امللدني العراقلي، فلأن كلل ملا يجلوز ( 2328)، واستنادا

 .(5)بيعه يجوز رهنه، لذا يصح التساؤل عن مد  إمكانية رهن املصنف دون حيازةن

                                                           
)1( Maxime b.rheaume; la gage de mobilietes par un particulier, universite de montreal, faculte de droit, centre  de recherché 

en droit public, 1997, vol 3, P.1-2. 

 .294-294السعيدي، سهام عبد الرزاق مجلي، رهن املنقول دون حيازة، املرجع السابق، : مشار اليه لد 
أي نص  نجد ان الاصول التاريخية لرهن املنتجات الصناعية في القانون الفرن  ي، عندما ابتكر الصناعيون وقبل ان يكون هناك( 2)

تشري ي، تدابير مكنت رجل الصناعة من متابعة انتاجه، من دون حاجة الى نقل حيازة املواد الاولية الضرورية للصناعة، حيث كان 

 
ً
الدائن املرتهن يقوم باستئجار مخازن املدين الراهن، حيث يقوم هذا املدين بحفا ألاموال املرهونة، بحيث يعد الدائن املرتهن حائزا

 له، مع وضع عالمات و الواح، على تلك املحال املستأجرة، حتى يعلم الغير بذلك، هذا التطور في للي يء امل
ً
رهون بصفته مستأجرا

تأجير املخازن، جعل الفقه القانوني يقر بوجود الرهن الوارد على املنتجات الصناعية، دون حيازة لهذه املنتجات، للمزيد من 

 .288-284زاق مجلي، رهن املنقول دون حيازة، املرجع السابق، صالسعيدي، سهام عبد الر : املعلومات
، 2083لسنة  22املعدل، وقانون تنمية الاستثمار املرقم  2929لسنة  22كذلك الحال بالنسبة لقانون حماية املنتجات العراقية رقم  (3)

 .288املصدر نفسه، ص: راجع
. ؛ د23، ص2090، 2، عدد22، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلد الرهن الطليق للمنقول، دراسة مقارنةأحمد، سالمه، (4)

الوكيل، شمس الدين، ن رية . ؛ د04، ص2089بغداد، املطبعة القانونية،  -ذنون، حسن علي، الن رية العامة لاللتزامات، العراق

 .222، ص2040، مصر، منشأة املعارف، 2التأمينات في القانون املدني، طبعة 
 يكون له بمقتضاه "على ( مدني/ 2284)ص املادة تن( 5)

ً
 عينيا

ً
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه، حقا

/ 2328)، بينما نص املادة "ان يتقدم على الدائنين العاديين والتالين في املرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون 
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، ذللللك ان اللللره
ً
ن الحيلللازي يشلللترط فيللله انتقلللال حيلللازة يلللر  بعلللض الفقللله، بعلللدم امكانيلللة رهلللن املصلللنف حيازيلللا

-2"ملللن القلللانون امللللدني العراقلللي، حيلللث نصلللت عللللى ( 2322/2)امللللال املرهلللون لللللدائن امللللرتهن، وذللللك حسلللب نلللص امللللادة 

ويالحلللا فلللي هلللذا اللللرهن ان الحيلللازة غيلللر " يشللترط لتملللام اللللرهن الحيلللازي ولزومللله عللللى اللللراهن ان يقلللبض املللرتهن املنقلللول 

 للللرهن الحيللازي متللوفرة، وبالتللالي يت
ً
، بينمللا يللر  الللبعض لخللر (1)عللذر القللبض، ذلللك ان الحقللوق ل يمكللن ان تكللون محللال

ملللللا كانللللت امللكيللللة منقللللول معنللللوي ذو طبيعللللة "مللللن الفقلللله، امكانيللللة رهللللن حقللللوق امللكيللللة الفكريللللة دون حيللللازة، ذلللللك انلللله 

 عللن خاصللة، لللذا فللأن املختللرع أو املؤلللف ل يللتمكن مللن الحصللول علللى الائتمللان لضللما
ً
 ها، إل عللن طريللق ره هللا، وخروجللا

القواعلد العامللة فللي رهللن املنقلول التللي تق لل ي بتخليلله علن حيازتلله للمللال املرهللون، فلأن رهللن املنقللولت الفكريللة يللتم دون 

 . (2)نزع الحيازة للمال املرهون 

 
 
يجللوز "علللى  2089لسللنة  94نللص قللانون بللراءات الاختللراع والنمللاذج الصللناعية العراقللي رقللم  _رهببن بببراءة الاختببراع: ثانيببا

التصرف بالبراءة بكافة التصلرفات القانونيلة وتنتقلل ملكيتهلا وجميلع الحقلوق املترتبلة عليهلا بلامليراث، ول يكلون التصلرف 

بالبراءة حجة على الغير إل من تاريخ تأشير ذلك في الهجل املخصص لذلك في املديريلة، ويعللن علن التصلرف فلي البلراءة 

، للذا يالحلا ان القلانون العراقلي، فيملا يخلص رهلن بلراءة الاختلراع، انله با مكلان "ها حسلب الاصلول عن رهن ونقل ملكيت

امللللادي لللله، وإنملللا " التسلللليم"تطبيللق نفلللس القواعلللد املطبقلللة عللللى رهللن املحلللل التجلللاري، والتلللي ل يشلللترط فلللي صللحة رهنللله 

نويللة، مللع جلللواز انتقللال نهللخة مللن بللراءة الاختلللراع يكفللي ان يللتم اتخللاذ الاجللراءات القانونيللة املتبعلللة فللي رهللن ألامللوال املع

 .(3)للدائن املرتهن، وبذلك يصح الرهن الوارد على براءة الاختراع دون حيازة

 الخاتمة

 مللللن الرهللللون، يتمتللللع بطبيعللللة قانونيللللة مغللللايرة عللللن 
ً
 جديللللدا

ً
يعللللد الللللرهن الللللوارد علللللة املنقللللول دون حيللللازة، نوعللللا

تللم تعريللف الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة بأنلله هللو اتفللاق بللين الللراهن  الطبيعللة القانونيللة للللرهن التقليللدي، وقللد

واملللرتهن، علللى ان يبقلل  املللال محللل الللرهن فللي حيللازة الللراهن، ول يشللترط القللبض، لصللحة هللذا الللرهن، إذ يكفللي ان يللتم 

 فيملا بلين الللراهن وامللر 
ً
، حتلى يكلون نافلذا

ً
تهن، وبلين الغيلر، هلذا ملا تللم هلذا اللرهن، وفلق الشلكلية املنصلوص عليهلا قانونللا

بيانلله فللي املبحللث ألاول، امللا املبحللث الثللاني، فقللد تناولنللا فيلله الاثللار القانونيللة للللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة، اي 

حقللوق والتزامللات املللدين الللراهن، وكللذلك بينللا حقللوق الللدائن املللرتهن، ثللم تناولنللا فللي املطلللب الثللاني مللن املبحللث ألاخيللر، 

 .على فكرة الرهن الوارد على املنقول دون حيازة تطبيقات

 : النتائج

الللرهن الللوارد علللى املنقللول دون حيللازة، اصللبح ضللرورة قانونيللة ملحللة، ازاء التطللور فللي املجللال التقنللي،  .2

 .وظهور الاموال املعنوية، والحقوق الفكرية، التي ل يحتاج ره ها لقبض

                                                                                                                                                                                     

 للرهن الحيازي كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون، ويجوز "ى تنص عل( مدني عراقي
ً
يجوز ان يكون محال

 
ً
 حيازيا

ً
 ".بوجه خاص رهن الاراض ي الاميرية رهنا

 .34ص ،2090بغداد، دار الحرية للطباعة،  -، العراق2الفتالوي، سهيل حسين، حقوق املؤلف املعنوية في القانون العراقي، طبعة (1)
 .8-8، ص2920الحلفي، مهدي نعيم حسن، رهن امللكية الفكرية، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه جامعة كربالء، كلية القانون، ،  (2)
؛ السعيدي، سهام عبد 44-40، ص2088جامعة بغداد،  -الفتالوي، سمير جميل حسين، استغالل براءة الاختراع، رسالة ماجستير (3)

 .224املنقول دون حيازة، املرجع السابق، صالرزاق مجلي، رهن 
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من الرهن، لذا ساهمنا بوضع تعريف في محاولة منلا ل يوجد تعريف شامل وجامع ومانع لهذا النوع  .2

 . ن يكون تعريف يفي بالغر 

 قانونيلة بملا  .3
ً
ان املشرع الفرن  ي كان من اوائل املشرعين الذين وضعوا لهذا النلوع ملن اللرهن احكاملا

 .يتالءم ومقتضيات الحاجة

واع هلللذا الللللرهن ان كلللل ملللن املشلللرع العراقلللي واملصلللري، قلللد تنللللاول وبنصلللوص عشلللوائية، بعلللض ملللن انللل .4

ا هللللا كانلللت محلللض صلللدفة، ول يقصللللد بهلللا ايجلللاد تن للليم قللللانوني " الباحبببث"ويلللر ح " موضلللوع البحلللث"

 .للرهن الوارد على املنقول دون حيازة

 :املقترحات           

يوصلل ي الباحللث، املشللرع العراقللي واملصللري، وبسللبب ظهللور انللواع جديللدة ومسللتجدة، مللن املنقللولت، ان  .2

ونيللة هللذا النللوع مللن الللرهن، بسللبب الحاجللة لهللا النللوع مللن الللرهن، وتزايللد قيمتلله، ملللا يتنللاول بأحكللام قان

 .يحققه من فوائد للمدين الراهن والدائن املرتهن على حد سواء

على املشرع العراقي، ان ل يكتفي بتطبيق القواعد العامة على املواضيع القانونية املسلتجدة، كالعلادة،   .2

تعين بالدراسات في مجال الرهن الوارد على املنقول دون حيازة، ثم بعد وإنما من واجب املشرع ان يس

 .ذلك يتجرأ على تعديل القانون املدني، الذي هو بأمس الحاجة الى تطوير بعض نصوصه القانونية

الللرهن الللوارد "تفيللد مللا يلللي ( 2322)علللى املشللرع العراقللي، ان يللورد فقللرة جديللدة تضللاف الللى نللص املللادة  .3

دون حيازة، هو عقد به يجعل الدائن املرتهن، املال محل الرهن في حيلازة اللراهن، بشلرط على املنقول 

استيفاء الشكلية القانونية، لضلمان حقلوق اللدائن امللرتهن، فلي التتبلع والتقلدم عللى امللال فلي حلال أخلل 

 ".الراهن بالتزاماته تجاه املرهون 

اعللاله، فيمللا يتعلللق بإضللافة نللص الللى القللانون  علللى املشللرع املصللري، ان يسلللك ذات الاتجللاه املشللار إليلله .4

 .املدني

 محكمة التمييز، اتبلاع التفسلير املتطلور  .4
ً
 باملحاكم العراقية، وخصوصا

ً
نأمل من القضاء العراقي، ممثال

للقلانون، فلي حلال ملا اذا ورد رهلن عللى املنقلول دون حيلازة، وان يلتم تطويلع القواعلد العاملة بملا يحقلق 

امللللرتهن، خاصلللة اذا علمنلللا ان هلللذا النلللوع ملللن اللللرهن، يحقلللق فوائلللد، قلللد تسلللاعد تنفيلللذ اتفلللاق اللللراهن و 

 .على الوفاء بما في ذمة الراهن عن طريق ادارة واستثمار أمواله بنفسه

 املصادر واملراجع

 
 
 الكتب: أوال

 .2084 ابو الليل، ابراهيم الدسوقي، البيع بالتقسي  والبيوع الائتمانية ألاخر ، الكويت، مطبوعات جامعة، .2

، بيلللروت، (حقلللوق الامتيلللاز -التلللأمين العقلللاري  -اللللرهن العقلللاري  والبيلللع بالوفلللاء )سلللفر، احملللد، التأمينلللات العينيلللة  .2

 .2994لبنان، اتحاد املصارف العربية، 

سلللالمة، احملللد عبلللد الكلللريم، ن ريلللة العقلللد اللللدولي الطليلللق بلللين القلللانون اللللدولي الخلللاص وقلللانون التجلللارة الدوليلللة  .3

 .2080، القاهرة، دار ال هضة العربية، ( ة انتقاديةدراسة تأصيلي)

 .2998سعد، نبيل ابراهيم، التأمينات العينية وال خصية، مصر، دار الجامعة الجديدة، : استاذنا الدكتور  .4

 .2088، لبنان ، املؤسسة الجامعية ،  2ذياب، اسعد، ابحاث في التأمينات العينية ، الطبعة  .4
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 بين معايير القبول وأمن املعلومات إلاثبات يألادلة الرقمية ف

The digital evidence puzzle in the proof 

Between acceptance criteria and information security 

 أمل فوزى أحمد عوض 

جامعة /  كلية  الحقوق / باحث دكتوراه /  جامعة حلوان/ كلية التربية الفنية / ت رئيس وحدة تكنولوجيا املعلوما

 .عين شمس

 : ملخص

ستعانة بالوسائل إلالكترونية في التقاض ي وهو إنه عندما تثيره الا  تعد إلاشكالية فيما يتعلق با ثبات ما

ثبات ه با ول ، أما في ظل البيئة الرقمية وإلايوجد ملف ورقي وآخر إلكتروني ، يمكن الوقوف علي صحة ألاخير بمقارنت

معايير  يبالدليل الرقمي كيف يمكن التحقق من سالمة بيانات مستند معين رقميا دون مضاهاته با صل ن وما ه

قبول الدليل الرقمي والتعويل عليها ن مع الحفاظ على أمن املعلومات وسريتها ن،ويهدف البحث إلى الوقوف على أهم 

انه من الضروري اللجوء إلى خبير  إليهاتم الوصول  التي،و من أهم النتائج  إلالكترونيت قبول ألادلة با ثبات إشكاليا

 .، أو وجود شهادة تعزز البريد إلالكتروني كوسيلة

 .حجية ألادلة، الرقمية، إلاثبات، معايير ، إلالكتروني، أمن املعلومات : فتاحيةاملكلمات ال
Abstract:  

The problem with proof is raised by the use of electronic means in litigation: when 

there is a paper file and an electronic file, the latter can be checked against the former. What 

are the criteria for accepting and relying on digital evidence? While preserving the security 

and confidentiality of information? One of the most important findings is that it is necessary 

to resort to an expert, or to have a certificate that promotes e - mail as a means 

Keywords: Evidence authority; digital; proof; standards; electronic; information security. 

 : مقدمة

يحتلللل عنصلللر إلاثبلللات مكانلللة مرموقلللة فلللي كافلللة العالقلللات واملجلللالت الفرديلللة واملدنيلللة والتجاريلللة، وهلللو الوسللليلة 

ومللن الناحيللة العمليللة للليس للحللق أيللة قيمللة عنللدما ي جللز . ألاساسللية للحصللول علللي الحقللوق وإلللزام لخللرين باملوجبللات

د للحق هو الذي يعطي هذا الحق فعاليته الكاملة إذ أن، صاحبه عن إثباته 
 
 . إثبات الفعل املول

قبللللل ملللللن طرقلللله ووسلللللائله إل تللللللك التللللي حلللللددها القللللانون ،  وإلاثبللللات هلللللو ن للللام قلللللانوني  وقلللللد اعتبلللللر . بحيلللللث ل يا

: ديلللة؛ مثللللالقلللانون أن بعلللض هلللذه الوسلللائل يتمتلللع بقلللوة ثبوتيلللة كامللللة  ثبلللات جميلللع التصلللرفات القانونيلللة والوقلللائع املا

 .اليمين الحاسمة والقرائن القانونية ،  إلاقرار،  ( الرسمي أو العادي)السند الكتابي

أدي إلللللي تغيلللر مفهللللوم ، ، والتحللللول إللللي الرقميلللة 4.0  لكلللن دخلللول العللللالم فلللي عصلللر الثللللورة الصلللناعية الرابعللللة 

  مكانية إنشاء الحقوق وإلالتزامات بطرق إلكترونية 
ً
 ستغناء في غالبية ألاحيان عن الكتابة الورقية والا ،  إلاثبات تبعا

وللللم يعلللد با مكلللان سلللوي إلاعتلللراف بهلللذا العلللالم الجديلللد اللللذي يقلللوم عللللي عللللم املعلوماتيلللة والتكنولوجيلللا، وهلللو 

 غيللللر ورقللللي 
ً
 عبللللر الشاشللللة إلالكترونيللللة، يعتمللللد أسلللللوبا

ً
 ومنقللللول

ً
وقللللد تللللم اسللللتبدال امللفللللات الورقيللللة واملخطوطللللات . مرئيللللا
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وهلللي ،  انات املمغنطلللة والسلللندات الرقميلللة املحفوظلللة عللللي أسلللطوانات ضلللوئية رقميلللة أو عللللي أقلللراص ممغنطلللةبا سلللطو 

 .تنتقل من مكان إلي آخر بسهولة وسرعة خارقة من دون أية حاجة للورق

 ملللللا يللللوفره إلانترنللللت ،  ولقللللد أصللللبحت غالبيللللة إلالتزامللللات والعقللللود واملعللللامالت تقللللوم بالوسللللائل إلالكترونيللللة
ً
تبعللللا

ملللن دون أن تعترضلللها ،  وتتللليح الحصلللول عللللي املعلوملللات وحف هلللا وتبادلهلللا،  كوسللليلة سلللهلة وفعاللللة ، ومتلللوافرة للعملللوم 

 .الحدود الجغرافية 

 :إشكالية البحث  

طلللرح فلللي موضلللوع إلاثبللات هلللو تلللوفر السلللند الخطللي تلللب بخللل  اليللد أو باصللللة الكاتبلللة،  أن أول مللا يا
ا
وملللا ،  سلللواء ك

وتعدد النهخ في العقود املتبأدلة ، والشكل الذي قد يفرضه القانون في حالت ،  وتوقيع أطرافه  ،يحتويه من البيانات

 .معينة

هذا بالضافة إلي معضلة تحديد القانون الواجب التطبيق علي العقود إلالكترونية الدولية وقوتها الثبوتية ، 

وكلذلك اشلكالية تحديلد مفهللوم . فلي ال لزاع املتعللق بله وإشلكالية إسلتعماله ، وإثباتله، وطريقلة تقديمله للمحكملة النلاظرة

 من ،  أصل السند إلالكتروني وصورته؛ إذ أن النهخة هي تكرار ألاصل في كل جزئياته
ً
 جديدا

ً
لذلك تعتبر النهخة أصال

 .دون تمييز بي هما

 :هوفي التقاض ي  في هذا الصدد والذي يستتبع تبني إلاستعانة بالوسائل إلالكترونية 1لكن التساؤل ألاساس ي

  كيببف يمكببن ان يضببمن إسببتخدام الوسببائل الحديثببة السببرية والرسببمية فببي ذات الوقبب  للملفببات

 التي يتم تبادلها إلكترونيا سواء بين املحكمة والخصوم أو الخصوم بعضهم البعض؟ 

 ي علي درجة من الكفاءة بحيث يمكن إلاعتماد عليها ف -أي الوسائل إلالكترونية -هل هذه آلاليات

 2ضمان سالمة البيانات  وأمن املعلومات املتداولة إلكترونيا؟

  كيببببف يمكببببن الببببتحكم فببببي الصببببعوبات املرتبطببببة بإلاسببببتخدام التكنولوجيببببا دون إلاخببببالل بببببالتنظيم

 3القضائي والضمانات ألاساسية لحسن سير العدالة؟

فلي التقاضل ي هلي إنله فلي  5لكترونيلةفيما يتعلق با ثبلات التلي تثيرهلا إلاسلتعانة بالوسلائل إلا 4ذلك ان إلاشكالية 

الوضع العادي عندما يوجد ملف ورقي وآخر إلكتروني، فيمكن الوقوف علي صحة ألاخير بمقارنته با ول، أما في فر  

                                                           
بحث مقدم الى مؤتمرالقانون ، " التقاض ي عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث "فاطمةعادل سعيد  /د: راجع فى ذلك  1

 .2928ديسمبر  29الى  8فى الفترة من ، جامعةعين شمس   –كلية الحقوق   -واللتكنولوجيا 
التحقق من ان البيانات التى تضمنتها الوثيقة لم يحدث بها أ  تعديل أو حذف سواء  سباب " :ياناتسالمة البيقصد بمصطلح  2

، ص  ٠٢٠٢املنصورة ، . حجية التوقيع إلالكترون  فى الاثبات ، رسالة دكتوراه ، ج. محمد محمد سادات ،.راجع د." طبيعية أو عمدية

٠٩١ 

هاللي عبدالاله أحمد ، تفتيش ن م الحاسب للي وضمانات املتهم املعلوماتي ل دراسة . د أسامة املناعسة وآخرون   ؛: راجع فى ذلك  3

 .، وقد آثرنا الاشارة دون الافاضة لعدم اتساع املجال لذلك   2008مقارنة ، الطبعة ألاولى ، دار ال هضة العربية ل القاهرة ، 
4 Helmut Rü�mann, Electronic Documents. Security and Authenticity, Electronic Technology and Civil Procedure- New 

Paths to Justice from Around the World, Springer, 2012, p.235. 
 :راجع فى ذلك كال من   5
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ويمكلللللن التعويلللللل عليللللله فلللللي )البيئلللللة الرقميلللللة واللللللدليل الرقملللللي كيلللللف يمكلللللن التحقلللللق ملللللن سلللللالمة بيانلللللات مسلللللتند معلللللين 

ملن هلذا النقلد (  1التبديل أو التعديل في امللفات إلالكترونية ل يترك أي أثر عليه و العكس إلاجراءات عموما خاصة ان

يلللللري اللللللبعض ان أي عيلللللوب تتبلللللدي فلللللي الن لللللام إلالكترونلللللي ل يمكلللللن ان تتسلللللاوي بحلللللال ملللللن ألاحلللللوال ملللللع الوضلللللع قبلللللل 

 .إلاستعانة بتكنواوجيا املعلومات في القضاء 

املستندات في الن ام الورقي هو التوقيع، وهو نفس للية التي سلوف / ق إن الذي يضفي الرسمية علي ألاورا

 .يعتمدها املشرع  ضفاء الرسمية علي املحررات إلالكترونية

 : أهداف البحث 

التوقيلللع الرقملللى ، املحللللررات ، كاللللدليل الرقملللى : الوقلللوف عللللى أهلللم مصلللطلحات إلاثبلللات إلالكترونللل   .2

  إلالكترونية

  ض الجوانب الفنية بالقدر الالزم كأليات التوثيق، التشفيرالتعر  بالضروة لبع .2

 .الوقوف على أهم إشكاليات قبول ألادلة با ثبات إلالكترون  .0

 : منهج البحث

سوف نستخدم في هذه الورقة البحثية املنهك التحليلي والتأصليلي لعلر  مسلائلها وطلرح املعالجلات والحللول 

 .ثبات إلالكترون املالئمة  شكاليات قبول ألادلة با 

 :خطة البحث 

إن إلاجابلللللة علللللن هلللللذه التسلللللاؤلت يسلللللتتبع بالضلللللروة التعلللللر  للللللبعض الجوانلللللب الفنيلللللة بالقلللللدر اللللللالزم كأليلللللات 

التوثيللللللق، التشللللللفير،وقبل ذلللللللك بيللللللان بعللللللض التعريفللللللات الهامللللللة فللللللي هللللللذا الصللللللدد مثللللللل التوقيللللللع إلالكترونللللللي، املحللللللررات 

 :لشرح والتفصيل باملباحث التالية إلالكترونية الرسمية وهو ما سنتناوله با

 "جمعها، دورها ، تصنيفها، تعريفها "  2ألادلة الرقمية : املبحث ألاول 

أيلة معلوملات إلكترونيلة لهلا قلوة أو قيملة ثبوتيلة مخزنلة أو منقوللة : بإنله  الدليل الرقميعرف املشرع املصر  

تيلللللة وملللللا فلللللي حكمهلللللا ، واملمكلللللن تجميعهلللللا وتحليلهلللللا أو مسلللللتخرجة أو ملللللأخوذة ملللللن أجهلللللزة الحاسلللللب أو الشلللللبكات املعلوما

 (2928لسنة  284قانون  2م.)بإستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة 

                                                                                                                                                                                     

-Walker, Janet, and Garry D. Watson. "New Trends in Procedural Law: New Technologies and the Civil, Litigation Process." 

Hastings International and Comparative Law Review 31.1 (2008), 

http://www.delmarlearning.com/companions/content/1401824293/guides/CH6. 
1Jay Thornton, (Cost, Accuracy, and subjective fairness in legal information technology: a response to technological due 

process critics), New York university law review, December 2016, Vol.91, p.  
 :راجع فى ذلك  2

 evidence-cscience/electroni-https://www.sciencedirect.com/topics/computer 

 http://aurora.turiba.lv/editor/Conference14/vBook/proceeding/pages/EN030_Simeblyte_Nemeiksis/EN030_Simebl

yte_Nemeiksis.htm 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/electronic-evidence
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وملللللللن التعريلللللللف السلللللللابق يتضلللللللح ان اللللللللدليل الرقملللللللي ملللللللا هلللللللو الاعبلللللللارة علللللللن معلوملللللللات إلكترونيلللللللة واملعلوملللللللات 

معالجتلله ، أو تخليقلله ، أو نقللله ، أو مشللاركته ، أو نهللخه بواسللطة إلالكترونيللة هللي كللل مللا يمكللن إنشللاؤه أو تخزينلله ، أو 

لهلا  تقنية املعلومات ؛ كا رقام وألاكواد والشفارات والحروف والرموز وإلاشارات  والصور وألاصوات وما في حكمهلا ، و

علوماتيلللة وملللا فلللي مخزنلللة أو منقوللللة أو مسلللتخرجة أو ملللأخوذة ملللن أجهلللزة الحاسلللب أو الشلللبكات امل. قلللوة أو قيملللة ثبوتيلللة

أي وسلللللي  ملللللادي لحفلللللا وتلللللداول البيانلللللات واملعلوملللللات إلالكترونيلللللة  وم هلللللا ألاقلللللراص )دعاملللللة إلكترونيلللللة  حكمهلللللا عللللللي

، واملمكن تجميعها وتحليلها بإستخدام أجهزة أو (املدمجة أو ألاقراص الضوئية أو الذاكرة إلالكترونية أو ما في حكمها 

 ( .2928لسنة  284قانون  2م) .صة برامج أو تطبيقات تكنولوجية خا

فللي العقللود القليلللة املاضللية، حيللث سللمحت املحللاكم بإسللتخدام رسللائل  1ولقللد ازداد اسللتخدام ألادلللة الرقميللة

البريلد إلالكترونللي ، الصلور الرقميللة ، أجهللزة الصلراف للللي سللجالت املعلامالت، معالجللة النصللوص وثلائق، رسللالة ح للة 

ملللن املحاسلللبة بلللرامج، جلللداول البيانلللات ، متصلللفح الانترنلللت وتاريخهلللا، قواعلللد البيانلللات ،  وتاريخهلللا، وامللفلللات املحفوظلللة

ومحتويات ذاكرة الكمبيوتر ، والنهخ الاحتياطية للكمبيوتر ، واملطبوعات الخاصة بالكمبيوتر ، ومسارات ن ام تحديد 

 .لفيديو الرقمي أوامللفات الصوتية، والهجالت من أقفال أبواب الفنادق إلالكترونية ، وا GPSاملواقع العالمي 

 :دور ألادلة الرقمية 

يمكن أن تكون ألادلة الرقمية مفيدة في مجموعة واسعة من التحقيقات املدنية والجنائية فعلى سبيل املثال 

، لعبللللت أجهللللزة الكمبيللللوتر دوًرا فللللي التخطللللي   2992فللللي تفجيللللرات مركللللز التجللللارة العللللالمي فللللي الوليللللات املتحللللدة فللللي عللللام 

تللللم اكتشللللاف أن املشللللتبه بهللللم وأجهللللزة الكمبيللللوتر املحمولللللة الخاصللللة برامللللزي . والتحقيقللللات الالحقللللة لكللللل مللللن الهجللللومين

يوسف وزكريا موسوي كانت تحتوي على خط  للتفجير ألاول وخالل التحقيق في الهجلوم الثلاني ، تلم فحلص أكثلر ملن 

 . 2محرك أقراص صلبة 299

ترونلللي آخلللر فلللي قضللية شلللارون لوباتكلللا ، ملللن وليلللة ماريالنلللد فلللي الوليلللات ، تلللم إجلللراء تحقيلللق إلك 2009وفللي علللام 

قاملللت بالتحقيقلللات الشلللرطة حيلللث عثلللرت عللللى املئلللات ملللن رسلللائل البريلللد إلالكترونلللي بلللين لوباتكلللا ورجلللل يلللدعى . املتحلللدة

لعثلللور عللللى قبلللر وهلللو ملللا قلللاد املحققلللين إللللى وليلللة كارولينلللا الشلللمالية حيلللث تلللم ا.  روبلللرت غلللالس بشلللأن تعلللذي هم وأوهلللامهم
3Lopatka . 

  :خطوات جمع واستخدام ألادلة إلالكترونية 

 :هناك عدد من الطوات التى يجب ألاخذ بها فى إلاعتبار عند جمع وإستخدام ألادلة إلالكترونية هى 

    الحصول على ألادلة إلالكترونية . 

  دمج ألادلة إلالكترونية في العملية. 

 (  .املقبولية إلاجرائية) الامتثال للمتطلبات إلاجرائية 

  تقييم ألادلة إلالكترونية. 

                                                           
 :راجع فى ذلك  1

 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_evidence Tech. 5 (2011 
 .املرجع السابق  2
 .املرجع السابق   3
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 : املوقف إلاجرائي لألطراف 

عند إجراء التقييم لألدلة إلالكترونية ، ينبكي على القاض ي أن يضع فلي اعتبلاره موقلف كلل طلرف فيملا يتعللق 

فإذا كان هناك . وطعن فيه  صالحية الدليل( اعترا )با دلة إلالكترونية املقدمة ، خاصة إذا رفض الطرف املعار  

 هر ألادلة وآراء الخبراء  ثبلات صلحتها تكلون ذات صللة بالقاضل ي 
ا
اعترا  ، فإن الحجك التي تدعم رفضها وتلك التي ت

 .وشانه فى تكوين عقيدته 

أما إذا لم يتم تقديم أي اعترا  ، مما يعني أنه لم يتم التشكيك في صحة ألادلة إلالكترونيلة ، فيتعلين عللى 

 .القاض ي اعتبارها أصلية ودقيقة ، وسيقيمها جنًبا إلى جنب مع بقية ألادلة

وبالتلللالي ، فلللي املمارسلللة العمليلللة ، يجلللب عللللى الطلللرف اللللذي يسللل ى إللللى صلللحة ألادللللة إلالكترونيلللة تقلللديم جميلللع 

 .التالعب بها ألادلة املمكنة لتعزيز ألادلة املقدمة ، وعادة مع خبير با دلة الرقمية يثبت صحة البيانات وعدم

وعللللى اللللرغم ملللن أن الطريقلللة الرئيسلللية لتلللوفير ألادلللللة إلالكترونيلللة هلللي طباعلللة املعلوملللات عللللى اللللورق وتقللللديم   

البيانللات إلالكترونيللة فللي وسللي  مثللل قللرص مضللغوط ، حتللى يتللوفر الللدليل املللذكور للحصللول علللى أمللان حقيقللي ، يجللب 

 .أن يرجع فيه إلى خبير با دلة الرقمية

وباملثلللل ، فلللإن إمكانيلللة . مسلللتنًدا خاًصلللا ، فيمكنلللك اختيلللار إدراجللله فلللي مسللتند علللام ، ملللع سلللند توثيلللق فللإذا كلللان

الللذهاب إلللى كاتللب عللدل للمصللادقة علللى مللا تمللت طباعتلله تتوافللق فقلل  مللع مللا يللتم عرضلله ، ول تضللمن عللدم التالعلللب 

 .تب العدل على شاشة الجهاز إلالكترونيسيهبت ذلك فق  أن املستند املقدم له نفس املعلومات التي يراها كا. با دلة

باختصار ، إن ألامر يتعللق بإحضلار جميلع أنلواع ألادللة التلي املتاحلة  قنلاع القاضل ي بصلحة ألادللة إلالكترونيلة 

 .للطرف املعار  ( الطعن على الدليل ) املقدمة ، والحماية من التحدي الافتراض ي 

o 1تصنيف ألادلة إلالكترونية : 

إن مللا يللتم تهللجيله . ند إلالكترونللي إمللا علللى مسللتندات مخزنللة فللي شللكل رقمللي أو مطبللوع عليهللاقللد يشللتمل املسللت

رقمًيا هو مستند باملعنى الدقيق للكلمة ، ولكن ل يمكن أن يتصوره  خص ل يستخدم ن ام الكمبيوتر الذي تم فيله 

عض ألالحان عللى جهلاز الكمبيلوتر الخلاص يمزج ب Aهكذا ، إذا كان امللحن املوسيقي . تغذية هذه املعلومات في البداية

ملن الوصلول إللى الهلجالت الرقميلة  B، مقاضلاته بسلبب انتهلاك حقلوق النشلر ، فللن يلتمكن  Bبه ، ويريد ملحلن آخلر ، 

عللللى اللللرغم ملللن إمكانيلللة طباعلللة مثلللل هلللذا املسلللتند عللللى قاعلللدة مغناطيسلللية ،  مثلللل . Aعللللى جهلللاز الكمبيلللوتر الخلللاص بلللل 

يمكن  ي  خص أن ين لر إللى . Aل أنه ل يزال يتطلب الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بل ، إ( CD)قرص مضغوط 

املستند الذي يحتوي على نهخة مطبوعة من سجالت الكمبيوتر ، على الرغم من وجود مستند  مثل هذه املطبوعات 

ب قللانون ألادللللة الهنللدي ، يمكلللن فبموجلل. مللن الوثللائق سلللتكون بمثابللة دليللل ثلللانوي يخضللع  حكلللام قللانون ألادلللة الهنلللدي

اعتبلللار أي ملللادة تلللم التعبيلللر ع هلللا أو وصلللفها بشلللأ ها وثيقللللة ، شلللريطة أن يكلللون الغلللر  ملللن هلللذا التعبيلللر أو الوصلللف هللللو 

على أ ها أي بيانات أو سجل  2999تم تعريف الهجالت إلالكترونية في قانون تكنولوجيا املعلومات لعام . تهجيل ألامر

ها أو أي صللللورة أو صللللوت مخللللز ن أو مسللللتلم أو مرَسلللل فللللي شللللكل إلكترونللللي أو فلللليلم مصللللغر أو غشللللاء أو بيانلللات تللللم إنشللللاؤ 

                                                           
 :فى ذالك راجع  1

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/commercial-law/relevancy-and-admissibility-of-electronic-law-essays.php 
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ل . مصلغر تلم إنشلاؤه بواسللطة الكمبيلوتر هللجل
ا
يمكلن تضلمين الهللجل إلالكترونلي بأملان فلي ظللل هلذا التعريلف  ن امللادة ت

 . قام أو العالماتعلى الكمبيوتر باعتبارها وحدات البايت والبايت ، وهي املكافئ الرقمي لألر 

ون ًرا لوجود أدلة سلمعية وثانويلة ، كلان هنلاك الكثيلر ملن التلردد فيملا يتعللق بمقبوليلة الهلجالت إلالكترونيلة 

برت سجالت الكمبيوتر على نطاق واسلع بمثابلة بيانلات سلماعية  ن أي معلوملات يلتم اسلترجاعها ملن . كدليل ولكن اعتا

وبالتلالي ، سلواء كانلت وثيقلة كلملة تحتلوي عللى عبلارات مكتوبلة ملن . ا إنسانجهاز كمبيوتر ستتألف من مدخالت يقدمه

قبلللللل طلللللرف واحلللللد ، أو صلللللورة ل لللللخص مفقلللللود تلللللم إنشلللللاؤها بواسلللللطة الكمبيلللللوتر بنلللللاًء عللللللى امللللللدخالت املقدملللللة إليللللله ، 

ل حقيقي ، أي و تم قبول املستندات إلالكترونية باملعنى الدقيق للكلمة كدلي.فستكون كل هذه الهجالت قابلة للسمع

 .أدلة مادية ، ولكن هذا الدليل يتطلب شهادة فيما يتعلق بموثوقية الجهاز في القبول 

o  إلاثبات باألدلة الرقمية في القضايا املدنية: 

من املمكلن أن تكلون . القواعد التي تحكم إلاثبات في القضايا املدنية وكيف يمكن أن تؤثر على عملية إلاثبات

فبالنسلللبة للملللدعي ، فسلللوف يواجللله محاوللللة معرفلللة ملللا هلللي ألادللللة التلللي قلللد تكلللون . لقضلللاء امللللدن تحلللديا لعلللدة أسلللباب ل

ففرصة ضلياع ألادللة أو إتالفهلا فلي قضلية مدنيلة هلي فلي الواقلع أعللى .  موجودة في قضيته ،  واين توجد ومكا ها وزما ها 

 خاص املعنيين قد يعلمون مقدًما جيًدا أنلك والسبب في ذلك هو أن الفرد أو ألا. بكثير مما هي عليه في قضية جنائية

ستس ى للحصول على ألادلة إلكترونيلة وقلد يتخلذون خطلوات لللتخلص ملن أي لل يء يلدي هم بأسلرع ملا يكلون ودون أثلر  

، بينمللللا فلللللي حاللللللة القضللللايا الجنائيلللللة ، علللللادة مللللا يلللللتم ضلللللب  ألادلللللة دون إنلللللذار مسلللللبق مللللن ألا لللللخاص اللللللذين بحلللللوزتهم 

  1.الدليل

يكللللون  " فللللنص علللللي  بحجيببببة ألادلببببة الرقميببببة 2928لسللللنة  284مللللن قللللانون ( 22)تللللرف املشللللرع باملللللادة ولقللللد اع

لألدلة املستمدة أو املستخرجة من ألاجهلزة أو املعلدات أو الوسلائ  اللدعامات إلالكترونيلة، أو الن لام املعلوملاتي أو ملن 

ألادلة الجنائية املادية في إلاثبلات الجنلائي متلي  برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة لتقنية املعلومات نفس قيمة وحجية

 " .توافرت بها الشروط الفنية الواردة بالالئحة التنفيذية 

وهلللو ملللا يؤيلللده حكلللم محكملللة القلللاهرة  2ومملللا سلللبق يسلللتنتج إعتلللراف املشلللرع املصلللر  باللللدليل الرقملللي وحجيتللله

جللنح إقتصللادي بقبولهللا  دلللة  2928سللنة ل 2898جللنح مسللتأنف ورقللم  2928لسللنة  224إلاقتصللادية فللي الجنحللة رقللم 

ورسلللائل   face bookكرسلللائل الهلللاتف املحملللول وحسلللاب موجلللود عللللي موقلللع التواصلللل الاجتملللاعي  3رقميلللة باللللدعوي 

 .  4كما اعترف بها ايضا املشرع القطر  .  whats appموجودة علي ال

 تحديات ألادلة الرقمية: املبحث الثانى

                                                           
 :راجع فى ذلك  1

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978159749643800016X 
مقدمه الي املؤتمر الدولي ، ورقة عمل مقدمة الى. ة املخرجات الالكترونية في إلاثباتحجي: راشد بن حمد البلول ي / د: راجع فى ذلك  2

الفتره ، برعاية الجمعيه الدوليه ملكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا، "حماية امن املعلومات و الخصوصيه في قانون الانترنت"، الاول حول 

دليل إلاثبات إلالكتروني وسلطة القاض ي التقديرية، بحث منشور علي : يمهمحمد عصام هز : ، وراجع ايضا  2998يونيو  4الى  2من 

 .املوقع إلالكتروني للصحيفة القانونية بوزارة العدل السورية
 :راجع فى ذلك  3

https://www.tamimi.com/law-update-articles/admissibility-and-reliability-of-electronic-evidence-before-qatari-courts/ 
 .املرجع السابق  4



 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  44  

فلبعض القلوانين ل تعتلرف با دللة التلي تلم الحصلول عليهلا . ، فلى أ هلا تقنيلة حبديتواجه ألادلبة إلالكترونيبة الت

ملللن قلللانون العقلللود  4وملللن ألامثللللة عللللى ذللللك القسلللم . ملللن خلللالل هلللذه املعامللللة ، وتعاملللل كلللدليل ثلللانوي بسلللبب طبيعتهلللا

في طبيعتها في مجال املصادقة  ( نتعبر إلانتر )التي ستواجه مقبولية ألادلة إلالكترونية 2 والتحديات الرئيسية 1( .ت زانيا)

لوجللود  العديللد مللن الفيروسللات علللى شللبكة إلانترنللت والتللى مللن املمكللن أن تصلليب امللفللات  با ضللافة إلللى الهللاكر وهللو مللا 

سللليكون معللله  ملللن الصلللعب عللللى محكملللة القلللانون أن تتأكلللد ملللن علللدم وصلللول أي متسلللللين إللللى املعلوملللات أوالتأكلللد ملللن 

 .يتم الحصول عليها إلكترونًيا عدم إصابة امللفات التي

o  3هل ألادلة الرقمية مقبولة؟ 

ببا بعببدم قبببول ألادلببة إلالكترونيببة
 
ن للًرا  نلله قللد تللم الحصللول عليهللا دون إذن مللن الفللرد  4تقضبب ي املحبباكم أحيان

وقلللد ففلللي العديلللد ملللن اللللن م القضلللائية ، تعتبلللر أواملللر القلللبض ضلللرورية  خلللذ أي أجهلللزة رقميلللة والتحقيلللق فيهلللا ، . املعنللي

يلللؤدي ذللللك إللللى ظهلللور مشلللكالت ، خاصلللة فلللي الحلللالت التلللي يلللتم فيهلللا تحديلللد أدللللة عللللى وجلللود جريملللة أثنلللاء التحقيلللق فلللي 

 .جريمة أخر  

o  آليات قبول ألادلة الرقمية في املحكمة: 

 ملن أشللكال الاتصلال إلالكترونلي بشللكل 
ً
يسلتخدم واحلد وتسللعون باملائلة ملن البللالغين عللى إلانترنلت اليللوم شلكال

وبالتللالي ، أصللبحت ألادلللة الرقميللة جللزًءا كبيللًرا مللن العديللد مللن القضللايا املدنيللة والجنائيللة ؛ . م فللي حيللاتهم اليوميللةمنللت 

 . ومع ذلك ، هناك معايير محددة لتحديد مقبولية ألادلة الرقمية

، بقصللد ( FRCP)، وكللذلك القواعللد الفيدراليللة لإلجللراءات املدنيللة ( FRE)تللم تللدوين قواعللد إلاثبللات الفيدراليللة 

 مللالء إلاجللراءات فللي املحللاكم  FREو  FRCPفللي حللين تللم تطللوير . صليللة قبللول ألادلللة -املدنيللة والجنائيللة  -توجيلله املحللاكم 

كما أن قانون السلوابق القضلائية ، . الفيدرالية ، حيث اعتمدت العديد من محاكم الوليات قواعد تعكسها عن قرب

 . توجه ألاطراف في تحديد قبول ألادلةوكذلك لراء الصادرة عن املحاكم ، 

o  ألادلة الرقمية والقانون: 

لتأسلليس وتقيلليم ألادلللة فللي املحكمللة ولكللن هلللذا  2084لعللام  PACE، تللم اسللتخدام قللانون  فببي اململكببة املتحببدة

بصلللليغته املعدلللللة بموجللللب قللللانون ) 2009لعللللام  CMAتللللم تطبيللللق . القللللانون ينطبللللق علللللى إنجلتللللرا وويلللللز وللللليس اسللللكتلندا

  و .عند ظهور قضايا جرائم الكمبيلوتر فلي محلاكم اململكلة املتحلدة ( 2999شرطة والعدل لعام ال
ً
يتبلع الفاحصلون علادة

تلم تحلدياها إللى إلاصلدار . لتوثيلق ألادللة وسلالمتها( ACPO)التي تصدرها رابطة كبار ضلباط الشلرطة  1التوجيهية .5املباد 

                                                           
 :راجع فى ذلك  1

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/can-electronic-documents-be-used-as-evidence-

international-law-essay.php 
 :راجع فى ذلك  2

https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court 
 :راجع فى ذالك  3

 court-in-evidence-electronic-of-https://www.mailxaminer.com/blog/admissibility 
4 evidence-issues/digital-6/key-https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module 

-admissibility.html 
 :راجع فى ذلك  5

https://www.mailxaminer.com/blog/admissibility-of-electronic-evidence-in-court
https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-6/key-issues/digital-evidence
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سلللتندة إللللى الكمبيلللوتر با دللللة الرقميلللة التلللي تعكلللس تطلللور التحقيلللق فلللي عنلللدما تلللم اسلللتبدال ألادللللة امل 2922فلللي أكتلللوبر  4

 :وهذه املباد ء هى . 2حوادث أمن املعلومات في سياق أوسع

يجلللب أل يغيلللر أي إجلللراء تتخلللذه وكلللالت إنفلللاذ القلللانون ، ألا لللخاص العلللاملون فلللي تللللك الوكلللالت أو وكالئهلللم ،  :2املببببدأ  

 .ها لحًقا في املحكمةالبيانات التي يمكن الاعتماد علي

في الحالت التي يجلد فيهلا الفلرد أنله ملن الضلروري الوصلول إللى البيانلات ألاصللية ، يجلب أن يكلون ذللك الفلرد : 1املبدأ 

 .مختًصا بالقيام بذلك ويكون قادًرا على تقديم أدلة تشرح أهمية أفعالهم ولثار املترتبة عليها

 . لجميع العمليات املطبقة على ألادلة الرقمية يجب إنشاء والحفاظ على سجل :0املبدأ 

 .يتحمل الفرد املسؤول عن التحقيق املسؤولية الكاملة عن ضمان التقيد بالقانون وهذه املباد  :4املبدأ 

ا قانونًيللا وإنمللا 
ً
يللتم قبللول هللذه املبللاد  التوجيهيللة علللى نطللاق واسللع فللي محللاكم إنجلتللرا واسللكتلندا ، لك هللا ل تشللكل شللرط

 . امها طوعيإستخد

o   القواعد الفيدرالية  لقبول ألادلة الرقمية: 

طبقت العديد ملن املحلاكم فلي الوليلات املتحلدة قواعلد إلاثبلات الفيدراليلة عللى ألادللة الرقميلة بطريقلة مماثللة 

ى ذللك ، با ضلافة إلل. للوثائق التقليدية ، على الرغم من وجود اختالفات مهملة مثلل علدم وجلود معلايير وإجلراءات ثابتلة

تميل ألادلة الرقمية إلى أن تكون أكثر ضخامة ، وأكثر صعوبة في التدمير ، وتعديلها بسهولة ، وتكرارها بسهولة ، وربما 

، تلللللم سلللللن قواعلللللد جديلللللدة صلللللارمة داخلللللل القواعللللللد  2999وفلللللي ديسللللللمبر ، تكلللللون أكثلللللر تعبيريلللللة ، ومتاحلللللة بسلللللهولة أكبلللللر 

فغالًبا ما تتعلر  ألادللة . الحفاظ على ألادلة املخزنة إلكترونًيا والكشف ع هاالفيدرالية لإلجراءات املدنية التي تتطلب 

 . 3الرقمية للهجوم بسبب أصالتها ن ًرا للسهولة التي يمكن بها تعديلها

. تسللللللللتخدم العديللللللللد مللللللللن التطبيقللللللللات واملواقللللللللع إلالكترونيللللللللة وألاجهللللللللزة الرقميللللللللة خللللللللدمات التخللللللللزين الهللللللللحابية

 أو على شكل أجزاء بواسطة العديد ملن مقلدمي الخلدمات املختلفلين  املستخدمين وبالتالي ، يمكن
ً
تخزين البيانات كليا

وتختللف إجلراءات التجميللع  4.فلي خلوادم فلي مواقلع متعلددة ولهلذا السلبب ، يعلد اسلترداد البيانلات ملن هلؤلء أملًرا صلعًبا

عللللى سلللبيل املثلللال ، أجهلللزة الكمبيلللوتر )يلللة تبًعلللا لنلللوع الجهلللاز الرقملللي وامللللوارد العاملللة والخاصلللة حيلللث توجلللد ألادللللة الرقم

وخاصلة فيملا  5الطبب الشبرعي الرقمبيوالهواتف والوسائ  الرقمية والهحابة الرقمية ؛ لكل م هلا طريقلة للمعالجلة فلى 

 1.يتعلق بالوسائ  املتعددة والفيديو والجوال 

                                                                                                                                                                                     

 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_evidence Tech. 5 (2011) 
 :راجع فى ذلك  1

https://www.bcs.org/content-hub/presenting-digital-evidence-to-court 

فات ، استراتيجية أمن املعلومات فى ظل حروب الجيل السادس  ، حسين خلف موس ى / الباحث : راجع فى ذلك  2 را
ا

خاص ملركز ش

 2928مارس 0. ألاردن –عمان ، لدراسات العوملة والارهاب
 Cybercrime Module 4 on Introduction to Digital Forensics؛  ISO / IEC 27037:  راجع فى ذلك  3
حول التعاون الدولي ضد الجريمة السيبرانية وقد آثرنا إلاشارة دون إلافاضة لعدم  Cybercrime Module 7ملزيد من املعلومات ، ان ر  4

 . إتساع املجال لذالك 
املحمولة وأجهزة الكمبيوتر وألاجهزة اللوحية ، والتي أصبحت  أد  التطور السريع للتكنولوجيا واستخدام ألاجهزة الرقمية مثل الهواتف 5

 .جزًءا ل غنى عنه في املجتمع الحديث ، إلى انتقال كبير من إنشاء البيانات املادية إلى البيانات الرقمية
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ليلللللة عللللللى ألادللللللة فلللللي شلللللكل لن بتطبيلللللق قواعلللللد إلاثبلللللات الفيدرا محببببباكم الواليبببببات املتحبببببدةتقلللللوم العديلللللد ملللللن 

إلكتروني بطريقة مشابهة تماًما للطريقة التي يلتم بهلا تطبيقهلا عللى ألاعملال الورقيلة التقليديلة ، وملع ذللك تلم الاعتلراف 

 عن . بالختالفات من حيث إلاجراءات واملعايير املعمول بها
ً
ألادلة الرقمية هي أيًضا أكثر ضخامة ويصعب تدميرها فضال

أدخللللت القواعلللد الفيدراليلللة لإلجلللراءات املدنيلللة قواعلللد جديلللدة تتطللللب الكشلللف علللن . ديلها بسلللهولة أكبلللرتكرارهلللا أو تعللل

عللى اللرغم ملن أن ألادللة إلالكترونيلة تتعلر  للهجلوم بشلكل متكلرر بسلبب وجلود . جميلع ألادللة املخزنلة رقمًيلا وحف هلا

لحجلللك مللللا للللم يكللللن هنلللاك دليلللل علللللى أنللله تللللم مشلللاكل محتمللللة فللللي أصلللالتها ، إل أن املحلللاكم بللللدأت لن فلللي رفللللض هلللذه ا

 .التالعب با دلة

سلمع بالسلمع مقبوللة فلي علام  وفي اململكة املتحدة
ا
ملن خلالل  2004، أصبحت سجالت أجهزة الكمبيوتر التلي ت

بسبب عدم وجود اعتراضات من جانب أطراف على هذه ألادلة على ملدار فتلرة  2098تعديل قانون ألادلة املدنية لعام 

، جلاء التغييلر فلي املواقلف ملع تعلديل قلانون ألادللة الهنلدي فلي  فبي الهنبد. ، مما يشير إللى قبولهلا بلين عاملة الجمهلور  زمنية

علللللى أنلللله يجللللوز قبللللول  Aيللللنص القسللللم . فللللي الفصللللل املتعلللللق با دلللللة الوثائقيللللة Bو  Aتللللم إدخللللال القسللللمين . 2999عللللام 

عللى أنلله  Bتلنص امللادة   .Bللمعلايير املنصلوص عليهلا فلي القسلم محتويلات الهلجالت إلالكترونيلة كلدليل إذا تلم الامتثلال 

 أساسلًيا ، إذا كلان الكمبيلوتر اللذي أنلتج الهلجل قيلد الاسلتخدام بانت لام ، 
ً

يجب اعتبار املستندات ، مملا يجعلهلا دلليال

كمبيللوتر يحتللوي علللى فاملعلومللات التللي يللتم إدخالهللا فللي الكمبيللوتر كانللت جللزًءا مللن الاسللتخدام املنللت م للكمبيللوتر وكللان ال

ويلللنص كللذلك عللللى أن جميللع مخرجلللات الكمبيللوتر تعتبلللر منتجللة بواسلللطة الكمبيللوتر نفسللله ، . كللان يعمللل بشلللكل صللحيح

يلكلي هلذا البنلد مفهلوم ألادللة الحاسلوبية . سلواء تلم إنتاجله بشلكل مباشلر أو غيلر مباشلر ، سلواء بتلدخل بشلري أو بدونله

 .على أنه سماع

 2وخصوصيتها املعلوماترقمية بين أمن ألادلة ال: املبحث الثالث

بالتبللللللادل، فإ همللللللا تخصصللللللان « ألامللللللن»و « الخصوصللللللية»علللللللى الللللللرغم مللللللن أنلللللله كثيللللللرا مللللللا يسللللللتخدم مصللللللطلحا 

ومللللللللن أجللللللللل الحمايللللللللة املناسللللللللبة . مختلفلللللللان؛ فللللللللأمن املعلومللللللللات وخصوصلللللللليتها همللللللللا تخصصللللللللان متميلللللللزان مرتبطللللللللان معللللللللا

                                                                                                                                                                                     

م شركات القانون واملحاكم ونتيجة لذلك ، أصبح دور الطب الشرعي الرقمي في مكافحة الجريمة أكثر أهمية ، ومن ألاهمية بمكان أن تقو 

، أوضحت املحكمة العليا أن املحاكم يجب أن تستجيب بشكل مناسب  Penderhillفي . بوضع استراتيجية مدروسة ملثل هذه التحقيقات

القانونية  تقدم  ثبات وقائع القضية ؛ و ل ينتهك الدستور أو القوانين: فا دلة مقبولة قانونيا عندما. للتغيرات التقنية التي تحدث

 : راجع فى ذلك . ألاخر  

 

 05ac2e0ecfae-9424-4070-8396-https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=29828d6d 

 https://www.researchgate.net/publication/327644306_Digital_Forensics_Review_of_Issues_in_Scientific_Validat

ion_of_Digital_Evidence 

  https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/courts-can-rely-on-electronic-records-without-

certificate-supreme-court/articleshow/62777759.cms 

 http://www.jurisdiction.com/ecom4.htm 
 :راجع فى ذلك  1

https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-6/key-issues/handling-of-digital-evidence.html 
2 Osama Ahmed Attalla , Is The Legal Protection Of Digital Privacy Enough In Egypt'' ? Protection Of Digital Data Privacy '', A 

Paper Submitted For The Conference Of Cyber Crimes , National Institute Of Intellectual Property  April 2020 . 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=29828d6d-8396-4070-9424-05ac2e0ecfae
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ون للللللللرا لحساسللللللللية املعلومللللللللات الفرديللللللللة التللللللللي يللللللللتم جمعهللللللللا، . للخصوصللللللللية، تللللللللدعو الحاجللللللللة إلللللللللى آليللللللللات أمنيللللللللة سللللللللليمة

واسللتخدامها، ومشللاركتها فللي بيئللة الرعايللة الصللحية، فمللن املهللم تحديللد وتنفيللذ لليللات ألامنيللة املناسللبة التللي مللن شللأ ها 

ويجلللب تحديلللد متطلبلللات ألاملللن والخصوصلللية واختيلللار وتنفيلللذ الضلللواب  الالزملللة . 1حمايلللة البيانلللات وخصوصلللية ألافلللراد

وملللن املهلللم أيضلللا أن يتعلللاون . الل مراحلللل دورة تطلللوير الن لللام، وتحلللديث حمايلللة ألاملللن والخصوصلللية حسلللب الحاجلللةخللل

 . ألافراد في من مات أمن املعلومات والخصوصية  دارة املخاطر ألامنية وحماية الخصوصية

 2ما الفرق بين ألامان والخصوصية؟: اوال 

تكنولوجيلللللا يجلللللب أن يكلللللون ألاملللللان والخصوصلللللية ملللللن املطاللللللب فلللللي هلللللذه الحقبلللللة الرقميلللللة التلللللي تعتملللللد عللللللى ال

للللللللللا ببعضلللللللللله الللللللللللبعض ويمكللللللللللن الوصللللللللللول إليلللللللللله بسللللللللللهولة، فأغلللللللللللب. الرئيسللللللللللية 
ً
بياناتنللللللللللا  حيللللللللللث أصللللللللللبح كللللللللللل للللللللللل يٍء مرتبط

الفرديللة متاحللة للقرصللنة والتهديللدات ألامنيللة، لللذلك أصللبح الجميللع بحاجللة للحمايللة والخصوصللية ولسلليما  ومعلوماتنللا

 . ري ما هو الفرق بين ألامان والخصوصيةلكن مع منا ل يد. ألا خاص الذين يعملون في مجالت الاتصالت

تملت سلرقة أكثلر  2928ولسوء الحا أصبحت الخروقات ألامنية شائعة جلًدا، فوفًقلا لتقريلر جلرائم إلانترنلت لعلام 

للرقت سللجالتهم الطبيللة فللي عللام  299مللن مليللار سللجل  خرلل ي، وفللي الوليللات املتحللدة وحللدها أكثللر مللن  مليللون أميركللي سا

وقبل الخو   3.حصائيات على ل يٍء فإ ها تدل على الحاجة امللحة لتعزيز ألامان والخصوصية وإن دلت هذه إلا . 2929

 :في مسألة الفرق بين ألامان والخصوصية ل بد من تعريف كل م هما على حد 

 ومثللل . حاللة تشلير إلللى الحريلة الفرديلة ملن القللو  الخارجيلة والتحلرر ملن ألاخطللاء املحتمللة والتهديلدات :ألامبان

م ألامان امل زلي الذي يحمي أسرتكم، فأمن البيانات يحمي البيانات واملعلومات الفردية ملن خلالل حمايتله ن ا

وكمثلللال علللن ألاملللان البلللرامج املضلللادة للفيروسلللات عللللى حاسلللوبك الفلللردي التلللي . لكلملللات ملللروركم ومسلللتنداتكم

ضلعت إجلراءات صلا. تحمي جهازك وتجعل ملفاتلك آمنلة رمة وتلدابير لحمايلة البيانلات وملع تطلور التكنولوجيلا وا

الرقميلللة ملللن الوصلللول غيلللر املصلللرح بللله وحمايلللة هلللذه البيانلللات ملللن قراصلللنة إلانترنلللت واملجلللرمين إلالكتلللرونيين، 

حمايلللة السلللرية والحفلللاظ علللللى : وتحلللاول جميلللع التلللدابير ألامنيلللة معالجلللة هلللدف واحلللٍد مللللن أهلللداف ألاملللان وهلللي

 .4ت واملعلوماتسالمة أصول املعلومات وتعزيز توافر البيانا

                                                           
 :راجع فى ذلك   1

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/aaf7afa4-f9ac-4974-ab6e-cdb1ab5102b8#sthash.jTiWe8R0.dpuf 

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/aaf7afa4-f9ac-4974-ab6e-cdb1ab5102b8 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ املعلومات_خصوصية_قانون 

 https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/arabic-news/blog-will-gdpr-be-the-global-standard-for-

data-protection-arabic/ هل ستكون املعيار العالمي لحماية البياناتن: ة العامة لحماية البياناتلالئح 
 :على موقع  24/4/2929:مقال منشور بتاريخ   ,ما الفرق بين ألامان والخصوصية,  سعيد عطا هللا/ املهندس   2

 https://www.arageek.com/l/والخصوصية-ألامان-بين-الفرق -ما 

 3 HIV.gov، The Difference between Security and Privacy and Why It Matters to Your Programمن موقع ،: www.hiv.gov لع
 
، اط

 2920-3-8عليه بتاريخ 

 4 حماية البيانات ال خصية في البيئة الرقمية دراسة مقارنة بين القانون الفرن  ي ومشروع : ي أبوهشيمة كامل جبال/ د:  راجع فى ذلك

 . 2929، جامعة اسيوط ،بحث منشور بمؤتمر كلية الحقوق ،القانون املصري 

https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa
https://www.arageek.com/l/%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa
https://www.hiv.gov/blog/difference-between-security-and-privacy-and-why-it-matters-your-program
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 هللي حللق الفللرد بللالتحرر مللن ألاعللين املتطفلللة ، وهللي إحللد  املبللاد  ألاساسللية للكرامللة الانسللانية  :الخصوصببية

،وبالتللالي مللن املسللتحيل تنفيللذ   1وتتضللمن السللرية وحمايللة املعلومللات الحساسللة كمعلومللات التعريللف الفرديللة

  2.برنامج خصوصية ٍمن دون وجود برنامٍج أمني

                                                           

 1   للمزيد حول معنى الخصوصية راجع فى ذلك: 

 Osama Ahmed Attalla , Is The Legal Protection Of Digital Privacy Enough In Egypt'' ? Protection Of Digital Data Privacy '', A 

Paper Submitted For The Conference Of Cyber Crimes , National Institute Of Intellectual Property  April 2020 . 

 2 What’s the Difference Between Privacy and Security?من موقع ،: www.globalsign.com لع عليه بتاريخ
 
 2920-3-8، اط

  املراجع: 

 املعلوماتي ل دراسة مقارنة ، الطبعة  هاللي عبدالاله أحمد ، تفتيش ن م الحاسب للي وضمانات املتهم. أسامة املناعسة وآخرون   ؛ د

   2008ألاولى ، دار ال هضة العربية ل القاهرة ، 

 ٠٢٠٢املنصورة ، . محمد محمد سادات ، حجية التوقيع إلالكترون  فى الاثبات ، رسالة دكتوراه ، ج.د  

 ين القانون الفرن  ي ومشروع القانون املصري حماية البيانات ال خصية في البيئة الرقمية دراسة مقارنة ب: جبالي أبوهشيمة كامل / د

 . 2929، جامعة اسيوط ،بحث منشور بمؤتمر كلية الحقوق ،

  فات لدراسات العوملة ، استراتيجية أمن املعلومات فى ظل حروب الجيل السادس  ، حسين خلف موس ى / الباحث را
ا

خاص ملركز ش

 2928مارس 0. ألاردن –عمان ، والارهاب

 حماية "، مقدمه الي املؤتمر الدولي الاول حول ، ورقة عمل مقدمة الى. حجية املخرجات الالكترونية في إلاثبات: لبلول ي راشد بن حمد ا/ د

يونيو  4الى  2الفتره من ، برعاية الجمعيه الدوليه ملكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا، "امن املعلومات و الخصوصيه في قانون الانترنت

2998  

 كلية   -بحث مقدم الى مؤتمرالقانون واللتكنولوجيا ، " التقاض ي عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديث "يد  فاطمةعادل سع/د

 .2928ديسمبر  29الى  8فى الفترة من ، جامعةعين شمس   –الحقوق 

 وني للصحيفة القانونية بوزارة دليل إلاثبات إلالكتروني وسلطة القاض ي التقديرية، بحث منشور علي املوقع إلالكتر: محمد عصام هزيمه

 .العدل السورية

 24/4/2929:مقال منشور بتاريخ ،  ما الفرق بين ألامان والخصوصية،سعيد عطا هللا  / املهندس  

 Jay Thornton, (Cost, Accuracy, and subjective fairness in legal information technology: a response to technological due 

process critics), New York university law review, December 2016, Vol.91, p. 

 Osama Ahmed Attalla , Is The Legal Protection Of Digital Privacy Enough In Egypt'' ? Protection Of Digital Data Privacy '', A 

Paper Submitted For The Conference Of Cyber Crimes , National Institute Of Intellectual Property  April 2020 . 

 Walker, Janet, and Garry D. Watson. "New Trends in Procedural Law: New Technologies and the Civil, Litigation Process." 

Hastings International and Comparative Law Review 31.1 (2008), 

http://www.delmarlearning.com/companions/content/1401824293/guides/CH6. 

 Helmut Rü�mann, Electronic Documents. Security and Authenticity, Electronic Technology and Civil Procedure- New Paths 

to Justice from Around the World, Springer, 2012, p.235. 

 HIV.gov ،The Difference between Security and Privacy and Why It Matters to Your Programمن موقع ، :www.hiv.gov لع
 
، اط

 2920-3-8عليه بتاريخ 

 What’s the Difference Between Privacy and Securityمن موقعن ، :www.globalsign.com لع عليه بتاريخ
 
 2920-3-8، اط

 ISO / IEC 27037  ؛Cybercrime Module 4 on Introduction to Digital Forensics 

 https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-6/key-issues/digital-evidence 

https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-the-difference-between-privacy-and-security/
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 يف تعمل ألامن والخصوصية معا ؟ك: ثانيا 

عللرف التقنيللات وألادوات التللي تللدعم الخصوصللية بالتقنيللات . هنللاك حاجللة إلللى تللدابير أمنيللة لحمايللة خصوصللية ألافللراد
ا
ت

ويمكلللللن اسلللللتخدام . املعللللززة للخصوصلللللية، وغالبللللا ملللللا تتكللللون ملللللن تقنيلللللات أمنيللللة يحملللللي اسللللتخدامها خصوصلللللية ألافللللراد

داء وظلللائف مثلللل تمكلللين الوصلللول إللللى البيانلللات واسلللتخدامها عللللى نحلللو مالئلللم داخليلللا، التقنيلللات املعلللززة للخصوصلللية   

وملللع ذللللك، فمثلمللللا تسلللتخدم لليلللات ألامنيللللة للمسلللاعدة عللللى جهللللود . ومنلللع إلافصلللاح غيلللر املالئللللم علللن البيانلللات خارجيللللا

 .الخصوصية، فإن بعض تدابير الخصوصية تساعد أيضا في الجهود ألامنية

 :من املعلومات معايير أ:  ثالثا 

أمن املعلومات هو حمايلة البيانلات ون لم املعلوملات ملن الوصلول، أو الاسلتخدام، أو إلافصلاح، أو التعطيلل أو التعلديل 

ولألمللن بنللاء . ويتحقللق أمللن املعلومللات مللن خللالل ضللمان سللرية املعلومللات، وسللالمتها وتوافرهللا. أو التللدمير غيللر املصللرح بلله

، فللي العصللر الالكترونللي، والللذي يعنللي معالجللة وتخللزين ونقللل واسللتخدام املعلومللات  علللى مللا سللبق وذكرنللا مللن تشللريعات

 :بشكل آمن، م اهر جوهرية ثالث

وتعنلي منلع وصلول ا لخاص غيلر ملأذون لهلم اللى :  (La confidentialité)املحافظة على سرية املعلومة وكتمانهبا -         

الافعلل هللي الترميللز والتوقيللع   ية القللوانين والان ملة ووسلليلة حمايتهللاوتحكللم هلذه السللر . املعلوملات التللي تعللين هويلة الفللرد

ويتطللب كتملان املعلوملات املسلؤولية . الالكتروني والتعريف باملستخدم بمختلف الطلرق وآليلة تلن م السلماح باللدخول 

دقللة هللذه عللن حف هللا وتحديللد اهللداف جمعهللا واسللتخدامها ونشللرها وحف هللا بشللفافية، وبموافقللة الافللراد علللى ذلللك، و 

 .املعلومات وتيويمها وتدابير حمايتها وحق الافراد بالدخول اليها وبالعترا  وبالدعاء عند املخالفات

 وتعني ان تكون املعلومة كاملة وان يمنع تعديلها او اختفاءها : (L’intégrité)سالمة املعلومات -        

وذلللك بموافقللة  محققللة وتعنللي ضللمان الوصللول الللى معلومللات : (L’accessibilité)قابليببة الوصببول الببى املعلومببات -        

 اذا سمح القانون بذلك ويتم 
 
الفرد منذ دخوله اما استعمالها خارج الاهداف املحددة  فهو يتطلب موافقة واضحة الا

 .خول الدخول الى املعلومات الالكترونية عبر الترميز او التوقيع الالكتروني وتعريف املستخدم وان يسمح بالد

 :الخاتمة

                                                                                                                                                                                     

 http://aurora.turiba.lv/editor/Conference14/vBook/proceeding/pages/EN030_Simeblyte_Nemeiksis/EN030_Simeblyte_N

emeiksis.htm 

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/aaf7afa4-f9ac-4974-ab6e-cdb1ab5102b8#sthash.jTiWe8R0.dpuf 

 http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/aaf7afa4-f9ac-4974-ab6e-cdb1ab5102b8 

 http://www.jurisdiction.com/ecom4.htm 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ املعلومات_خصوصية_قانون 

 https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court 

 https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/courts-can-rely-on-electronic-records-without-

certificate-supreme-court/articleshow/62777759.cms 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_evidence Tech. 5 (2011 

 https://www.arageek.com/l/والخصوصية-ألامان-بين-الفرق -ما 
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باملبحلث ألاول ، وتحلديات قبلول ألادللة " جمعهلا ، دورهلا ، تصلنيفها، تعريفهلا  " بعد ان عرضنالألدلة الرقميلة ملن حيلث

باملبحللث الثالللث ،  الرقميللة باملبحللث الثللان  ، كمللا عرضللنا لألدلللة الرقميللة مللن حيللث تللوافر أمللن املعلومللات وخصوصلليتها

ملللن وخصوصللية البيانلللات الرقميللة باملبحلللث الخلللامس توصلللت الباحثلللة الللى علللدد ملللن وختامللا عرضلللنا  جللراءات وقائيلللة   

 :النتائج والتوصيات هى على النحو التالى 

o النتائج : 

لللوحا أنلله مللع تزايللد تللأثير التكنولوجيللا فللي الحيللاة اليوميللة ، أصللبح تقللديم ألادلللة إلالكترونيللة ضللرورة فللي  -

وهو ما أد  لتحلول فلي العقليلة القضلائية . املدعى عليه  مع م الحالت  ثبات إدانة املتهم أو مسؤولية

خالل العشرين عاًما املاضية وبناءا عليه عدلت مع م الن م القانونية في جميع أنحاء العالم قواني ها 

 .لستيعاب هذا التغيير

املمكنة  تتزايد احتمالت التالعب با دلة إلالكترونية ، لذا يجب على املحكمة اتخاذ جميع الاحتياطات -

فاملطبوعلللللات البسللللليطة لرسلللللائل البريلللللد إلالكترونلللللي أو الرسلللللائل الفوريلللللة أو . ضلللللد التعلللللديالت املحتمللللللة 

التعليقلللللات عللللللى وسلللللائل التواصلللللل الاجتملللللاعي هلللللي مجلللللرد نهلللللخ يمكلللللن اسلللللتبعادها ملللللن مصلللللطلح دليلللللل 

 .إلكتروني ، بدون طعن عليها ، إذا لم تكن هناك وسائل أخر  للتحقق من صحتها

لسبب ، من الضروري اللجوء إلى خبير ، أو وجود شهادة تعزز البريد إلالكتروني كوسيلة لإلثبات لهذا ا -

 .، أو مزود خدمة موثوق به يضمن التحقق من التوقيع إلكتروني على عقد ما

تحدد الخصائص والتدريب التي يجب عللى أي خبيلر ( وليس هناك مباد  قانونية)هناك غياب للمعايير  -

 عي بالكمبيوتر استيفائهافي الطب الشر 

لم يجد الباحثون أي نوع من التدريب املن م على التحليل للوسائ  الرقميلة فلي الجامعلات ملن جانلب  -

 القانونيون 

o  التوصيات: 

وبناًء على ما تقدم ، فإننا نأمل أن يتبنى املشرع هذه التوصليات التلي قلد تسلهم فلي  حللول أملحنلا إليهلا فلي ثنايلا هلذا 

  : تى م هاالبحث، و ال

 .تن يم محدد على الصعيدين الوطني والدولى يوفر ألامن القانوني لالدلة الرقمية بكافة أنواعها -

التدريب املستمر واملتخصص لجميع القانونيين ملعرفة كيفية امل  ي قدما في جمع وتخزين ألادلة إلالكترونية  -

 .والحفاظ على قيمتها إلاثباتية أمام املحكمة عند الحاجة

 .تن يم محدد لألدلة إلالكترونية على املستو  الوطني  والدولى  وضع -

 .تنفيذ بروتوكولت لحماية الحقوق ألاساسية أثناء جمع ألادلة إلالكترونية وحف ها وعرضها  -

 ( .مجلس أوروبا)الوفاء باتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية  -

 .إلالكترونية وحف هاتحقيق تعاون أفضل بين الدول في مجال جمع ألادلة  -
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تحسين التواصل بين جميع الجهات الفاعلة املشاركة في إدارة ألادلة إلالكترونيةعلى وجله الخصلوص ، لفهلم  -

 .أفضل بين القضاة والفنيين ، با ضافة إلى حماية أعلى للخصوصية والبيانات الفردية

ى اعتملللاد تقنيلللة التوقيلللع الرقملللى فلللى و اللللنص املشلللرع صلللراحة علللل،  إصلللدار تشلللريع خلللاص با ثبلللات إلالكترونللل   -

التوقيلللع إلالكترونلللل  املعتملللد فللللى كافلللة إجللللراءات التقاضلللل ى بحيلللث يضللللمن أقرللل ى درجللللة ممكنلللة لتللللأمين بيانللللات 

 .ومحررات القضايا، وتبادل املذكرات بين املحكمة والخصوم أو بين الخصوم وبعضهم البعض

إلاجتماعيلة فلي إجلراءات التحلري والتقرل ي علن  كما نحث املشر ِع على النص صراحة على إستخدام الشبكات -

الجرائم، فهو أسللوب نلا ح فلي التحلري علن الجلرائم بمعرفلة الشلرطة املتخصصلة ملن خلالل تحليلل الشلبكات 

 .لتحديد العالقات بين املشتبه فيهم والجرائم الناشئة عن الشبكات إلاجتماعية 

ة مللللللن شللللللعب القضللللللاء وكللللللذلك دورات لرجللللللال عقلللللد دورات التللللللدريب أعضللللللاء النيابللللللة بإعتبارهللللللا شللللللعبة أصلللللللي -

القضاء وعقد دورات تدريبية للقضاة وملعلاونيهم والعلاملين بالنيابلة العاملة واملحلاكم واللوزارة والعلاملين بهيئلة 

 قضايا الدولة 

إنشاء قسًم جديًد بكليات الحقوق بالجامعات العربية لدراسة التقاض ي إلالكترون ، و قوانين املعلوماتية ، و  -

 .من املعلومات   ، و معامالت العالم الرقمىألا 

إنشلللللاء وحللللللدة رقميلللللة داخللللللل كلللللل هيئللللللة قضلللللائية متعللللللددة الخبلللللرات الفنيللللللة والتقنيلللللة لتحليللللللل ألادللللللة الرقميللللللة  -

ومعالجتهلللا ، ومحلللللين شلللرعيين متخصصلللون فلللي جللللرائم إلانترنلللت لحضلللور التحقيقلللات كخبلللراء محلللاكم ألاسللللرة 

ضلللللم معملللللل لتحليلللللل ألادللللللة ويعملللللل بالتنسللللليق ملللللع ملللللأموري الضلللللب  ومناقشلللللة الجنلللللاة وملللللواجهتهم با دللللللة وت

 عبلر إلانترنللت والتحقيللق 
ً
القضلائي وتبللادل الخبلرات ويضللم مكتللب تلقلي البالغللات وشللكاو  ألافلراد والجهللات آليللا

 للسللوابق القضللائية وألادلللة يعمللل 
ً
فيهللا بجديللة وسللرية تامللة يضللم أرشلليف تحليلللي للمعلومللات وألادلللة وسللجال

 ي يعين القضاة كدليل إرشاد

وفلللي ال هايلللة ل يخلللالجني شلللك فلللي أن هلللذه الدراسلللة املتواضلللعة قلللد اعتراهلللا بعلللض ألاخطلللاء، وعلللذري فلللى ذللللك اننلللي بشلللر، 

يصيب ويخطأ، فالكمال هلل وحده سبحإنه، والخطأ والقصور هما من سمات إلانسان مهما أبدع وأتقن وجد واجتهلد، 

هذا العمل، ومحاولة إتقإنه فحسب، فإن كنت قد قاربت ما أنشده أو  وغاية ما ينشده كل باحث في عمله، هو تجويد

،  والشكر فيه لكل " وما توفيقي الا باهلل" شارفت عليه فهذا فضل من هللا ونعمه وحسفي ان اردد فى ذلك قوله تعإلى 

 "           وقل رب زذنى علما"من علمنى حرفا  ، وإن كانت لخر  فحسفى أن أردد فى ذلك قوله تعإلى 
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 دور العيادات القانونية في إصالح التعليم القانوني في كليات الحقوق : التعليم القانوني التطبيقي

ا  العيادة القانونية في جامعة فلسطين ألاهلية أنموذج 

 رشا صبح.أ

 فلسطين -جامعة فلسطين ألاهلية –كلية الحقوق  -محاضرة في القانون الخاص

subohr@paluniv.edu.ps : البريد  إلالكتروني   

  :امللخص

تناولت هذه الدراسة التعليم القانوني التطبيقي ودور العيادات القانونية في إصالح التعليم القانوني في 

، هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم "العيادة القانونية في كلية فلسطين ألاهلية الجامعية أنموذجا"كليات الحقوق 

لتطبيقي ونطاقه وأهميته، وتوضيح ماهية العيادة القانونية وأهدافها ودورها الجوهري في إصالح التعليم القانوني ا

 .ن ام التعليم القانوني

خلصت الدراسة إلى ضرورة إصالح ن ام التعليم القانوني في كليات الحقوق من خالل اعتماد منهك التعليم القانوني 

دة القانونية ملا لها من دور في إكساب طالب الحقوق املهارات العملية التطبيقي بما في ذلك التعليم من خالل العيا

 .الالزمة إلى جانب املعرفة القانونية الن رية ووجود بعض الصعوبات املؤثرة في نشأة العيادة القانونية واستمراريتها

 .التعليم القانوني التطبيقي، العيادة القانونية :الكلمات املفتاحية  

 

Abstract: 

 This study is about the Applied legal education and the role of legal clinics in the reform of legal education 

in law faculties "Legal Clinic at Palestine Ahlia University as a model." This study aimed to identify the 

concept of practical legal education, it's scope and importance. And to clarify the concept of legal clinic, its 

objectives and its essential role in reforming the legal education system. 

The study concluded that the legal education system should be reformed in the law faculties through the 

adoption of the applied legal education style, including education through the legal clinic, as it has a role in 

providing students with the necessary practical skills Along with theoretical legal knowledge. To achieve 

this goal, there are some obstacles and barriers. 

Keywords: Applied Legal Education, Legal Clinic. 

 

 املقدمة

تعاني مهنة املحاماة في فلسطين من افتقار واضح لد  جنودها من املحامين املزاولين بالكثير من املهارات 

واملعرفة إلاجرائية با صول العملية ملهنة املحاماة؛ سواء أكان هذا الضعف على صعيد  خر ي يتمثل ب خصية 



 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  53  

أو الضعف املتمثل بنقص املعرفة . لخطابة أو الكتابة القانونيةاملحامي وقدراته على املحاورة واملناورة أو اتقان فن ا

 . با جراءات وألاصول العملية املتبعة في سرايا العدالة املختلفة

وعلى الرغم من وجود ن ام تدريب نقابي على املحامي املزاول اجتيازه بجميع متطلباته قبل الشروع بمزاولة 

به الكثير من العيوب التي تجعله قاصرا عن تحقيق الغاية املرجوة منه وهي مهنة املحاماة، إل أن هذا الن ام يشو 

أضف أن . تأهيل خريجي كليات الحقوق لكتساب مهارات مهنة املحاماة والتعرف على أهم إجراءات وأصول التقاض ي

بون طالب الحقوق حتى وقبل انضمامه لن ام التدريب في النقابة فإن الافترا  السائد لد  مع م املح در 
ا
امون امل

 .بأن الطالب لديه حد أدن  من مهارات املهنة و امتيازات ال خصية القانونية

وعليه، فإن هناك حاجة ملحة ليجاد جسم قانوني تابع لكليات الحقوق في الجامعات املختلفة تعمل جنبا   

ألاخيرة ما قبل التخرج لتعزيز إلى جنب مع الكادر ألاكاديمي طوال سنوات الدراسة الجامعية وخاصة خالل السنة 

الفهم العملي ملساقات الحقوق املختلفة واتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما درسه من فكر قانوني ن ري إلى واقع 

 .تطبيقي وتجريفي بحت

 :أسئلة البحث/ أهداف*

 :يهدف البحث لإلجابة عن مجموعة من ألاسئلة 

قبل التوجه  (Clinical Legal Education)لقانوني التطبيقي ما هي حاجة طلبة  كليات الحقوق الى التعليم ا .2

 (أهمية التعليم القانوني التطبيقي)إلى مهنة املحاماةن 

 كيف نشأت فكرة التعليم القانوني التطبيقي وما هي أبرز التجارب عبر التاريخن  .2

 لية املتعلقة بمهنة املحاماةنما مد  كفاءة ن ام التدريب النقابي في إكساب املحامين املتدربين املهرات العم .3

ما هي الامكانيات التي تقدمها العيادة القانونية لطلبة كلية الحقوق بما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية  .4

 وصقل  خصيتهم الحقوقيةن

ما هو الشكل التن يمي ألامثل ملأسسة العيادات القانونية  داء دورها ألابرز في رفع مستو  طلبة الحقوق  .4

 صعيد العملينعلى ال

 ضمن عملها من خالل الجامعاتن -كجزء من كل-ما هو املركز الوظيفي للعيادة القانونية  .9

 ما هي طبيعة وأهمية العالقة التي ترب  العيادة القانونية بمؤسسات املجتمع ألاخر  خارج الجامعةن .8

ف تعزيز مهارات املحاماة لد  ما هي أبرز البرامج التدريبية التي يفتر  أن تنفذها العيادة القانونية بهد .8

 طالب الحقوقن

كيف يمكن العمل على تحسين نوعية مخرجات التعليم في كليات الحقوق بما يتالئم مع سوق العمل  .0

 الفلسطينين

 :منهج البحث وإجراءاته

من أجل تحقيق أهداف البحث سيتم اعتماد املنهك الوصفي التحليلي، وذلك بمراجعة ومعالجة إلاطار 

للموضوع واملتمثل بالدراسات العربية والاجنبية التي تناولت دور العيادة القانونية في تعزيز املهارات العملية الن ري 

وذلك بهدف فهم الجوانب العملية مل هة املحاماة .  لطالب الحقوق وتحليلها في ضوء القانون والواقع الفلسطيني

 .عمل الفلسطينيوالاحتياجات الواقعية للمحامي النا ح في ضوء سوق ال

 :نتائج البحث وأهمية البحث للكلية وبرامجها*

رفع مستو  الوعي لد  املجتمع الجام ي من كادر إداري أو اكاديمي أو طالبي بأهمية ودور العيادة القانونية في . 2

 .التعليم القانوني التطبيقي املعاصر
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 .تحسين مخرجات التعليم في قسم الحقوق داخل الكلية. 2

ل التركيز على أسس التعليم القانوني التطبيقي القائمة على تدريب طالب الحقوق على التطبيقات من خال 

القانونية العملية الواقعية أو الافتراضية، وإكسابه مجموعة من ألاصول الفنية واملهارات القانونية والقضائية 

ئح املجتمع املختلفة وصقل املهارات املتميزة بما يشمل مهارات الاتصال والتواصل مع املواطنين من شرا.  املتنوعة

والخاصة ب خص املحامي النا ح، والتعرف على أهم النماذج القضائية التي يحتاجها املحامي كل يوم في مزاولة مهنة 

املحاماة وكيفية إعدادها وتن يمها وتقديمها للجهات ذات الاختصاص، و التدر ب على ممارسة ألاصول القانونية 

 . 1ءات العملية لكافة أشكال العمل الحقوقيوالاجرا

يهدف البحث إلى تسلي  الضوء على أهمية العيادة القانونية و دورها في فتح آفاق جديدة أمام الكلية من خالل . 3

تمهيد الطريق لتعزيز العالقات الاستراتيجية للكلية والانفتاح على مؤسسات املجتمع املحلي والدولي على حد سواء من 

 .ل العيادة القانونيةخال

 :عرض الدراسات السابقة

السابقة التي تناولت أهمية التعليم القانوني التطبيقي و دور العيادات القانونية في هذا  الدراسات من أهم

  :املجال، ما يأتي

ورقة وهي : دراسة ألاستاذ احمد نصرة الخاصة بواقع التعليم القانوني ألاكاديمي وأثره على مهنة املحاماة.2

عملت الدراسة على تقديم عر  لواقع ". مساواة"منشورة من خالل املركز الفلسطيني لستقالل املحاماة والقضاة 

وأهم املعيقات املتعلقة بطرق التعليم . التعليم القانوني في كليات الحقوق الفلسطينية وطرق التدريس املتبعة فيها

 . اةالقانوني التي تؤثر سلبا في واقع مهنة املحام

دراسة ألاستاذ أنور الطويل من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بخصوص التعليم القانوني التطبيقي في . 2

وهي ورقة عمل غير منشورة قدمت من خالل مؤتمر آفاق تعليم القانون في  (.العيادة القانونية)كليات القانون 

 . قانونية وفكرتها وأهدافهاتعرضت الدراسة لدور العيادات ال. الجامعات الفلسطينية

، تناولت الدراسة أهمية الشكل دراسة الدكتور معتز قفيشة املتعلقة بالتعليم القانوني املعاصر في فلسطين.3

الحديث للتعليم في كليات الحقوق الفلسطينية القائم على فكرة العيادات القانونية و قدمت الدراسة عر   نواع 

 . العيادات القانونية ومهامها

مثل موقع كلية الشريعة والقانون في الجامعة إلاسالمية بغزة،  :املواقع إلالكترونية الخاصة بكليات الحقوق .4

وقد تناولت . وجامعة ألازهر بغزة، وجامعة فيالدلفيا با ردن، وجامعة الزقازيق بمصر، وجامعة عين شمس بالقاهرة

 .ل موجزهذه املواقع فكرة العيادة القانونية وأهدافها بشك

وهذه الدراسات السابقة على أهميتها وفضلها في إثراء العلم واملعرفة، إل أن الباحث فيها يمكن أن يجد أن 

دراسة ألاستاذ أحمد نصرة، تتفق مع هذا البحث في إلقاء الضوء على وسائل التعليم القانوني وضرورة تطويرها بما 

وأهميتها،  طبيعة العيادة القانونية، ونطاق تطبيقها، لبيانطرق لكن دون الت. يتالءم مع متطلبات مهنة املحاماة

، أو عالقتها بدوائر الجامعة املتعددة، وإلاجراءات الخاصة باستخدامها، ، وموقعها الح  ي في كلية الحقوق ومكوناتها

بينما . ت املتعلقة بذلكوآلية التدريس العملي من خاللها، وأيًضا دورها في تطوير التعليم القانوني التطبيقي، واملعوقا

يتضح للمطلع على دراسة الدكتور معتز قفيشة التركيز على عر  التجارب ألاجنبية في تطبيق فكرة العيادة القانونية 

دون تقديم عر  للواقع الفلسطيني واحتياج سوق العمل الفلسطيني، وبالنتيجة اختيار ما يالئم الحالة الفلسطينية 

                                                           
 :22/8/2928الراب  إلالكتروني، تمت املشاهدة بتاريخ . كلية الحقوق، جامعة البحرين، البحرين 1

ttp://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=167&SID=86h 

http://www.uob.edu.bh/pages.aspx?module=pages&id=167&SID=86
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ت القائمة على وجود الاحتالل الفلسطيني وضعف املوارد وإلامكانيات املادية والبشرية في ظل وجود بعض الخصوصيا

وأما الدراسات السابقة ألاخر  بما فيها املواقع الالكترونية فيي . املؤهلة لتطبيق هذا الوجه املعاصر للتعليم القانوني

يلية تعالك قواعد خاصة بالتعليم لم تتناول موضوعات البحث املتعددة وإنما عالجت مسائل عامة غير تفص

 . فق  دون التركيز على موضوع البحث بحيهياته( إلاكلينيكي)

 

 :لقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، وهي على النحو لتي :محتوى البحث

سم إلى وقد ق. ماهية التعليم القانوني التطبيقي ما بين النظرية التقليدية والتطلعاتاملبحث ألاول تناول 

أما املطلب الثاني فقد تناول .مطلبين خصص املطلب ألاول منه لدراسة التوجه املعاصر  صالح املنهجية القانونية

الحاجة : العيادة القانونيةوقد جاء املبحث الثاني بعنوان . مفهوم التعليم القانوني التطبيقي، نطاقه وأهميته

إل مطلبين، تناول املطلب ألاول منه أهداف العيادة القانونية  وقد جر  تقسيم هذا املبحث. والفرص والتحديات

ودورها في تعزيز التعليم القانوني التفاعلي في كليات الحقوق، أما املطلب الثاني فقد خصص لدراسة الصعوبات 

 . والعوامل املؤثرة في نشأة واستمرارية العيادة القانونية

 وهللا ولي التوفيق          

 ماهية التعليم القانوني التطبيقي ما بين النظرية التقليدية والتطلعات: املبحث ألاول 

أصبح التعليم املتميز في ضوء املتغيرات العاملية وإلاقليمية يدور حول إكساب الطالب القدرة على إلابداع 

هما في انتاج فرص والابتكار والتعلم الذاتي واستخدام التكنولوجيا وتنمية املهارات بحيث يكون الطالب خريجا مسا

 .1العمل، ألامر الذي يستوجب ضرورة إحداث نقلة نوعية في البرامج التعليمية واملقررات الدراسية

وإن التحديات التي تواجه مستقبل الدراسات القانونية متعلقة أساسا بمد  توافق املقررات والبرامج مع 

وكذلك مد  قدرة خريج كليات . ا للمعايير العامليةمتطلبات التعليم القانوني ومخرجات العملية التعليمية طبق

الحقوق على املنافسة عامليا، با ضافة إلى تطوير آليات ومنهجية التعليم القانوني بما يتيح للطالب اكتساب املعرفة 

 .2(Legal Skills)إلى جانب املهارات القانونية  (Legal Knowledge)القانونية  

لتعليم القانوني التطبيقي، وسبل إلافادة منه في تطوير العملية التعليمية في ولغايات الوقوف على ماهية ا

كليات الحقوق سيتم تقسيم هذا املبحث إلى مطلبين؛ يبحث املطلب ألاول في دراسة التوجه املعاصر  صالح املنهجية 

 . وأهميته القانونية، بينما يتناول املطلب الثاني مفهوم التعليم القانوني التطبيقي ومحدداته

 التوجه املعاصر إلصالح املنهجية القانونية في التعليم القانوني:  املطلب ألاول 

في ظل التطورات املتسارعة التي يشهدها عاملنا اليوم أصبح التعليم القانوني التقليدي بما فيه من 

دها وظهر لد  طلبة ظهرت مؤخرا العيادات القانونية وتزايدت أعدا. 3قديمة( موضة)محاضرات وحفا بمثابة 

                                                           
مالح ات على تدريس القانون وتطوير منااجه في (. 2929. ) الخفاجي، عزيز: ان ر في الحاجة إلى تطوير واصالح منهجية التعليم القانوني 1

 .الثالث، العراق، العدد 2مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، ملجد. الجامعات العراق
 :29/8/2928كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الراب  إلالكتروني، تمت املشاهدة بتاريخ  2

http://law.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=8915#  

 
3 Prior to clinical legal education, law was taught to students via lectures and lecture notes without applying much of 

practical skills as they lacked the ability to analyze, interpret and apply theoretical knowledge to practical cases. This was 

reiterated by Justice Warren Burger when he stated that “the shortcomings of today’s law graduate lies not in a decent 

knowledge of law but that he has little, if any, training in dealing with facts or people - the stuff of which cases are really 

http://law.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=8915#.V11j9hJ0x3A
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، وهذا بدوره أسهم في خدمة العدالة 1الحقوق حافز للس ي من أجل املمارسة والتدر ب خالل مرحلة دراستهم

 .  الاجتماعية كجزء من العملية التعليمية

، بحيث يحتفا الطالب بدور 2لم يعد مقبول بالنسبة للطلبة أن يكون التفاعل خالل دراستهم من طرف واحد فق 

، بل إن الحافز التفاعلي لديهم دفعهم للمشاركة في املسابقات واملناظرات واملحاكمات 3تلقي للمعلومة فق امل

 .4الصورية وكذلك تقديم الخدمة التطوعية للمجتمع ومناصرة حقوق إلانسان

بات إن التعليم القانوني في العالم العربي بحاجة إلى مجموعة من التغييرات الجوهرية بحيث أنه يوجد ث

معلوماتي ومهاراتي بالنسبة لخريجي كلية الحقوق، وفي ظل املنافسة العاملية في سوق العمل القانوني كان من الواجب 

البحث عن كيفية اكتساب الطالب لبعض املهارات وكيفية تنميتها فيه، مثل مهارة الكتابة القانونية ومهارة املرافعة، 

وهو ألامر الذي أد  إلى إعادة التفكير في الكثير من نواتج . 5ا املختلفةومهارات استعمال اللغة القانونية بصوره

العملية التعليمية وكذلك مدخالتها وأد  هذا إلى إعادة هيكلة الكثير من املنااك والبرامج التعليمية القانونية، وذلك 

 .  6نواتج برنامج التعليم القانونيبهدف التركيز على اكتساب الطالب للمهارات القانونية العملية بوصفها من أساسيات 

قصد باملنهك القانوني الطريق الذي يتوصل رجل القانون من خالله إلى إلاجابة الصحيحة على املشكلة : "يا

و تؤدي املنهجية  7"املعروضة مستعينا بذلك باملواد القانونية الرسمية، وفي إطار ألاساليب الفنية املتعارف عليها

إلى اكتساب الطالب ألاسلوب والطريقة العلمية واملنطقية في التعامل مع  (Legal Methodology)القانونية 

وبالتالي فإن الس ي إلى . املوضوعات واملشاكل القانونية، وذلك أيا كانت صفته مستقبال؛ أستاذ، محام، قا ، مشرع

                                                                                                                                                                                     

made.”See:  Burger, W. (1973). The Special Skills of Advocacy: Are Specialized Training and Certification of advocates 

essential to our System of Justice? 42 FORD. L. REV. 227 

 : ان ر أيضا

The Relationship Between Social Justice and Clinical Legal Education: A Case Study of The Women’s Law Clinic, Faculty of 

Law, University of Ibadan, Nigeria, Ibijoke Patricia Byron, Paper presented at the 11th International Journal of Clinical Legal 

Education Conference; 11 – 13 July 2012,pg. 2, Durham. 
الحاجة إلى التطوير في التعليم القانوني والتوجه نحو التعليم التجريفي    La Roche Flavinوفي وصف الفقيه الفرن  ي لروش فالفين  1

إن مثل علم الحقوق إن لم تكمله التجارب التي تكتسب في ساحة املحاكم وفي غرف الجلسات كمثل آلة ضخمة يجربها : "العملي، قال

يكون علمهم مشفوعا بتجارب كمثل جماعة اشتبكوا في إلانسان على نماذج صغيرة، أو بعبارة أخر  إن مثل من يتعلمون العلم دون أن 

مجلة . العيادة القانونية وكفالة الحق في التقاض ي وتطوير التعليم القانوني(. 2922. )محمد، فايز: ان ر". معارك وهمية دون أن يروا عدوا

 .2388،صكندرية، مصرالحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة إلاسكندرية، إلاس
2 "This meant that there was no form of interaction between the teacher and the students. The teacher would come to the 

class; dictate notes without educating the students on practical skills” 

 .  2، مرجع سابق، صIbijoke Patricia Byron: ان ر 
تقويم طرق ومنااك تدريس القانون في كليات القانون في السودان، مقال ضمن منشورات املركز (. 2992. ) الخليفة، عبد الرحمن 3

 .28العربي لستقالل القضاة واملحاماة، القاهرة، ص
 : أن ر 4

Qafisheh, Mutaz, Stephen, Rosenbaum. (2016). The Experimental Legal Education in a Globalized world: Middle East and 

Beyond, Cambridge Scholars Publishing, USA., p. 10 
 2389ص . كفالة الحق، مرجع سابقالعيادة القانونية و . محمد، فايز: أن ر. سواء اللغة التشريعية أو القضائية أو الفقهية 5
 2388ص . املرجع السابق 6
 . وما بعدها 9ص. منشورات الحلفي الحقوقية، بيروت. املنهجية القانونية(. 2994. )ميعكاشة، عبد العال، منصور، سا 7
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ما بين الدراسة الن رية للقانون تطوير وإصالح املنهجية القانونية انما يمكن إجماله بضرورة الحاجة إلى الرب  

(Theoretical Study of Law)   والدراسة التطبيقية له(Practical Study of Law).1 

إن هذا إلاصالح املنشود في من ومة التعليم القانوني إنما يحتاج إلى تكاتف مجموعة من العوامل للوصول إلى ن ام  

 : يير املعتمدة في كليات الحقوق بالجامعات العاملية املختلفة، وم هاتعليم قانوني تطبيقي متكامل يرتقي إلى املعا

توطيد العالقات و بناء الشراكات املحلية والدولية وتعزيز أطر التعاون ما بين كليات الحقوق املختلفة  .2

 2.والعمل على برامج تعليمية مشتركة

ي كليات الحقوق بهدف التقييم عقد املؤتمرات وألابحاث الالزمة لدراسة وضع التعليم القانوني ف .2

 تلك الدول التي خاضت تجربة التعليم القانوني التطبيقي 
ً
والتطوير وإلافادة من تجارب لخرين، خاصة

 .3منذ زمن

 6ونقابات املحامين 5وكليات الحقوق  4إجراء التعديالت الالزمة على ألان مة واللوائح الداخلية للجامعات .3

برامج ومنااك تعليمية حديثة تهدف بشكل جوهري  كساب الطالب بما يتوافق مع إدخال وتطوير 

 . الخريج املهارات العملية التي يحتاج

ل عن املدرسة التقليدية في تعليم القانون  .4 توجيه الهيئة التدريسية في كليات الحقوق بهدف التحوُّ

ريفي القائم على دراسة الحالة ، والانتقال إلى أسلوب التعليم التفاعلي التج1القائم على إلالقاء والتلقين

                                                           
 .الدار الجامعية، بيروت. منهك الدراسات التطبيقية في مجال علم القانون (.  2008. ) دويدار، هاني 1
ختلفة، تهدف إلى تنسيق النشاطات املختلفة للعيادات القانونية في كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية امل( اتحاد)كإنشاء جمعية  2

للعيادات القانونية وعقد مؤتمرات، أيام دراسية وورش عمل مشتركة، با ضافة إلى  عمل شراكات فاعلة لتنفيذ املشاريع التي تقوم على 

قانونية بعضها حديثة النشأة وبعضها  عيادات 8ويشار هنا إلى أن العيادات القانونية في فلسطين وهي حوالي . تنفيذها العيادات القانونية

 2999لخر تأسست منذ سنوات وكان لها ألاسبقية في النشأة والتخصص وم ها العيادة القانونية في جامعة القدس حيث تأسست عام 

معة القدس، عيادة القدس لحقوق إلانسان، جا: أن ر في ذلك. واختصت ابتداًء بتطوير مهارات الطلبة في الدفاع عن حقوق إلانسان

 .22/4/2928: تمت املشاهدة بتاريخ http://legalclinic.alquds.edu/ar: فلسطين، الراب  إلالكتروني
 حول  3

ً
 دوليا

ً
خبرات من : م القانونياملنااك العاملية للتعلي) وهذا ما قامت به العيادة القانونية في جامعة الخليل، حيث عقدت مؤتمرا

وقد تطرق هذا املؤتمر إلى الاتجاهات السائدة في أن مة التعليم القانوني . ، بالتعاون مع جامعة أكس، مارسيل الفرنسية(أجل فلسطين

مي وأعمل فكر بمن ور عال"قفيشة، معتز، : ان ر. ومنااجه من من ور عالمي ومقارن بهدف الارتقاء بنوعية التعليم القانوني في فلسطين

 .32ص(. 2929)، ورقة علمية غير منشورة خاصة بالعيادة القانونية في جامعة الخليل، فلسطين، "في إطارك املحلي
وم ها أن مة ولوائح تعد بهدف وضع أساس قانوني  نشاء العيادات القانونية كأحد أهم صور التعليم التطبيقي للقانون وتن م عملها  4

ن ام الهيئة : أن ر. جامعة كجزء من كل بما يتفق مع أن مة وأحكام منح تراخيص ملؤسسات التعليم العاليوتحدد أطر عالقتها مع ال

 : متوفر على 2990الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي لسنة 

.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructionshttp://www  28/4/2928تمت املشاهدة بتاريخ 
ويكون ذلك من خالل العمل على إعادة تقييم الخطة الدراسية لكلية الحقوق و دراسة الحاجة  دراج وتخصيص ساعات معتمدة  5

في تدريس بعض املساقات التي ( Clinical methods)اك عملية أو الن ر في ضرورة إعتماد أساليب ومنا/ملساقات عملية تدريبة بحت، و

وهذا كله قد يؤدي بالنتيجة إلى ضرورة املراجعة . تستلزم ذلك كمساقات حقوق إلانسان والقوانين إلاجرائية املدنية والجزائية وغيرها

 . والتنسيق مع الجهات املشرفة ذات الاختصاص وم ها وزارة التعليم العالي

 : أن ر

William D. Henderson. (2014). Letting Go of Old Ideas, 112 Mich. L. Rev.1111.  p.1122 
خاصة إذا تم طرح التعليم القانوني التطبيقي كبديل يلكي ن ام تدريب املحامين النقابي أو يكمله، وهذا يستلزم مراجعة أن مة ولوائح  6

ت وأن مة جديدة تضم كليات الحقوق والنقابة بما يكفل الارتقاء بطالب الحقوق إلى التدريب الصادرة عن نقابة املحاميين ووضع اتفاقيا

 .  مستو  معرفي ومهارتي عال

http://legalclinic.alquds.edu/ar
http://www.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructions
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وتحليلها، البحوث امليدانية، املحاكاة، العمل الجماعي، حضور جلسات املحكمة، استضافة الخبراء 

 . 2املختصون من امليدان لتدريب الطلبة في موضوعات قانونية مختارة

لك بإخضاعهم وذ 3(إلاكلينيكي)إعداد وتأهيل مجموعة متخصصة من ألاكاديميين املختصون بالتعليم .4

لتدريبات عملية ومنح تبادلية مع جامعات أخر  تعتمد ن ام التعليم التطبيقي، لكتساب الخبرات 

فضل أن يكون أولئك من املحامين املزاولين للمهنة ملا  الالزمة في تدريس املساقات العملية، وغالبا ما يا

 .ة والتطورات التشريعيةلديهم من خبرات عملية واطالع أقرب على أحدث التوجهات القضائي

ت جيع الطلبة لالشتغال واملشاركة في ألانشطة الالمنهجية خالل دراستهم الجامعية، وتنمية روح  .9

العمل التطوعي وخدمة املجتمع لديهم، وتقديم الحوافز الداعمة لهم من خالل التقييم وتخصيص 

: فة، ومن هذه ألانشطة الالمنهجيةالعالمات إلاضافية أو املنح والجوائز التابعة للمسابقات املختل

، وغيرها العديد من 4املحكمة الصورية، واملناظرات، مسابقات البحوث القانونية وكتابة املرافعات

ألانشطة سيتم تناولها بمزيد من التفصيل عند الحديث عن نطاق التعليم القانوني التطبيقي في 

ع من ألانشطة أن تعمل على تحسين املهارات وإن من شأن هذا النو . املطلب الثاني من هذا املبحث

 .5العملية لطالب الحقوق وتوسيع عالقاته وصقل  خصيته القانونية املتميزة

إدماج طالب الحقوق في العملية التعليمية ومنحه مساحات أوفر للتعبير عن فكره ورأيه بحرية ضمن  .8

م على جانب البحث العلمي القانوني ضواب  وأصول الدراسة، ويكون ذلك مثال، من خالل تركيز الاهتما

للطلبة؛ كأن يطلب من كل طالب تقديم ورقة بحثية في كل مساق دراس ي وتخصيص جزء معقول من 

كما أن منح الطالب فرصة لدراسة موضوع قانوني معين، وعرضه أمام . التقييم ألاكاديمي لتلك الورقة

ثر ألاهم في صقل  خصيتهم القانونية وتنمية الطلبة والسماح لهم بتبادل النقاش حوله، إنما له ألا

 . 6قدراتهم لتكوين آرائهم وقناعاتهم املنطقية

 .مفهوم التعليم القانوني التطبيقي، نطاقه وأهميته: املطلب الثاني

بطبيعته؛  وإن أي " محافا"لقد وصف الفقيه بلوتش مؤسسات التعليم القانوني والتعليم بشكل عام بأنه 

وهذا . ذه املؤسسات هو تغيير بطيء، وكذلك ألامر بالنسبة  ي جهود متعلقة بإصالح التعليم املنهيتغيير حاصل في ه

ه أيضا إلى أن  مهنة املحاماة هي مهنة محاف ة في التعليم القانوني س ى ( الاكلينيكية)ومع ظهور املنهجية . مرد 

                                                                                                                                                                                     
مقال ضمن منشورات املركز العربي لستقالل القضاة . رؤ  تطوير تدريس القانون في كليات الحقوق في سوريا(. 2992. ) يازجي، أمل 1

 .24واملحاماة، القاهرة، مصر، ص
2  Qafisheh, Mutaz M. Reforming Legal Education through Clinical Pedagogy: Legal Education in Palestine. SAGE journal, 

Volume: 4 issue: 2, page(s): 146-169. The full paper available on: 

visit date: 27.5.2107 http://journals.sagepub.com/eprint/Ba7z2evXDE4nhwiGUIRR/full  
الذي يقومون به، ومن هنا جاء مسمى العيادة   نسبة إلى العمل العيادي أو العملي أو التجريفي( Clinical Faculty)ويسميهم البعض  3

 (.Legal Clinic)القانونية 
 348ص. 2082، ، الكويت، 2، عدد 9ير الدراسة القانونية في كلية الحقوق والشريعة،  مجلة الحقوق، املجلد سبل تطو . زهدي، محمد  4
: 23/8/2928الراب  إلالكتروني، تمت املشاهدة بتاريخ . كلية الحقوق، جامعة ألازهر 5

     egalclinic.alazhar.edu.ps/DataForm.aspx?PageID=11http://l 
6 Howard E. Katz, Kevin Francis O’Neill, Strategies and Techniques of Law School Teaching, Elon University School of Law 

available on: 

Resources/KatzandONeill_LawSchoolTeaching.pdf-https://www.wklegaledu.com/File%20Library/Faculty  

 visit date: 12/6/2017.  

http://journals.sagepub.com/eprint/Ba7z2evXDE4nhwiGUIRR/full
http://legalclinic.alazhar.edu.ps/DataForm.aspx?PageID=11
https://www.wklegaledu.com/File%20Library/Faculty-Resources/KatzandONeill_LawSchoolTeaching.pdf
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محامين مؤهلين ومهنيين وعلى قدر من  ألاكاديميون لعالج الضعف الحاصل في كليات الحقوق من خالل إعداد

من بين الانتقادات التي واجهت . وذلك بإدماج التدريب املهاراتي والعمل الاجتماعي في العملية التعليمية. املسؤولية

التطور الحاصل في التعليم القانوني التطبيقي افترا  ان التعليم القانوني العيادي اما ان يكون سعيا للتدريب 

او اسهاما في العدالة الاجتماعية، وإما ان يكون لغايات التعليم او لغايات تقديم الخدمة، وإما أن يكون  املهاراتي

، إل أن (الاكلينيكي)هذه الثنائيات التخييرية جاءت ملحاولة الحد من نطاق التعليم القانوني . للبحث أو ملزاولة املحاماة

التعليم والبحث : ألاهداف الثالث املتكاملة  ي كلية حقوق؛ أل وهيتس ى لتحقيق ( إلاكلينيكية)الحركة العاملية 

 .1وهذا ما سيفتح املجال لديمومة إلاصالح في من ومة التعليم القانوني. وخدمة املجتمع

 مفهوم التعليم القانوني التطبيقي 

ي على التدريب إن التعليم القانوني التطبيقي هو ن ام تعليمي يطبق بكليات الحقوق، يقوم بشكل أساس 

العملي وتقديم الخدمة القانونية املجتمعية وذلك من اجل تنمية مهارات الطالب واكسابهم الخبرة الفنية والعملية في 

 .2مجال العمل الحقوقي مستقبال

ويمكن تعريف التعليم القانوني التطبيقي على أنه برنامج تعليمي يقوم على منهجية تعليمية تفاعلية 

وهو أسلوب ديناميكي للتعلم . ئي  ي وهو تزويد طالب القانون باملعرفة العملية واملهارات والقيموعاكسة بهدف ر 

وإذا تم إعماله في إطار كلية الحقوق يمكن ". التعلم عن طريق القيام بالعمل"أو" التعليم التجريفي"وصف أيضا بأنه 

وهناك أيضا املحاكاة في العيادات التي تركز على  أن يستند املنهك التطبيقي على الحالت الحقيقية أو الافتراضية،

 .3لعب ألادوار ومحاكاة مواقف الحياة الحقيقية في املهنة

بحيث ( Legal Clinic)أو ما يسمى " العيادة القانونية"ارتباطا وثيقا بمصطلح _ منذ نشأته_وقد ارتب  هذا الن ام  

رصد للعيادة القانونية من 4أو العيادي( كلينيكيإلا)أصبح يطلق عليه من قبل البعض التعليم القانوني  ، ورغم ما يا

                                                           
 29ص. قفيشة، معتز، روزينبوم، ستيفين، مرجع سابق 1
 2309ص . حق، مرجع سابقكفالة الالعيادة القانونية و . محمد، فايز 2
 Ateneo Human Rights Center And Open Justice Initiative, Training Manual Of First:   ان ر في مفهوم التعليم القانوني التطبيقي 3

Southeast Asian Clinical Legal Education Teachers’ Training January 30 – February 3, 2007 Manila, Philippines, p. 23 

نمت املشاهدة بتاريخ  https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/clinic_20070206.pdf:  متوفر على_ 

24/3/2928 
4 "Clinical Legal Education can be defined as an educational program grounded in an interactive and reflective teaching 

methodology with the main aim of providing law students with practical knowledge, skills, and values… Clinical legal 

education is a dynamic style of learning also described as “experiential learning” or “learning by doing.” If done within a law 

school, a clinical program may be based on real or hypothetical cases. There are also “simulation” clinics – focused on role-

playing and simulating real life situations". 

 : مشتق من فكرة التعليم الطفي وهذا هو لب برنامج العيادة القانونية  (Clinical) لح وإن مصط

This comes from the fact that the term (clinical) was borrowed from medical education, which uses the term differently in 

different context: See: Franck S. Bloch. (2008).  New Directions in Clinical Legal Education: Access to Justice and the Global 

Clinical Movement, Journal of Law and Policy, Washington University, p. 111 

م العالج حسب وبالتالي فكما هو حال العيادة الطبية التي تستقبل املنتفعين من املرض ى بهدف ت خيص وتحليل املشكلة الطبية وتقدي

ألاصول، فإن العيادة القانونية من جهتها تفتح أبوابها للمنتفعين ممن لديهم إشكاليات قانونية بهدف تحديد املشكلة وت خيصها ومن ثم 

 . تحليلها وتقديم الحل القانوني ألانسب بما يتالئم مع القوانين والتشريعات النافذة وفقا  صول تقديم املساعدة القانونية

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/clinic_20070206.pdf
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أهمية بالغة ألاثر في التعليم القانوني التطبيقي إل أن نطاق هذا ألاخير يمتد ليشمل مجموعة متكاملة من أساليب 

 . ومنااك التدريس العملية في قسم الحقوق 

 ليات الحقوق نطاق التعليم القانوني التطبيقي وأهم صوره املعاصرة في ك

ولدراسة هذا املوضوع سيتم تخصيص الحديث ابتداء عن العيادة القانونية كأحد أبرز صور التعليم   

ومن ثم سيتم تناول املنااك والبرامج العملية ألاخر  . القانوني التطبيقي؛ مفهومها ومكوناتها ون ام العمل فيها

 . ة الصورية، املناظرات، املسابقات البحثية، وغيرهااملعتمدة في ن ام التعليم التطبيقي بما فيها املحكم

 (مفهومها ومكوناتها ونظام العمل)العيادة القانونية  

وير  الباحث أن . تناول الكتاب والباحثين في مجال العلوم القانونية تعريف العيادة القانونية وبيان مفهومها

ادة القانونية ووظيفتها، وبناء على ذلك يمكن القول أن العيادة مفهوم العيادة القانونية يرتب  قلبا وقالبا بأهمية العي

القانونية هي برنامج تعليمي يواجه فيه الطالب الحالت القانونية ذات الابعاد الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها، 

لك يكون بحيث يتاح له ت خيص املشكلة وتحليلها بالبحث والتمحيص ومن ثم تطبيق املعرفة القانونية، وكل ذ

 . ضمن بيئة تعليمية يعمل من خاللها الطلبة كما لو أ هم محامون مزاولون 

مقرر في برنامج كليات الحقوق يقوم على فلسفة الجمع ما بين املفاهيم “ويعرفها الدكتور فايز محمد بأ ها 

رات والخبرات من خالل الن رية والواقع العملي للممارسة القانونية وتهدف إلى مساعدة الطالب على اكتساب املها

التعامل مع حالت عملية من الواقع العملي مع تقديم الخدمات القانونية املجانية لغير القادرين لتفعيل الحق في 

إن أسس إنشاء العيادة القانونية تقوم على أمرين جوهريين، أولهما توفير فرص  .1”التقاض ي واملساعدة القانونية

ملهمشة في املجتمع املحلي من خالل املساعدة القانونية املجانية، و الثاني يتمثل بتزويد الوصول إلى العدالة للفئات ا

 . 2طالب القانون باملهارات العملية التي تمك هم من الانتقال بسالسة إلى مهنة املحاماة

 املرجعية القانونية إلنشاء العيادة القانونية بكلية الحقوق 

نونية فإنه ل بد من أن يتم مراعاة تحديد عالقة العيادة القانونية بكل عند ظهور فكرة إنشاء العيادة القا

من الجامعة وكلية الحقوق وفق ألان مة الداخلية املتبعة وما تحتاجه من تعديالت ملالئمة ألاوضاع املستجدة بنشأة 

ومن أجل .  القانونيالعيادة القانونية وذلك بهدف ضمان استمرارية عملها وإسهامها في إصالح من ومة التعليم 

الحفاظ على العيادة القانونية بوجود املانحين الخارجيين أو بدو هم فإنه ينبكي أن تعمل الجامعات على رب  إدارة 

، كأن يكون مدير العيادة هو نفسه رئيس قسم آخر وبمساعدة الزمالء ألاكاديميين 3العيادات بالهيكل إلاداري القائم

كما يمكن إلافادة من الكادر الطالبي املنتسبون . من مسؤولياتهم ألاكاديمية وإلاداريةفي ألانشطة العيادية كجزء 

وينبكي ت جيع الجامعات على دمج . للعيادة القانونية سواء كنشاط إضافي أو من خالل املساقات العيادية املطروحة

أو مركز أبحاث تابع للكلية وبذلك العيادات داخل الهيكل إلاداري لكليات القانون، كوضع مماثل لضم مكتبة حقوق 

 .يمكن ضمان استدامة العيادة

 صور العيادة القانونية

                                                           
 2308ص . كفالة الحق، مرجع سابقالعيادة القانونية و . حمد، فايزم 1
 4قفيشة،معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق، ص 2
  29ص. املرجع السابق 3
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تتنوع العيادات القانونية ما بين العيادات العامة والعيادات املتخصصة في فرع معين من التخصصات 

من املسائل القانونية، وجود  احتياجات املجتمع املحلي: ويتحدد نوع العيادة تبعا ملجموعة من العوامل م ها. 1القانونية

الكادر ألاكاديمي املختص والطالبي املهتم باملوضوعات القانونية املتخصصة، وجود شركاء في برامج التدريب والتعليم 

 2وتقوم العيادة القانونية العامة باستقبال الحالت القانونية وقبولها وفق معايير معينة . العملي في هذه العيادات

يادة حسب سياساتها الخاصة، وتتنوع موضوعات هذه الحالت التي يجري توزيعها على الطلبة ويتاح تحددها كل ع

ومن هذه القضايا ما يتعلق بمسائل الطالق . لهم التعامل معها تحت إشراف أساتذة مختصين بالعيادة القانونية

ة، حقوق املرأة والعنف ألاسري، وغيرها والنفقة والحضانة، أو ضمانات العمال وحقوقهم، البيع والاستئجار والوكال

 . من الحالت القانونية املتنوعة

يطلب من طالب الحقوق التعامل مع هذه الحالت من لح ة استقبالها ودراستها وتحليلها ومن ثم تقديم 

ونية ملا هو قد يمتد عمل بعض العيادات القان. الرأي القانوني بإعداد استشارة قانونية من مة وفقا لألصول العلمية

ولكن هذا ألامر في فلسطين يتعار  مع . أبعد من تقديم املشورة القانونية وصول إلى التمثيل القانوني أمام القضاء

القوانين النافذة التي تشترط أن يكون املثول أمام القضاء و الدوائر التابعة له من املحامين الحاصلين على ترخيص 

عيادات القانونية تجاوزت هذه إلاشكالية من خالل عقد الاتفاقيات مع نقابة بعض ال. 3بمزاولة مهنة املحاماة

املحامين أو بعض املحامين املختصين لتقديم الخدمة القانونية للمنتفعين من العيادة القانونية بمقبل مالي يجري 

 . الاتفاق عليه إل أن هذا ألامر قد يثير إشكالية التمويل املالي للعيادة القانونية

ومن ناحية اخر ، فإن العيادات املتخصصة تحتاج غالبا إلى بناء شراكات مع جهات ذات اختصاص سواء 

ومن أمثلة العيادات (. NGOs)أكانت محلية أو دولية، حكومية أو خاصة، أو حتى مؤسسات حقوقية غير ربحية 

ما يسمى بعيادة التوعية الجماهيرية،  أو  5، عيادة قانون الشارع4املتخصصة عيادة حقوق املرأة، عيادة قانون العمل

 .  عيادة الالجئين، وغيرها من العيادات املتخصصة

                                                           
وم ها ما يتم   On-Camus clinicsوقد تتنوع العيادات القانونية من حيث مكان وجودها فمنا ما يوجد ضمن كلية الحقوق وتسمى  1

خارج كلية الحقوق وذلك بعقد شراكات مع مؤسسات مختلفة حكومية أو أهلية تتبنى تدريب مجموعة من الطلبة في موضوع عقدها 

  3املرجع السابق، ص: أن ر Off-Campus Clinicsقانوني معين وتسمى 
نونية املطروحة، واذا ما كان طالب م ها قدرة تحمل العبء الناتج عن قبول الحالة، ووجود الكادر القانوني املتخصص باملسألة القا 2

 . الخدمة القانونية من الفئات املهمشة الغير قادرة على تحمل تكاليف العبء املالي للمحامي
املحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في : "من القانون أن( 2)، حيث نصت املادة 2000لسنة ( 3)قانون املحاميين الن اميين رقم  3

 ..." ة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق املواطنين وحرياتهم ويزاول املحامون وحدهم مهنة املحاماةتحقيق العدال
من خالل إجراء تفاهمات مع  2929كلية فلسطين الاهلية الجامعية  منذ العام / ومثالها ما قامت به العيادة القانونية في قسم الحقوق  4

ة لتقديم تدريب عملي ملجموعة من الطلبة املنتسبون لهذه العيادة من خالل ترتيب لقاءات مع خبراء من مكاتب وزارة العمل الفلسطيني

العمل وقسم التفتيش العمالي وتن يم زيارات ميدانية تفتيشية على مجموعة من املنشيت والتعرف على أهم إجراءات التقاض ي فيما 

 . وحضور جلسات املحاكم العمالية للطلبة بمراقبةيخص القضايا العمالية وذلك بإتاحة الفرصة 
وتختص هذه العيادة بنشر التوعية القانونية و زيادة الوعي القانوني لد  جمهور املواطنين في   Street Law Clinicويطلق عليها مصطلح  5

يين املختصين وعقد ورش عمل وتعمل هذه العيادة من خالل استضافة الزائرين الدوليين او املحل. موضوعات قانونية متخصصة

واملشاركة في حلقات دراسية وغيرها من ألانشطة ألاخر  التي قد تتطلب الوصول إلى املؤسسات املختلفة وتوعية فئات املجتمع بحقوقهم 

: املوقع الالكتروني الخاص بالعيادات القانونية لجامعة جورج تاون :  ان ر.  والتزاماتهم القانونية

-Law-Street-clinics/DC-programs/our-programs/clinical-http://www.law.georgetown.edu/academics/academic

world.cfm-the-around-Program/SL 

 2/9/2928تمت املشاهدة  بتاريخ 

http://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/clinical-programs/our-clinics/DC-Street-Law-Program/SL-around-the-world.cfm
http://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/clinical-programs/our-clinics/DC-Street-Law-Program/SL-around-the-world.cfm
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 برامج التعليم القانوني التطبيقي ألاخرى 

ن مما سبق_ل ينحصر التعليم القانوني التطبيقي بالعيادة القا نونية في كلية الحقوق  وإنما تتسع _ كما تبي 

من البرامج وألاساليب التعليمية الالمنهجية وم ها اعتماد ن ام التعليم  أسسه لتشمل مجموعة متكاملة ومتنوعة

التفاعلي في مساقات القانون املختلفة، عقد املحاكم الصورية واملشاركة في منافساتها املحلية والدولية، والزيارات 

مهارات التحليل والكتابة امليدانية، والتدريب على املناظرات، وعقد املسابقات البحثية لتحفيز الطلبة وتطوير 

 .  1القانونية

ويقصد بالتعليم التفاعلي اعتماد مجموعة من أساليب التدريس التي تركز با ساس على : التعليم التفاعلي

تعزيز املهارات العملية إلى جانب املعرفة القانونية لد  طالب الحقوق، ومن هذه ألاساليب التي يتوجب اعتمادها 

دراسة الحالة والبحث امليداني واملحاكاة  والعمل الجماعي وحضور جلسات املحكمة وكذلك : نون لتعليم مساقات القا

 .  2استضافة الخبراء الخارجيين املختصين في املجالت الحقوقية املختلفة وعمل الزيارات التعليمية

 من نماذج تطوير التعليم القانوني: املحكمة الصورية
ً
التطبيقي الذي تتبناه  تمثل املحكمة الصورية نموذجا

ف بأ ها نشاط. 3كليات الحقوق في الوقت الحاضر  أمام ألادوار لعب على ويعتمد الحقوق  كليات تستخدمه م هجي ل وتعر 

 الصورية املحاكمة تتضمن املحكمة تحاكي املحكمة الفعلية، كما هذه أمام معينة إجراءات وبإتباع وهمية محكمة

  الاثنتين أو وبةمكت شفوية أو مرافعات تقديم
ً
 .4معا

هي فن الحوار القائم على تقديم الحجك ومهارة إلاقناع والدفاع عن فكرة معينة وان لم يكن لها : املناظرات

 من موقفه بسهولة، وإن من شأن تن يم املناظرات واملشاركة .  أساس من الصحة
ً
وهي مهارة لجعل ال خص متمكنا

كما . ما في الحياة العملية، مثل املتهم ومرتكب الجريمة، أو املدعي واملدعى عليهفيها رفع قدرة الطلبة على تمثيل طرف 

أن هذه املناظرات ترفع من ثقافة الطلبة و تزيد من اهتمامهم بالقضايا العامة وتعزز التفكير العلمي التحليلي من 

 .خالل التعرف على وجهات الن ر املختلفة  طراف أي نزاع قانوني أو سياس ي

 ة التعليم القانوني التطبيقيأهمي

إن برامج التعليم التطبيقي بمجملها تجعل من إلاسهام في العدالة الاجتماعية هدفا لها، ومن خالل ذلك 

ويقع على عاتق مدرس ي التعليم . يحصل الطلبة على فرصة تجربة الواقع العملي ملهنتهم خارج مقرراتهم الدراسية

 .5مسؤوليتهم املهنية والاجتماعية كمحامين في املستقبل التطبيقي مسؤولية تعليم الطلبة عن

 الحاجة والفرص والتحديات: العيادة القانونية: املبحث الثاني

                                                           
ير  الباحث أن املفهوم الحديث للعيادات القانونية بات أوسع من ذي قبل بحيث يكون من ضمن مهامها وأنشطتها أيضا تن يم هذه  1

 . الفعاليات وألانشطة الالمنهجية وإلاشراف عليها كاملحاكم الصورية واملناظرات ومسابقات ألابحاث وغيرها
 0قفيشة، معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق، ص2
الراب  : أن ر. كلية الحقوق، جامعة ألازهر، غزة، فلسطين .العيادة القانونية(. 2922. )مشروع تعزيز التعليم القانوني التطبيقي 3

   http://legalclinic.alazhar.edu.ps/DataForm.aspx?PageID=11:22/4/2017إلالكتروني، تمت املشاهدة بتاريخ 
 القضاة الدولية، جمعية للتنمية ألامريكية الوكالة من تم إعداده بدعم .دليل عقد املحاكمات الصورية(.  2923.) محاسنه، نسرين 4

 .3عمان، ألاردن، ص ألامريكيين، واملحامين

 4العالقة ما بين العدالة الاجتماعية والتعليم القانوني التطبيقي، مرجع سابق، ص. ايرون، ابيجوكيب 5 

The Relationship Between Social Justice and Clinical Legal Education: A Case Study of The Women’s Law Clinic, Faculty of 

Law, University of Ibadan, Nigeria, Ibijoke Patricia Byron, Paper presented at the 11th International Journal of Clinical Legal 

Education Conference; 11 – 13 July 2012,pg. 5, Durham. 

http://legalclinic.alazhar.edu.ps/DataForm.aspx?PageID=11
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أصبحت العيادات القانونية تشكل حلقة وصل بين الجانب ألاكاديمي وممارسة املهنة، ويمكن  تعزيز مكانتها 

ومن هذا املنطلق ولفهم دور العيادات القانونية في . 1الةداخل كليات الحقوق من خالل تطوير تحالفات مهنية فع

 .إصالح التعليم القانوني وتطويره باتجاه التعليم التطبيقي ل بد من تناول هذا املوضوع في املطلبين التاليين

 أهداف العيادة القانونية ودورها في تعزيز التعليم القانوني التفاعلي في كليات الحقوق : املطلب ألاول 

راسة هذا املوضوع والوقوف على أهم محدداته سيتم تناوله من خالل فرعين، يناقش الفرع ألاول لد

ويخصص الفرع الثاني للحديث عن أهداف العيادة القانونية . متطلبات برنامج العيادة القانونية ون ام العمل فيه

 .وأهميتها التعليمية واملجتمعية

 القانونية ونظام العمل متطلبات برنامج العيادة : الفرع ألاول 

 :سيتم ايجاز أهم متطلبات برنامج العيادة القانونية من خالل النقاط التالية

وجرت العادة أن يتم تخصيص . 2تعد العيادة القانونية غالبا جزءا من كلية الحقوق بل أحد مكوناتها  (2

تشرف عليها ضمن الخطة أو أكثر لتدريس العيادة القانونية والانخراط با نشطة التي ( مقرر )مساق 

ويسمح با غلب لطلبة السنة ألاخيرة وما قبلها بالنتساب لهذا املساق بحيث يكون . الدراسية لبرامج الحقوق 

طالب الحقوق قد اجتاز مع م املساقات ألاكاديمية، الكفيلة بتكوين قاعدة معرفية قانونية كافية لينطلق 

 للواقعمن خاللها الطالب الى مرحلة التطبيق وامل
ً
 . 3مارسة محاكاة

ولكن من الجدير بالذكر أن عمل العيادة القانونية ل يتوقف على طرح املساق الخاص بها خاصة أنه في  (2

وفي هذه الحالة تقوم إدارة . بعض الكليات يعد مساق العيادة القانونية مساق اختياري بالنسبة للطالب

بتنسيق ألانشطة املختلفة وضمان  4تطوعي العيادة القانونيةالعيادة القانونية بالتعاون مع ما يسمى بلجنة م

 . استمراريتها

                                                           
1 As Australian clinical pioneer Jeff Giddings has observed:  Clinics have become "an obvious link between the academy and 

the practicing profession, and can consolidate their place within law schools through the development of effective 

professional alliances". 

 29، التعليم القانوني التجريفي، مرجع سابق، صقفيشة، معتز، روزينبورم، ستيفين: أن ر
شار هنا إلى أن توجيه الطل 2 بة للتدريب في مراكز معينة للتدريب على مهارات املحاماة واملساعدة القانونية، انما اصطلح على تسميته يا

بكلية الحقوق كمؤسسة  بمراكز املساعدة القانونية وليس العيادات القانونية ومن هنا جاء التوجه إلى ارتباط وجود العيادة القانونية

 . أكاديمية
3 In a clinical course, students represent real clients facing real legal challenges.  They are responsible for all facets of their 

case and project work, collaborating closely with clinical faculty to ensure proper and complete representation.  The 

students' experiences then become the subject of critical review and reflection.  Through this process, students learn how to 

better evaluate their own legal work as =well as the legal work performed by others.  Every clinic student acquires valuable 

legal skills not accessible in the traditional classroom setting, and gains firsthand insight into the strategic and ethical 

dimensions of the legal profession.  

: املوقع الالكتروني الخاص بالعيادات القانونية لجامعة جورج تاون، مرجع سابق: ان ر  

 clinics/index.cfm-programs/our-programs/clinical-https://www.law.georgetown.edu/academics/academic     
لقانونية في كلية فلسطين ألاهلية ارتأت إدارة العيادة ا. تختلف صور إدارة العيادات القانونية باختالف إلامكانيات واملجتمعات 4

الجامعية إلى استثمار الطاقات الطالبية في قسم الحقوق وفتح باب الانتساب إلى لجنة طالبية  تضم طلبة الحقوق من السنة الثالثة 

لى أن يكون الطالب دون حاجة إ. والرابعة بهدف تقديم املساعدة التطوعية وكذلك املشاركة في تن يم وتنسيق أنشطة العيادة القانونية

https://www.law.georgetown.edu/academics/academic-programs/clinical-programs/our-clinics/index.cfm
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من ضم هم محامين مزاولين ملهنة  (Clinical Faculty)وجود هيئة تدريسية متخصصة في التعليم العيادي  (3

ف املحاماة أو مجموعة من املحامين املتطوعين للعمل مع العيادة القانونية بهدف متابعة الطلبة وإلاشرا

وضمان توفير الدعم للعاملين في العيادة . عليهم أثناء تقديمهم للمشورة القانونية كل ضمن اختصاصه

القانونية وابتعاثهم للحصول على التدريبات الكفيلة بتزويدهم بأحدث مستجدات التعليم العيادي حول 

 . 1العالم

ة القانونية وأنشطتها املختلفة وضمان الس ي الجاد لتوفير تمويل مالي ومخصصات تهدف لدعم برامج العياد (4

 .استمراريتها

أن يتم وضع ن ام داخلي للعيادة القانونية لتن يم تدريبات الطلبة وكذلك تقديم املساعدة القانونية بما ل  (4

 .يتعار  مع ألان مة القائمة

ة من أبناء املجتمع والفقير  2أن يجري التركيز في تقديم الخدمات القانونية املجانية على الشرائح املهمشة (9

وهذا هو جوهر العمل الاجتماعي للعيادة القانونية وهو ضمان وصول الفئات املهمشة إلى العدالة ومعرفة 

 . حقوقهم وضماناتهم بموجب القانون 

ضاف إلى تقييمهم في املقررات ألاكاديمية، بحيث  (8 خضوع طالب العيادة القانونية لتقييم  هائي معتمد يا

 . الكلي للطالب يدخل في التقييم

  من خالل مجموعة من ألانشطة 
ً
وبناء على تحقق ما سبق من متطلبات يتم العمل في العيادة القانونية عادة

 :التي تحقق من خاللها أهدافها التي وجدت  جلها، ومن هذه ألانشطة

نية من قبل الطلبة و وذلك بفتح باب العيادة القانونية لستقبال الحالت القانو : تقديم املشورة القانونية (2

إجراء املقابلة وطرح ألاسئلة وتحديد املشكلة ومن ثم تحليلها وتقديم الحل القانوني ألامثل بصورة استشارة 

سيتعلم الطالب من خالل . قانونية معدة ومن مة وفقا لألصول العلمية والعملية املتبعة في مهنة املحاماة

لومات املعطاة له بمهنية عالية وأساليب الحصول على املعلومة ذلك فنون مقابلة املوكل والتعامل مع املع

ة تامة، ويجري ذلك كله بإشراف إدارة العيادة القانونية  القانونية من مصدرها والتعامل مع الحالة بسري 

ومحامين مختصين للتأكد من صحة الخدمة القانونية التي يقدمها طالب الحقوق لطالب الاستشارة 

 . 3القانونية

                                                                                                                                                                                     

املنتسب من طلبة مساق العيادة القانونية، ويجري تحديث هذه اللجنة بشكل فصلي، ولهذا أثر مهاراتي وتطويري واضح بالنسبة للطلبة 

 . املنتسبين
الجامعات واستخدامها تطور كليات القانون في الوليات املتحدة ألامريكية، بداية ارتباط كليات القانون مع (.  2004. ) العويس، هادف 1

 490ص .مجلة الشريعة والقانون، العدد الثامن، جامعة إلامارات العربية املتحدة، العين، إلامارات. لطريقة القضايا في تدريس القانون 
غالبا ويقصد بالفئات املهمشة هي تلك  الفئات املجتمعية التي تتعر  ( Marginalized Groups)ويطلق عليهم بالنجليزية مصطلح  2

ألاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والالجئين )للتجاهل والنبذ والاضهاد وعدم الانصاف من قبل املجتمع أو القانون وقد تضم 

 : أن ر(. وغيرهم

-treatment-populations-started/marginalized-getting-for-framework-a-box-tool-https://charterforcompassion.org/charter

people-of 22/3/2928: تاريخ املشاهدة 
 :التعليم القانوني القائم على دراسة الحالة، متاح عبر املوقع الالكتروني  3

-en-ar-ppt-21-CLE-on-powerpoint-day-content/uploads/2010/12/First-http://www.protectionproject.org/wp

.pdfMode1-Compatibility 

 24/4/2928: تاريخ املشاهدة

https://charterforcompassion.org/charter-tool-box-a-framework-for-getting-started/marginalized-populations-treatment-of-people
https://charterforcompassion.org/charter-tool-box-a-framework-for-getting-started/marginalized-populations-treatment-of-people
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/12/First-day-powerpoint-on-CLE-21-ppt-ar-en-Compatibility-Mode1.pdf
http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/12/First-day-powerpoint-on-CLE-21-ppt-ar-en-Compatibility-Mode1.pdf
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يطلب من الطالب الالتزام بحضور عدد من الجلسات املنعقدة : تدريب العملي وحضور جلسات املحاكمال (2

أمام القضاء في قضايا قانونية معينة وأخذ املالح ات وتقديم التقارير وإحضار التغذية الراجعة إلى غرفة 

 . التدريس لفتح نقاشات واسعة حول ما تمت مشاهدته في غرف املحكمة

ت الدراسة وورش العمل واملؤتمرات بتن يم من قبل العيادة القانونية بما فيها الطلبة الذين عقد حلقا (3

وكذلك الانتقال إلى مؤسسات املجتمع . يأخذون على عاتقهم مسؤولية التنسيق والتحضير واملشاركة العلمية

سائل القانونية التي املختلفة لتوعيتهم بحقوقهم وعقد لقاءات توعوية لزيادة معرفتهم القانونية بامل

 .1تخصهم

من محامين أو قضاة أو ووكالء نيابة عامة أو )استضافة الخبراء القانونيين املختصين من خارج الجامعة  (4

بهدف إطالع الطلبة على الجانب العملي من اختصاصهم ( وموظفي مؤسسات حقوقية حكومية وغير حكومية

وهذا . وراق والعرائض املتعلقة بكل تخصص على حدهوأهم إلاجراءات املتبعة وكيفية إعداد وتن يم ألا 

يرتب  بتلقي الطالب دراسة أكاديمية في النقاط التي قد تثيرها القضايا العملية، حتى يكون أداؤهم مستقبال 

 . فعال أمام املحاكم

ارس ومؤسسات الزيارات امليدانية لبعض مؤسسات املجتمع املحلي لغايات نشر املعلومة القانونية كزيارة املد (4

 . التدريب املنهي

ومن أهم املوضوعات القانونية ألاساسية التي يتم العمل على تنميتها داخل العيادة القانونية وتشكل القاسم 

املسؤولية املهنية للمحامي في ظل القوانين السارية، وشرح مفهوم : املشترك للعيادات القانونية على اختالف أنواعها

قانونية والحق في التقاض ي وخدمة العدالة املجتمعية، وكذلك التدريب على أسس الكتابة ومباد ء املساعدة ال

القانونية بأنواعها وتنمية مهارات اللغة القانونية واملصطلحات القانونية و أصول تن يم املذكرات القانونية واملحاضر 

 .والشكاو  وغيرها من ألاوراق القضائية

 .القانونية وأهميتها التعليمية واملجتمعيةأهداف العيادة : الفرع الثاني

 أهمية العيادة القانونية

إن بيان أهمية العيادة القانونية ومد  ارتباط وجودها بحاجات املجتمع وتطوره يستلزم حتما التعر  بشكل 

 2092ام حيث ظهرت فكرة إنشاء عيادة قانونية  ول مرة في الع. موجز لنشأة العيادات القانونية ومراحل تطورها

إلى وجوب تلقي طالب الحقوق تعليم تطبيقي للمقررات القانونية    Alexander Lyubiunskyحين دعا ألاستاذ الروس ي

 . 2الن رية كما هو حال طلبة الطب والهندسة

                                                           
إلى عقد مذكرات تفاهم مع  2929تجدر إلاشارة هنا إلى أن العيادة القانونية في كلية فلسطين ألاهلية الجامعية قد بادرت في العام  1

ة لتوعيتهم بموضوعات مكتب التربية والتعليم في مدينة بيت لحم لعقد لقاءات توعوية للطلبة من مدارس املحاف ة في املراحل املختلف

نت قانونية معينة كان من بي ها العنف ألاسري والابتزاز الالكتروني والتهرب من املدرسة، وقد أبد  الطلبة واملدرسون أن هذه اللقاءات كا

اع ع ها على قدر من ألاهمية وقد أوصوا بضرورة استمرارية عقدها بشكل دوري ملا لها من أثر في توعية الطفل بحقوقه وسبل الدف

عيادة قانون "وتعد التوعية الجماهيرية شكل من أشكال املساعدة القانونية التي تس ى العيادة لتقديمها للمجتمع تحت مسمى .  وحمايتها

 (Street Law Clinic)أو " الشارع
2 Wilson, Richard J. (2004). Training for Justice: The Global Reach of Clinical Legal Education. Penn State International Law 

Review: Vol 22: No. 3, Article 5, Pg.421 

 : متوفر عبر الراب  الالكتروني

ntext=psilrhttp://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&co  29/9/2928: تاريخ املشاهدة 

 

http://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&context=psilr
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ففي البداية تم اعتماد منهك دراسة . وسرعان ما انتقلت الفكرة إلى اميركا لتتخذ نموذجا أكثر انتشارا وتطورا

ومن ثم ناد  بعض املحامين إلى ضرورة إطالع . كأسلوب للتدريس في كليات الحقوق  (Case-study method)حالة ال

الطلبة على حالت قانونية حقيقية من الواقع العملي، ومن هنا بدأ توجيه الطلبة نحو مراكز تقديم املساعدة 

كن ضمن تقويم الطلبة الذي كان حتى ذلك الوقت القانونية للحصول على التدريب الالزم، إل أن هذا ألامر لم ي

 .  حصرا على املقررات ألاكاديمية الن رية فق 

بعد ذلك جرت الكثير من الدراسات التي أظهرت وجود خلل في مخرجات كليات الحقوق ألامريكية استلزم إعادة 

وق التمتع بها عند انتهائه من كلية تحديد معايير اعتماد كليات الحقوق وأهم املهارات التي يحتاج خريج كلية الحق

الحقوق ومن هنا تم اعتماد املقررات التي تشتمل على التدريبات العملية لطلبة الحقوق إلى جانب الدراسة الن رية 

للقانون وأصبح الاهتمام منصبا على كيفية استفادة الطالب من هذه التدريبات وتنمية مهارات املحاماة وتفعيل دور 

 .1انونية في خدمة املجتمعالعيادات الق

 أهداف العيادة القانونية

 :إن الحاجة إلى إنشاء العيادة القانونية إنما يرتب  بهدفين رئيسين

هدف اجتماعي؛ يتلخص بتمكين وصول الفئات املهمشة في املجتمع املحلي إلى العدالة، وذلك من خالل تقديم : أول

يم املشورة القانونية للمراجعين املنتفعين مباشرة من قبل الطالب يتم تقد. 2املساعدة القانونية املجانية لهم

وأحيانا يتم . املهجلين أو املتطوعين في العيادة القانونية وحتما بإشراف متواصل من قبل موظفي العيادة القانونية

كومية أو إحالة طالفي املساعدة القانونية من العيادة القانونية إلى الجهات ذات الاختصاص من مؤسسات ح

 . مؤسسات املجتمع املدني أو املحامين الخاصين حسب الحاجة

هدف تعليمي؛ يتلخص بتوفير التدريب العملي املتكامل لطلبة الحقوق بما يكفل لهم اكتساب املهارات العملية : ثانيا

ذكر على سبيل املثال ل الحصر من هذه. 3التي يحتاجو ها لالنتقال إلى مرحلة العمل املنهي مهارات إجراء : املهارات يا

املقابلة وطرح ألاسئلة و مهارة دراسة الحالة والبحث العلمي وامليداني، مهارة املحاكاة، مهارة العمل الجماعي، مهارة 

، ويتبع ذلك مهارة تن يم وإعداد املرافعات والعرائض املختلفة
ً
 وكتابة

ً
 . 4إجادة اللغة القانونية خطابة

التفصيلية التي ترتب  وجودا وعدما بالهدفين الرئيسين للعيادة القانونية السابق  وهناك مجموعة من ألاهداف

 :ذكرهما، وم ها

                                                           
وقد تتعدد أنواع العيادات القانونية من جامعة . في وقتنا الحاضر، ل يوجد جامعة أميركية تدرس الحقوق إل وكان بها عيادة قانونية 1

سس واملباد ، بحيث تحتوي الخطة الدراسية لكل كلية حقوق مقر 
ا
ِحَدة في ألا ت  ر أو أكثر للعيادة القانونية يتوافر فيه  خر ، ولك ها ت ل ما

محمد، : أن ر. الجانب التعليمي العملي وكذلك الجانب الخدمي؛ وهما الجانبان اللذان يشكالن هيكل العيادة القانونية باملعنى الدقيق

 2429ص . كفالة الحق، مرجع سابقالعيادة القانونية و . فايز
فهوم املساعدة القانونية املجانية التي تقدم إلى الفئات املهمشة، وتعد هذه املهمة على م( Pro Bono Legal Aid)يطلق مصطلح  2

 8قفيشة،معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق، ص: أن ر. التقليدية للعيادات القانونية حول العالم
ات القانونية العملية ليست حصرا على مهنة رغم أن املهار (  Lawyering skills)وقد جرت العادة على تسمية هذه املهارات بمصطلح  3

املحاماة،  فقد يتخذ طالب الحقوق مسارا مهنيا مختلفا عن كونه محامي ليكون مثال قاض ي أو وكيل نيابة أو حتى باحث قانوني أو 

 . الحقوقية لذلك تعمل العيادة القانونية على تقديم تدريبات عملية تتسع لتشمل كافة املهن.  مستشار قانوني، أو غيرها
ورقة عمل غير منشوره قدمت ملؤتمر  .(العيادة القانونية ) التعليم القانوني التطبيقي في كليات القانون (.  2923. ) الطويل، أنور  4

 2ص. آفاق تعليم القانون في الجامعات الفلسطينية، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، غزة، فلسطين
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رفع مستو  الوعي القانوني لد  جمهور املواطنين في املجتمع املحلي بحقوقهم وواجباتهم في ظل التشريعات  .2

 . املطبقة

 .مل التطوعي ومناصرة حقوق إلانسانتنمية القيم املجتمعية لد  الطلبة بما فيها تكريس مباد  الع .2

 .وتأكيد معرفتهم بجوانب املسؤولية املهنية. تعزيز قيم وأخالقيات مهنة املحاماة لد  الطلبة الخريجين .3

املساهمة في تطوير املقررات الدراسية وأساليب التدريس املتبعة في كليات القانون بحيث تكون املنااك التي  .4

تمع ومتطلباته، ويرتب  ذلك أيضا بالس ي إلى تحسين مضمون ونواتج برامج تدرس انعكاسا لحتياجات املج

 . الدراسات القانونية بما يكفل إعداد جيل من املحامين املؤهلين أكاديميا وعمليا

تهدف العيادة القانونية أيضا من خالل أنشطتها إلى توثيق الصلة والعالقات ما بين طلبة الحقوق والجامعة  .4

 .  الهيئات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني واملن مات الدولية من جهة أخر   من جهة، بكل من

قد تتسع أهداف العيادة القانونية لتشمل إمكانية عمل املراجعة القانونية للتشريعات القائمة والتأثير في  .9

 .1اتجاه إصالح القانون والسياسة

 تمرارية العيادة القانونيةالصعوبات والعوامل املؤثرة في نشأة واس: املطلب الثاني

. تتعدد الصعوبات التي قد تواجه إنشاء أي مشروع جديد من شأنه إحداث التغيير الجوهري والتأثير في املجتمع

وبالرغم من أن العيادة القانونية لم تعد فكرة حديثة إل أن هناك مجموعة من املعيقات التي قد تواجه فكرة إنشاء 

قوق في الجامعات العربية أو على فر  نشأتها فهذه املعيقات قد تحول دون فعاليتها أو عيادة قانونية بكليات الح

 : استمراريتها

فمن ناحية قد يكون هناك حالة عامة  من . كفاءة وموقف كل من الطلبة وألاساتذة في العيادة القانونية .2

ليم التفاعلي وعدم وجود ايمان عدم تقبل التغيير في املنهجية النمطية لتعليم القانون والتحول إلى التع

ومن ناحية أخر  فإن هناك تساؤلت كثيرة تثور . بقدرة الطالب على املشاركة في الن ام التعليمي القانوني

بشأن مد  كفاءة الطالب لتقديم املشورة القانونية السليمة للمنتفعين من العيادة القانونية، خاصة في 

 . ون في التعليم العياديظل وجود نقص في عدد ألاساتذة املختص

. القيود القانونية حيث أن طلبة الحقوق وإدارة العيادة القانونية في فلسطين يمنع مثولهم أمام املحاكم .2

الذي جعل صالحية املثول امام املحكمة  2000لسنة ( 3)وذلك وفقا لقانون املحاميين الن اميين رقم 

 .  2زاولة مهنة املحاماة من قبل نقابة املحامينللمحامين املزاولين وحدهم الحاصلين على رخصة م

إدعاء البعض بوجود ن ام تدريب عملي بديل وهو ن ام التدريب املنهي لخريجي الحقوق واملعتمد من قبل  .3

جريت في العام . نقابة املحامين
ا
من املحامين املتدربين يعتقدون بأن % 82أكدت بأن  2924إل أن دراسة أ

 . 3سنتين قبل املزاولة هو تدريب ضعيف وقاصر التدريب النقابي ملدة

                                                           
1 "clinics have the potential to dramatically effect evolving legal systems in transitional democracies; by improving general 

access to justice; by directly exposing law students. . . to the legal needs and problems of the poor; and by calling attention 

to shortcomings in these legal systems".  

 8ص قفيشة، معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق، : أن ر
املحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية في : "من القانون أن( 2)، حيث نصت املادة 2000لسنة ( 3)قانون املحاميين الن اميين رقم  2

 ..."  قوق املواطنين وحرياتهم ويزاول املحامون وحدهم مهنة املحاماةتحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن ح
دراسة حول حال العدالة الفلسطينية بين الثبات والتغير، رام هللا، (. 2924(. )مساواة)املركز الفلسطيني لستقالل املحاماة والقضاء  3

 23ص 
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وفقا  ن مة النقابة فإن أي محامي مزاول ملهنة املحاماة ملدة ل تقل عن ثالث سنوات له الحق في تدريب اثنين 

ِب ليس لديه من الخبرة والقضايا ما يخوله لتدر . من املحامين املتدربين
َدر 

ا
يب تثور املشكلة غالبا إما  ن املحامي امل

البعض لخر قد يستغل املتدرب  داء . غيره،  أو بسبب عدم وجود رغبة بالتدريب حفاظا على أسرار وحيل املهنة

وفي جميع ألاحوال، فإن أعداد املحامين املتدربين من الخريجين في . 1مهام مكتبه إلادارية وانجاز مصالحه ال خصية

ن لتدري هم غير كافية، مما دفع نقابة املحامين خالل العام تزايد مستمر بحيث أصبحت أعداد املحامين املرخصي

من توجيه رسالة تخاطب فيها الجامعات الفلسطينية لوضع خط  ومعايير خاصة لقبول الطلبة في برامج  2929

 . 2الحقوق 

حيث أن مساقات العيادة القانونية بما فيها من تدريبات عملية وأنشطة مختلفة تحتاج إلى الكثير من  .4

نسيق فيي أيضا تتطلب التعامل مع أعداد قليلة من الطلبة ضمن الحلقة الدراسية الواحدة وهذا غير الت

 . ممكن في ظل إلاقبال املتزايد من قبل الطلبة لدراسة القانون 

عدم وضوح برامج املساعدة القانونية وعدم وجود أن مة وتشريعات خاصة بها تحدد ماهيتها وآليات  .4

 .  املنتفعين، دون إحداث أي تعار  ما بين الجهات التي تقدمها الحصول عليها من قبل

املوقف السلفي الذي يتخذه الكثير من املحامين املزاولين تجاه الخدمات القانونية املجانية التي تقدمها  .9

ن ر إلى ألامر وكأنه تهديد أو منافسة، وهذا مرده ضعف الثقافة القانونية  العيادات القانونية، بحيث يا

وهذا بدوره قد يقلل من . قائمة على مناصرة حقوق الانسان وكفالة حق التقاض ي للمستضعفين والفقراءال

 . اقبال الكثير من املحامين املزاولين على التطوع للعمل في العيادات القانونية

ان فاعليتها التمويل املالي؛ فقد تبين بالتجربة أن برامج العيادات القانونية بحاجة إلى دعم مالي كبير لضم .8

يهتم املمولين الخارجيين بتنمية العيادات القانونية إل أن هذا التمويل غالبا ما يقوم على ن ام . واستمراريتها

وحيث أن ن ام العيادات القانونية يعد حديث نوعا ما في فلسطين . املشاريع التي تتصف عادة بكو ها مؤقتة

 .تتلق  أية مخصصات مالية من قبل الجامعاتفإن جميع العيادات القانونية في فلسطين ل 

ما هي الفرص وإلامكانيات ملحاولة التغلب على هذه الصعوبات لضمان : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا املقام

 كفاءة واستمرارية عمل العيادة القانونيةن

الحال في جمعية  إنشاء جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني داعمة لنشأة العيادة القانونية وأنشطة، كما هو  .2

العيادات القانونية ألامريكية، واتحاد كليات الحقوق ألامريكية التي أثبتت من خالل التجربة ألامريكية 

 . أهمية دعمها في ظهور وانتشار العيادات القانونية في الوليات املتحدة ألامريكية

، وذلك بإرسالهم في تدريبات دورية الاهتمام بتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على أنماط التعليم العيادي .2

لإلفادة من التجارب العاملية في التعليم التفاعلي وعمل العيادة القانونية، لضمان ايجاد كادر منهي 

 . متخصص وعلى قدر من الكفاءة لتدريب طلبة الحقوق 

ية إلادارية لكلية في حال غياب أو ضعف التمويل، محاولة دمج التن يم الهيكلي للعيادة القانونية مع الهيكل .3

وإلافادة من الطلبة املتطوعين لتقديم الخدمات واملشاركة بأنشطة . الحقوق لضمان استمرارية عملها

                                                           
 8، صقفيشة، معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق 1
عت نقابة املحامين الفلسطينين الجامعات الفلسطينية إلى  رفع معايير القبول في كليات الحقوق لتخفيض أعداد الخريجين وقد د 2

وأكدت بأ ها غير مسؤولة عن استيعاب جميع الطلبة الخريجين بما يزيد عن طاقتها كنقابة ضمن . وذلك برفع معدلت القبول في البرنامج

 : أن ر. إمكانيات معينة

  http://samanews.ps/ar/post/281942/  22/8/2928تمت املشاهدة  في 

http://samanews.ps/ar/post/281942/
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وعمل التعديالت اللزمة على القوانين النقابية النافذة بما يلزم كل محامي مزاول تقديم ساعات . العيادة

 . نونية املجانيةمحددة تطوعية خالل العام لغايات تقديم املساعدة القا

وفي ظل الضعف الذي يسود ن ام التدريب النقابي فقد اقترح البعض إلغاؤه وتحويله إلى عام تدريفي واحد  .4

تابع لكليات الحقوق من خالل العيادات القانونية، ويتم إلاشراف على الطلبة خالل هذا العام من قبل كل 

ن يتلقوا أية محاضرات أو دراسات ن رية بل سيتم الطلبة خالل هذا العام ل. من النقابة وكلية الحقوق 

وسيتعامل الطلبة أيضا مع املوكلين، ويمثلون أمام . 1تدري هم من قبل محامين مزاولين وقضاة ووكالء نيابة

املحاكم بترخيص من النقابو وكذلك سيعقدون املرافعات واملحاكمات الصورية، وغيرها من التدريبات 

يكون الطالب بعد هذا العام التدريفي مستعدا لتقديم امتحانات مزاولة مهنة  العملية الالزمة، على أن

 . املحاماة وفقا  ن مة النقابة

وأخيرا فإن برنامج العيادة القانونية الحقيقي الفاعل، الذي يشكل انعكاسا لحتياجات الطلبة واملجتمع معا، ل  

ق إلايمان لد  جمهور املواطنين وإدارات املؤسسات املختلفة بد  وأن يزيل ثقافة التعليم القانوني التقليدي ويعم

بأهمية ودور العيادة القانونية في تنمية وإصالح التعليم القانوني ومهنة املحاماة من جهة، وخدمة املجتمع املحلي من 

 . جهة أخر  

 الخاتمة

طوة متميزة نحو نشر خلصت هذه الدراسة إلى أن  تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعد خ

أساليب التعليم القانوني التفاعلي، فيي تعمل على صقل مهارات الطالب املهنية وتعزز مهارات الاتصال مع املجتمع 

املحلي كما وتخدم أبناء املجتمع من خالل التوعية القانونية وتوظيف العلوم القانونية لخدمة الفئة املستضعفة 

 .واملهمشة

ة التي بحثت في مفهوم التعليم القانوني التطبيقي ودور العيادة القانونية في تطوير ومن خالل هذه الدراس

 :من ومة التعليم القانوني باتجاه التعليم التفاعلي فإن الباحث يخلص إلى مجموعة من النتائج وهي على النحو لتي

على الجمع ما بين الجانبين التعليم القانوني التطبيقي هو توجه معاصر للتدريس في كليات الحقوق، يقوم  .2

 .الن ري والعملي لدراسة القانون 

نطاق التعليم القانوني التطبيقي ل يقتصر على العيادات القانونية بل يمتد ليشمل كل من املحاكم  .2

 .الصورية واملناظرات واملسابقات املتعلقة بكتابة املرافعات وإعداد البحوث القانونية وغيرها

احد  صور التعليم القانوني التطبيقي، وهي عبارة عن دائرة أو قسم يتبع بشكل  العيادة القانونية هي .3

در س كمساق دراس ي في برنامج الحقوق 
ا
 .أساس ي لكلية الحقوق كما أ ها ت

أولهما اجتماعي؛ وذلك بتقديم الخدمة القانونية املجانية : تس ى العيادة القانونية لتحقيق هدفان رئيسان .4

ويتحقق ذلك من خالل تقديم الاستشارات . عام وللفئات املهمشة بشكل خاصلبناء املجتمع بشكل 

تعليمي؛ من خالل التركيز على إكساب طلبة : وهدف ثاٍن . القانونية ورفع مستو  الوعي القانوني في املجتمع

 . الحقوق املهارات العملية الالزمة ملهنة املحاماة وتدري هم العملي في مجالت القانون املختلفة

تتمثل أهمية العيادة القانونية في عدة نواح؛ فيي تعود بالنفع على كل من طالب الحقوق والهيئة التدريسية  .4

فيي تسهم . في كليات الحقوق، والجامعة ككل وكذلك املجتمع املحلي املنتفع من خدمات العيادة القانونية

املنافسة في سوق العمل، وكذلك  في انتاج طلبة حقوق خريجون متميزون ذوي مهارات عملية قادرين على

                                                           
 20، صقفيشة، معتز، إصالح التعليم القانوني، مرجع سابق 1
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فيي تعمل على اصالح املنهك النمطي في أساليب التعليم القانوني في كلية الحقوق وتحفز ألاساتذة واملدربين 

 .على الدراسة والبحث بشكل دائم للتمكن من تدريب الطلبة

خالل بناء عالقات تعاون  تسهم العيادة القانونية في انفتاح الجامعة على املجتمعين املحلي والدولي، من .9

 .وشراكة مع العديد من املؤسسات داخل فلسطين وخارجها

إما من خالل تعامل الطلبة مع حالت حقيقية : يتم التدريب العملي لطلبة العيادة القانونية بأسلوبين .8

صة توقع وواقعية يتم ت خيصها وتحليلها من ناحية قانونية، أو مع حالت قانونية مفترضة تتيح للطالب فر 

 . التعامل مع حالت مماثلة في املستقبل العملي

تم إنشاء العيادة القانونية في جامعة فلسطين ألاهلية منذ تأسيس كلية الحقوق فيها، وقد جر  إدراجها  .8

 . ضمن الخطة الدراسية كمساق تخصص اختياري يتاح لطلبة السنتين الثالثة والرابعة

قانوني التطبيقي بما فيه العيادة القانونية يواجه بعض املعيقات إن العمل وفقا ملن ومة التعليم ال .0

 . والصعوبات التي من شأ ها الحيلولة دون تحقيق أهدافه املرجوة بالشكل ألامثل

 :  وبناء على ما جاء في هذا البحث من نتائج فإن الباحث يقف عند التوصيات لتية

ليات الحقوق الفلسطينية كو ها أحد أهم سبل تطوير تطبيق فكرة إنشاء العيادة القانونية في جميع ك .2

 . وإصالح التعليم القانوني

العمل على انتقال كليات الحقوق من مرحلة نمطية التدريس القانوني التقليدي القائم على التلقين إلى  .2

عملية مرحلة التدريس العملي التفاعلي، القائم على دراسة الحالت ومنح الطلبة مساحته للمساهمة في ال

 .التدريسية

تعديل نواتج التعلم املرجوة من دراسة املساقات املدرجة ضمن برنامج الحقوق بحيث تكون قدرة الطالب  .3

على البحث والتحليل والنقاش والتعامل مع الحالت الدراسية القانونية، واكتساب مهارات الخطابة 

 .والكتابة القانونية أحد أهم هذه املخرجات

ة املحامين الفلسطينين فيما يخص برامج املساعدة القانونية بما يتيح للعيادة القانونية التنسيق مع نقاب .4

القيام بدورها الاجتماعي املتمثل بتقديم املساعدة القانونية املجانية دون أي تعار  مع أن مة النقابة 

حامين املتطوعين بهدف والتعاون مع النقابة أيضا  يجاد شبكة من امل. والقوانين الناظمة ملهنة املحاماة

العمل مع طلبة العيادة القانونية وتدري هم وإلاشراف على الحالت التي تستقبلها العيادة ومتابعتها امام 

 .املحاكم

تأهيلهم وتنمية قدراتهم ورفع تن يم دورات تدريبية  عضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، بهدف  .4

بما يمك هم من إعداد طالب حقوق متميزون بمهارات قانونية مستواهم في التعليم القانوني التطبيقي، 

 .عملية

بناء شبكة من العالقات القائمة على التفاهم والتعاون ما بين كلية الحقوق في جامعة فلسطين ألاهلية  .9

الجامعية ومختلف املؤسسات ذات العالقة بمهنة املحاماة والعيادات القانونية والجامعات ذات التجارب 

 .في مجال التعليم القانوني التطبيقي من أجل ال هو  به وتطويره والافادة من الخبرات املختلفة النا حة

إجراء التعديالت الالزمة على الخط  الدراسية لبرامج الحقوق بما يضمن أن تكون دراسة املساقات  .8

إلى جانب املعرفة  الخاصة با صول وإلاجراءات على فصلين دراسيين بما يكفل تغطية الجانب العملي م ها

الن رية، وكذلك إدراج مساقات عملية متخصصة كمساق التطبيقات القضائية واملحكمة الصورية 

 . وأصول الصياغة القانونية ومساق العيادة القانونية
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إنشاء اتحاد العيادات القانونية الفلسطينية بهدف تسهيل التنسيق والتعاون فيما يخص أنشطة  .8

تبادل الخبرات فيما بي ها، والعمل الجماعي الجاد  صالح من ومة التعليم القانوني في العيادات القانونية و 

 . الجامعات الفلسطينية املختلفة

تخصيص الدعم املالي للعيادة القانونية بكلية الحقوق من قبل الجامعة ومن مؤسسات املجتمع املدني،  .0

تها للجمهور مجانا وفي قضايا حقيقية، وهو باعتبارها من وسائل املساعدة القانونية حيث ستقدم خدما

 .لن يتم إل بإبرام عقود مع أساتذة ومحامين وقضاة لتدريب الطالب على املمارسة العملية
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 دراسة تطبيقية  سالمي في فلسطينالعمل املصرفي إلا مشكالت 

Problems of Islamic banking in Palestine practical study 

 سعدي ارزيقات.أ

 منسق برنامج التأمين وإدارة املخاطر/ محاضر في كلية العلوم الادارية واملالية 

 فلسطين –جامعة فلسطين الاهلية 

Mr. Sadi Irzigat 

Lecturer at College of Administrative and Financial Sciences  -Coordinator of Insurance and 

Risk Management Program-Palestine Ahliya University- Palestine 

 

  :لخصامل

وكذلك بيان املشكالت والتحديات ، هدفت هذه الدراسة إلى وصف تجربة العمل املصرفي إلاسالمي في فلسطين

وطبيعللة العمللل املصللرفي ، شللكل رئي لل ي فللي املللوارد البشللريةالتللي تواجههللا هللذه املصللارف علللى املسللتو  الللداخلي واملتمثلللة ب

 .وكذلك سياسات الاستثمار في املصارف إلاسالمية، والجوانب الفنية واملادية، إلاسالمي

تم الاسلتعانة بأسلئلتها ملن خلالل املقلابالت ملع بعلض ملدراء املصلارف  استبانةولتحقيق هذا الغر  تم تصميم 

ومللن ، وقلد تللم توزيعهللا علللى إدارات ومللوظفي هللذه املصللارف، ات السللابقة حللول املوضللوعوالدراسلل، إلاسلالمية فللي فلسللطين

 .بهذا الخصوص  والحصول على نتائج هامة، ثم تحليلها بالشكل املناسب

لقلد كشللفت نتللائج الدراسللة بلأن املصللارف إلاسللالمية فللي فلسلطين تواجلله العديللد مللن املشلكالت والتللي أثللرت علللى  

ولعللب دور هللام فللي تحقيللق التنميللة ، ث قللدرتها علللى مواجهللة أنللدادها مللن املصللارف التقليديللةأداء هللذه املصللارف مللن حيلل

قللللة الكلللوادر ، وملللن أهلللم هلللذه املشلللاكل ، وكلللذلك فلللي قلللدرتها عللللى التطلللور والنملللو، الاقتصلللادية والاجتماعيلللة فلللي فلسلللطين

شللللتركة بللللين املصللللارف الاسللللالمية فللللي عللللدم وجللللود أيللللة مشلللاريع ممي، و املؤهللللة واملدربللللة علللللى آليللللات العمللللل املصلللرفي الاسللللال 

ضلعف الاهتملام بت لجيع البحلث العلملي ملن قبلل الادارة فيملا مما يجعلها منافسة فيما بي هلا ،  با ضلافة اللى  فلسطين

 .يخص مشكالتها وتطوير آليات العمل املصرفي الاسالمي

تسل ى املصلارف إلاسلالمية فلي ضلرورة أن :  هذا وقد تضمن هذه الدراسة عدة توصيات وحلول كلان ملن أهمهلا    

وأن تسل ى إللى إنشلاء دوائلر متخصصلة بحيلث يشلرف عليهلا ، فلسطين إلى الوصول إلى أكبر قدر ملن التجمعلات السلكانية

وكيفية الاستعداد لها قبل استفحالها وما هلي ، مختصون وتكون مهمتها محصورة في الاطالع على مشاكل هذه املصارف

الاتجاه العلمي فيما يخص موضوع الاندماج وذلك لتكوين ج هة قوية قلادرة عللى الثبلات كذلك مسايرة ، سبل املعالجة

ضلللرورة قيلللام الجامعلللات واملعاهلللد فلللي فلسلللطين ، ملللع التأكيلللد عللللى والصلللمود أملللام املصلللارف التقليديلللة الجيلللدة التأسللليس

 .بلعب دور أكبر في تأهيل وإعداد موارد بشرية متخصصة بالعمل املصرفي الاسالمي 

Abstract : 

    The study  aimed  to describe the experience of Islamic banking in Palestine, 

and indicate the problems and challenges that banking effected  by it, on  the 
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internal level, which are mainly represented in human resources, the nature of 

Islamic banking work, technical and material aspects, and  investment policies in 

Islamic banks. 

     The results of the search revealed that Islamic banks in Palestine face many 

problems that have affected the performance of these banks in terms of their 

ability to effected  their peers from traditional banks, and play an important role 

in achieving economic and social development in Palestine, as well as in their 

ability to develop and grow. The problems, the lack of qualified and trained 

cadres on the mechanisms of Islamic banking, and the absence of any joint 

projects between Islamic banks in Palestine, which makes them competitive 

among them, in addition to the lack of interest in encouraging scientific research 

by the administration regarding its problems and developing the mechanisms of 

Islamic banking work, after that, The search included several recommendations 

& solutions: Islamic banks in Palestine need to  reach the of population centers, 

and establish specialized departments of human resources specialists in Islamic 

banking work, and also go along with the scientific trend with regard to the issue 

of integration in order to form a strong front capable of stability and withstand 

against well-established traditional banks, with an emphasis on the need for 

universities and institutes in Palestine to play a greater role in qualifying and 

preparing human resources specialized in Islamic banking. 

Key Words : Islamic Banking in Palestine, Problems & challenges, Palestine.  

 
 :املقدمبة

عالم ظهور املصارف إلاسالمية بإنشاء أول مصرف إسلالمي فلي مدينلة دبلي إلاماراتيلة في العقود ألاخيرة لحا ال   

ثلم انتشلرت هلذه املصلارف اللى بلاقي اللدول العربيلة والاسلالمية ومراكلز امللال ، م يحمل إسلم بنلك دبلي إلاسلالمي2084عام 

ببه  : "مية بقوللله سللبحانه وتعللالىالعامليلة مقدمللة البللديل الاسللالمي للمعللامالت الربويللة التللي حرمتهللا الشللريعة الاسللال 
ا
َحببلا الل

َ
َوأ

َبببببا َم الر ّ َبْيببببَع َوَحببببرا
ْ
مصللللرف  499إلللللى أن إعللللداد هللللذه املصللللارف زاد فللللي لونللللة ألاخيللللرة عللللن  (2)هللللذا وتشللللير الاحصللللاءات. (1)" ال

مي يصل ومؤسسة تعمل وفق الضواب  الاسالمية موزعة في جميع أنحاء العالم، كما أن حجم التعامل املصرفي إلاسال 

 وأن حجلللم موجوداتهلللا حسلللب آخلللر إلاحصلللاءات وصلللل إللللى أكثلللر ملللن 
ً
مليلللار  299إللللى مئلللات املليلللارات ملللن اللللدولرات سلللنويا

 . دولر

 يراود العديد من الناس من سكان العالم العربي   
ً
 بعد أن كانت حلما

ً
 ملموسا

ً
لقد أصبحت املصارف الاسالمية واقعا

سالمية التغلب على الكثير من الصعوبات التي قابلتها في البداية وعبرت املرحلة فقد إستطاعت املصارف الا . وإلاسالمي

التجريبية بنجاح مشهود في البلدان املختلفة على إختالف ال روف الاقتصادية والاجتماعية وهي تؤدي واجبا تكتنفه 

                                                           
 .284لية ، سورة البقرة (1)

 إتحللللاد املصللللارف 822ص_829ص، م2017ينللللاير ، ه2428ذو الحجللللة ، 29مجلللللد ، 390العللللدد ، مجلللللة الاقتصللللاد الاسللللالمي ((2
ً
، وأن للللر أيضللللا

 . م2920العربية 
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 ملللن املشلللكالت فللي تنافسلللها مللع الوسلللائل والا 
ً
سللاليب املصلللرفية التقليديلللة التحللديات ملللن كللل جانلللب بحيللث تواجللله كثيللرا

 .  ( 1)الغائرة الجذور 

 مللن الناحيللة الاقتصللادية البحتلله" الللى  (2)هللذا وتشللير الدراسللات  
ً
وأن ، أن الن للام املصللرفي الاسللالمي هللو الاكثللر إسللتقرارا

ي تواجههلا وأ هلا بلالرغم ملن حلداثتها والصلعوبات التل، التجربة أصبحت ظاهرة واقعية ين ر إليها العالم بتقدير وإعجاب

إل أ هلللللا فرضلللللت نفسلللللها عللللللى الن لللللام املصلللللرفي العلللللالمي ل بغلللللر  مواجهتللللله ومحاربتللللله ولكلللللن بغلللللر  تطبيقللللله والعملللللل 

 ".     بموجبه

وقلللد ، أراضلليها فللإن هنلللاك إهتمللام كبيلللر بتأسلليس تللللك املصللارف عللللى ،أمللا بالنسلللبة للمصللارف الاسلللالمية فللي فلسلللطين   

ب من سلطات الاحتالل إلاسرائيلية تأسليس مصلرف إسلالمي فلي مدينلة رام م، عندما طل2004ظهرت أول محاولة عام 

 ملناقشللللللة هللللللذه الفكللللللرة
ً
ممللللللا أد  إلللللللى قيللللللام عللللللدد مللللللن ، هللا وكانللللللت إجابللللللة الحللللللاكم العسللللللكري حي هللللللا أنلللللله للللللليس جللللللاهزا

انللت وبالفعللل ك، ورجللال ألاعمللال الفلسللطينيون بإنشللاء شللركة دون ذكللر بأ هللا ستؤسللس علللى مللنهك إسللالمي، املسللتثمرين

ثللم تالهللا إنشللاء ، م كشللركة حملللة أسللهم22/2/2004النتيجلة ظهللور شللركة بيللت املللال الفلسللطيني التللي تللم ترخيصللها فللي 

، مللن اجمللالي عللدد املصللارف التقليديللة% 28عللدة مصللارف إسللالمية وصللل عللددها إلللى أربعللة مصللارف شللكلت مللا نسللبته 

 (3)رأس املال لجميع املصارف العاملة في فلسطينمن % 28وبمجموع ما نسبته ، من إجمالي فروع تلك املصارف% 29و

والتعلرف عللى مشلكالتها واملسلاهمة فلي وضلع حللول ممكلن لهلا أن ، وهذه أرقام تسلتدعي البحلث والتقيليم لهلذه التجربلة

 .تساعدها على القيام بدورها املأمول م ها

 مشللكالتصللارف ومللا تواجهلله مللن وبسللبب هللذا النجللاح املبللدئي لهللذه التجربللة إقت لل ى البحللث عللن صللعوبات هللذه امل   

هلام للعملل عللى إيجلاد السلبل ولليلات  ملدخلبحيلث سليمثل هلذا ، تؤثر على مسيرة عملها وتعيقها في تحقيق أهدافها

ومللا يمكلللن ان يترتللب عليهلللا ، املالئمللة للحللد ملللن تزايللد هلللذه الصللعوبات وإسلللتفحالها عللن طريللق فهمهلللا ومعرفللة مصلللادرها

 .الطبي ي يمكن أن تؤثر بشكل سلفي على قدرة هذه املصارف في القيام بدورهاحال وجودها من آثار ونتائج 

 :مشكلة الدراسة

تعتبلر املصلارف الاسلالمية فلي فلسلطين ملن املصلارف الاسلالمية حديثلة اللولدة، بحيلث للم يتجلاوز عمرهلا ثالثلة عقللود    

وبلللرز العديلللد ملللن ، ن ملللن النلللاس هنلللاكملللن الزملللان الاملللر اللللذي أد  اللللى غملللو  فكلللرة تللللك املصلللارف فلللي عقلللول الكثيلللري

، التساؤلت حول أداء هذه املصارف دون معرفة واضحة باملشلكالت أو الصلعوبات التلي واجهلت وتواجله تللك املصلارف

ملللا هللللي  : بالسلللؤال التلللاليوبلللذلك يمكلللن صلللياغة املشللللكلة ، وكيلللف يمكلللن التغلللللب عليهلللا، وملللا هللللي آثارهلللا، وملللا هلللي أسلللبابها

 ملصارف الاسالمية في فلسطين وتعيق من أدائها في الاستثمار والتنمية ن املشكالت التي تواجه ا

 : أهمية الدراسة

وكللللللذلك  دارات تلللللللك ( أصللللللحاب رؤوس ألامللللللوال)أن هللللللذه الدراسللللللة لهللللللا أهميللللللة خاصللللللة ملللللللالكي املصللللللارف الاسللللللالمية  .2

 ومقترحات من شأ ها أن تزيد من فعالية تلك املصارف
ً
 .املصارف بحيث ستقدم حلول

                                                           
بحوث مختارة من املؤتمر العام الاول ، ن رة تقويمية للمصارف واملؤسسات املالية الاسالمية ودورها املستقبلي.شودري، رشيد  ((1

الاتحاد الدولي للمصارف ، القاهرة، الطبعة الاولى، ه2498صفر  28 – 24للمصارف الاسالمية املنعقد بإسطنبول بتركيا في الفترة من 

 .م2088الاسالمية 
 -هل 2428، الطبعة الاولى، سلسلة محاضرات الفائزين بجائزة البنك الاسالمي للتنمية. مشاكل وآفاق، تطور العمل املصرفي الاسالمي  ((2

 . 0ص، م 2998
 . م2920رات املصرفية جمعية البنوك في فلسطين، التقرير املالي واملؤش ((3
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كملللللا أن هلللللذه الدراسلللللة سلللللتكون هاملللللة بالنسلللللبة للسللللللطات املن ملللللة لعملللللل املصلللللارف الاسلللللالمية مثلللللل سللللللطة النقلللللد . 2

وتقللللللديم ، الفلسلللللطينية حيلللللث يهمهلللللا معرفلللللة العقبلللللات التلللللي تواجههلللللا املصلللللارف الاسلللللالمية ملللللن أجلللللل العملللللل عللللللى حلهلللللا

 .تصادية املقترحات بشأ ها لتلك املصارف مما يعزز من دورها في دعم املشاريع الاق

بحيللث أفتقللرت أغلللب الدراسللات التللي تناولللت موضللوع املصللارف الاسللالمية فللي ، قلللة الدراسللات التللي تناولللت املوضللوع. 3

 .أو الحلول املقترحة لها، فلسطين الى الحديث عن

 عللللللى الاسلللللللوب امليلللللداني فلللللي جمللللللع البيانلللللات بعكلللللس أغلللللللب . 4
ً
ومملللللا يوضلللللح أهميلللللة هللللللذه الدراسلللللة أ هلللللا سللللللتعتمد أيضلللللا

 .راسات التي أعتمدت على الاسلوب الن ري البعيد عن الواقع والتطبيق العمليالد

  البحث ةفرضي

 .املصارف الاسالمية في فلسطين مجموعة من املشكالت تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها  تواجه

 :أهداف الدراسة

 .ا التعرف على املشاكل التي تعتر  سير عمل هذه املؤسسات املالية وتحليله.  2

 .محاول وضع تصور للحلول لتلك العقبات التي تواجه تلك املصارف وكيف يمكن مواجهتها والاستعداد لها.  2

 : منهج الدراسة 

 
ً
 .املنهك الوصفي، والذي سيتم من خالله إستقراء املادة العلمية وجمعها بما يخدم أغرا  هذه الدراسة : أول

 
ً
 .خالله معالجة هذ البيانات وتحليلها بما يحقق ألاهداف  املنهك التحليلي، والذي سيتم من: ثانيا

 :الدراسات السابقة

أعطللت الدراسللة ملحللة تاريخيللة عللن العمللل :  تحللديات وآفللاق  -املصللارف إلاسللالمية فللي فلسللطين :  1محمللد هشللام جبللر .2

إللللللى تقيللللليم  داء املصلللللرفي إلاسلللللالمي فلللللي العلللللالم وفلللللي فلسلللللطين واسلللللتخدم الباحلللللث ن لللللام تحليلللللل البيانلللللات فلللللي الوصلللللول 

وتملللت املقارنلللة بلللين املصلللارف إلاسلللالمية فلللي فلسلللطين وفلللروع املصلللارف ألاردنيلللة وجميلللع املصلللارف، ، املصلللارف إلاسلللالمية

 حيلللللث أن موجلللللودات تللللللك املصلللللارف 
ً
" وتوصللللللت الدراسلللللة إللللللى أن دور املصلللللارف إلاسلللللالمية فلللللي فلسلللللطين ملللللا زال قلللللليال

وأوصلت الدراسلة بضلرورة أن تقلوم ، نسلبة موجلودات املصلارف الكليلةتمثل أقلل ملن النصلف ملن " املصارف إلاسالمية

املصارف إلاسالمية بجهود أكبر لتسويق منتجاتها وأن تعمل سلطة النقد الفلسطينية على ت جيع املصارف إلاسالمية 

 .وذلك بأخذ طبيعتها بعين الاعتبار

هللدفت هللذه الدراسللة الللى : ت التللي تواجههللا البنللوك الاسللالمية فللي فلسللطين والتحللديا:  2محمللد صللبري هللارون وآخللرون .2

التعرف على البنوك إلاسالمية العاملة في فلسلطين ملن حيلث نشلأتها وتطورهلا، حيلث أعتبلرت تجربلة البنلوك إلاسلالمية 

الفلسطينية غير ناضجة إذا ما قورنت بغيرها من الدول، والتعرف عللى أهلم املشلكالت التلي تعيلق عملهلا، وبيئلة العملل 

ا، وكلللذلك التحلللديات الخارجيلللة والداخليلللة التلللي تواجههلللا، وقلللد توصللللت الدراسلللة اللللى أن البنلللوك الاسلللالمية املحيطلللة بهللل

استطاعت تقديم نفسها كمنافس قوي في السوق، ملع وجلود العديلد ملن املشلاكل وكلان أهمهلا علدم وجلود أسلس عملل 

عات مصللرفية خاصللة بللالبنوك سللن تشللري مصللرفي إسللالمي موحللد، وقللد أوصللت الدراسللة بعللدة توصلليات كللان مللن أهمهللا

 .  الاسالمية تتناسب وطبيعة عملها 

                                                           
، جامعلللة النجلللاح الوطنيلللة، تحلللديات وآفلللاق بحلللث باللغلللة الانجليزيلللة وغيلللر منشلللور  -محملللد هشلللام جبلللر،  املصلللارف إلاسلللالمية فلللي فلسلللطين  1

 .م2922فلسطين، ، نابلس
طنية املاليزية، ماليزيا، املصارف إلاسالمية في فلسطين والتحديات التي تواجهها، مجلة الجامعة الو : هارون، محمد صبري وآخرون  2

 .م2929سبتمبر 
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لثار املتوقعة وكيفيلة املواجهلة  ملن وجهلة ن لر العلاملين : املصارف إلاسالمية والعوملة املالية :  1أحمد طه ال جلوني. 3

قلللدرة املصلللارف إلاسلللالمية   ىهلللدفت هلللذه الدراسلللة اللللى التعلللرف علللل: فلللي إلادارات العليلللا فلللي املصلللارف إلاسلللالمية ألاردنيلللة 

ألاردنيللة وإسللتعدادها ملواجهللة املشللكالت والتحللديات املترتبللة علللى العوملللة املاليللة، وقللد توصلللت الدراسللة الللى عللدة نتللائج 

ة املالية، كملا أ هلا للن ملتتأثر املصارف إلاسالمية ألاردنية بشكل سلفي نتيجة التأثيرات الناتجة عن العو : كان من أهمها 

اصها إلاسالمية من خالل حاجتها للتعامل ملع مصلارف تجاريلة ل تراعلي طبيعلة عملل هلذه املصلارف، كملا تتحتفا بخو 

تقلللل العوملللة املاليللة مللن قللدرة املصللارف إلاسللالمية إلاجماليللة علللى املنافسللة مللع املصللارف التجاريللة الكبيللرة نتيجللة صللغر 

اق محللللدودة، كمللللا تبللللين أنلللله يتللللوفر لللللد  حجللللم هللللذه املصللللارف، بحيللللث تقتصللللر منافسللللتها مللللع بعضللللها الللللبعض فللللي أسللللو 

املصلللارف إلاسلللالمية ألاردنيلللة مسلللتو  مقبلللول ملللن اللللوعي للللد  إداراتهلللا، وإلامكانيلللات املطلوبلللة ملواجهلللة تحلللديات العومللللة 

ضللللرورة تفعيللللل أطللللر التعللللاون والللللرواب  بللللين املصللللارف : املاليللللة، وقللللد أوصللللت الدراسللللة بعللللدة توصلللليات كللللان مللللن أهمهللللا 

ملللللن خلللللالل تأسللللليس عالقللللة منافسلللللة تعاونيلللللة مبنيلللللة عللللللى قاعللللدة املصللللللحة املشلللللتركة بي هلللللا ملواجهلللللة  إلاسللللالمية ألاردنيلللللة

 .التحديات التي قد تعترضها، وإنشاء إدارات مستقلة للبحث والتطوير

تقييم أداء املصارف العاملة في فلسطين، تناول هذا البحث جميع املصلارف العامللة فلي : 2فارس محمود أبو معمر  .4

ا فيهلللللا املصلللللارف الاسلللللالمية وتقيللللليم  دائهلللللا ملللللن حيلللللث ملللللد  إلتلللللزام تللللللك املصلللللارف بتعلللللاليم سللللللطة النقلللللد فلسلللللطين بمللللل

وتوصللت هلذه الدراسلة اللى علدة نتلائج كلان مللن . الفلسلطينية ملن مالئلة مصلرفية وسليولة وتوظيفلات داخليلة وخارجيلة

سلللطة النقللد الفلسللطينية فللي حللين عللدم إلتللزام أهمهللا، أن غالبيللة املصللارف الوطنيللة تلتللزم باملالئللة املاليللة التللي حللددتها 

املصلللارف الغيلللر وطنيلللة بهلللا، كملللا وتلتلللزم جميلللع املصلللارف العامللللة فلللي فلسلللطين بنسلللبة التوظيفلللات الخارجيلللة اللللى إجملللالي 

فلي بعللض املصلارف وتزيلد نسللبة % 49الودائلع، وتلتلزم املصللارف الوطنيلة بنسلبة التسللهيالت اللى الودائلع املحللددة بنسلية 

، وقللد أوصلت الدراسلة بعلدة توصليات كللان م هلا، ضلرورة متابعلة إسلتكمال رأس املللال %49اللى الودائلع علن  التسلهيالت

 .إلزام املصارف الوافدة بنسبة التسهيالت الى الودائعوكذلك للمصارف التي وضعت برنامجا لذلك، 

 مجتمع وعينة الدراسة

املصلللللرف : واملصلللللارف هلللللي، سلللللالمية فلللللي فلسلللللطينسلللللوف يشلللللتمل مجتملللللع الدراسلللللة امليدانيلللللة عللللللى جميلللللع املصلللللارف الا    

ومصللللللللللللرف الصللللللللللللفا ، (م1997)واملصللللللللللللرف الاسللللللللللللالمي الفلسللللللللللللطيني للتمويللللللللللللل والاسللللللللللللتثمار ، (م1995)الاسللللللللللللالمي العربللللللللللللي 

 .أما عينة الدراسة فسوف تشمل على موظفين تلك املصارف في فلسطين، (م2929)الاسالمي

 : هيكلية البحث 

 : وتفريعات كما يلي تم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث 

 (النشأة والاهداف) الاسالمي في فلسطين املصرفي العملواقع : املبحث الاول 

 مشكالت املصارف إلاسالمية في فلسطين: املبحث الثاني 

 لحلول واملقترحات ملشكالت املصارف إلاسالمية في فلسطينتصور ل: املبحث الثالث 

 (النشأة والاهداف)مي في فلسطين العمل املصرفي الاسال اقع و :  املبحث الاول 

 
 
 نشأة البنوك الاسالمية في فلسطين : أوال

                                                           
لثار املتوقعة وكيفية املواجهة  من وجهة ن ر العاملين في إلادارات العليا في : املصارف إلاسالمية والعوملة املالية : أحمد طه ال جلوني  1

 م2990، اململكة العربية السعوية، 2، عدد 22املصارف إلاسالمية ألاردنية ، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، إلاقتصاد إلاسالمي، مجلد 
مجلللة الجامعللة ، كليللة التجللارة، تقيلليم أداء املصللارف العاملللة فللي فلسللطين بحللث صللادر عللن املللؤتمر العلمللي الاول : فللارس محمللود أبللو معمللر 2

 .م2994-2993فلسطين، ، غزة، الجامعة الاسالمية، الاسالمية
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م متمثللللة بشلللركة بيلللت امللللال الفلسلللطيني 2004بلللدأت فكلللرة املؤسسلللات املاليلللة الاسلللالمية فلللي فلسلللطين منلللذ بدايلللة علللام    

ثللم تالهللا إنشللاء ، إسللالمية ماليللين دينللار أردنللي دون أن تحمللل إسللم 29والتللي تللم تأسللييها فللي نفللس العللام بللرأس مللال قللدره 

البنللك الاسلالمي العربللي، البنللك : م اللى ثالثللة بنلوك إسللالمية وهلي 2922علدة بنللوك إسلالمية وصللل علددها حتللى  هايلة عللام 

 .بنك الصفا الاسالمي ، الاسالمي الفلسطيني للتمويل والاستثمار

أراضيها، حيث ي هر ؤسسات على بتأسيس تلك امل في فلسطين ت هر املؤشرات ألاولية الى أن هناك إهتمامو 

 من خالل زيادة الاقبال على التعامل مع هذه املصارف وتعدد فروعها، وربما يعود السبب الى زيادة الوعي 
ً
ذلك جليا

من قبل املواطنين بالعمل املصرفي إلاسالمي، وكذلك تقبل فكرة هذه املصارف وتفهمها أكثر من ذي قبل، با ضافة 

هذه املؤسسات من خالل عقد ورش العمل واملؤتمرات التي تخصص للحديث عن هذه املؤسسات الى جهود املهتمين ب

 .وطريقة تعاملها، ثم فتح بعض الجامعات الفلسطينية القبول في تخصصات لها عالقة باملصارف إلاسالمية 

العاملة  م من إجمالي املصارف2929حتى العام % 29هذا وقد بل  عددها ثالثة مصارف مشكلة ما نسبته 

  89أكثر من في القطاع املصرفي الفلسطيني، وبعدد فروع بل  
ً
من إجمالي عدد الفرع % 28، وبما نسبته ومكتب فرعا

 .للمصارف، مقارنة مع فترات سابقة

مليلون دولر،  238م، ملا مجموعله 2929كملا وقلد بلل  رأس امللال امللدفوع للمصلارف الاسلالمية حتلى  هايلة علام 

مليار دورلر،  2.8من إجمالي رأس املال للقطاع املصرفي الفلسطيني ومجموع موجوداتها بإجمالي % 22مشكلة ما يقارب 

العللام  نملن إجملالي موجلودات القطلاع املصلرفي الفلسلطيني، حيلث بلغلت فلي  هايلة الربلع الرابلع مل% 24مشلكلة ملا نسلبته 

 .ذه التجربة، من حيث النمو والتسارع ، وهذه أرقام تدلل على أهمية ه1مليار دولر 20.2م ما مجموعه 2929

 في فلسطين على النحو التالي
ً
 :ونوجز الحديث عن البنوك الاسالمية العاملة حاليا

م 2004تأسللس البنللك الاسللالمي العربللي بإعتبللاره شللركة مسللاهمة عامللة محللدودة فللي عللام :  ( 2)البنللك الاسللالمي العربللي .2

والاعمللال املصللرفية املختلفللة وفللق أحكللام الشللريعة الاسللالمية وبللرأس ويهللدف الللى تقللديم الخللدمات ، مللن قبللل بنللك الاردن

 .( 3) م2920مليون دولر أمريكي ب هاية عام  299 مال بل  مقداره خمسة عشرة مليون دينار أردني تم رفعها

شلللركة تأسلللس البنللك الاسللالمي الفلسللطيني للتمللول والاسللتثمار ك: ( 4)البنللك الاسللالمي الفلسللطيني للتمويللل والاسللثمار .2

م وقلللللد حصلللللللت إدارة البنلللللك علللللللى املوافقلللللة املبدئيللللللة ملللللن سلللللللطة النقللللللد 24/22/2004مسلللللاهمة عامللللللة محلللللدودة بتللللللاريخ 

وقللللللد باشللللللر البنللللللك ، م 24/94/2008م وحصللللللل علللللللى املوافقللللللة ال هائيللللللة بتللللللاريخ 98/98/2009بتللللللاريخ  PMAالفلسللللللطينية 

وقد ، م2008قد في مركزه الرئي  ي في مدينة غزة عام أعماله الفعلية بعد أن حصل على املوافقه ال هائية من سلطة الن

م ليصلللبح رأس ملللال البنلللك 2994كلللان رأس ملللال امللللدفوع البنلللك عنلللد بدايلللة عملللله عشلللرة ماليلللين دولر تلللم زيادتهلللا فلللي علللام 

 .دولر مليون  299املدفوع 

ة من الشركات تأسس مصرف الصفا كشركة مساهمة عامة قام على تأسيسه مجموع:  ( 5)بنك الصفا الاسالمي  .3

م، وباشر بممارسة أعماله بتاريخ 2929والطبيعية املرموقة في العام  واملؤسسات الكبيرة وال خصيات الاعتبارية 

مليون  84كمؤسسة مصرفية تعمل وفق احكام الشريعة الاسالمية السمحاء، يبل  رأس مال املصرف  22/0/2929 

                                                           
 . م 2922-2929رام هللا، فلسطين، نشرات مجلة جمعية الينوك في فلسطين،  1

 .وان ر كذلك التقارير السنوية للبنك ، بطاقة التعريف الخاصة بالبنك الاسالمي العربي (2)
 .www.aibnk.comموقع البنك الاسالمي العربي: الانترنت( (3
وان ر ،  3البحوث والدراسات والتطوير ص دائرة( نشرة تعريفية ) الن ام الداخلي للبنك الاسالمي الفلسطيني للتمول والاستثمار  (4)

 29ص، م2929، كذلك التقرير السنوي للبنك الاسالمي الفلسطيني 
 .م 2929(النشرة التعريفية)التقارير السنوية لبنك الصفا الاسالمي  (5)
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حتياجات السوق الفلسطيني من الخدمات واملنتجات املصرفية تلبية ا دولر أمريكي، و يس ى مصرف الصفا الى 

 للفائدة في جميع صورها وأشكالها ، وكذلك ممارسة اعمال التمويل والاستثمار وتطوير وسائل  الاسالمية
ً
واستبعادا

م الشريعة اجتذاب الاموال واملدخرات نحو املشاركة في الاستثمار املنتج بأساليب ووسائل مصرفية ل تتعار  مع أحكا

 إلاسالمية

 

 

 
 
 أهداف البنوك الاسالمية في فلسطين وخصائصها: ثانيا

وإسلللتثمار الاملللوال ، لقللد انشلللأت البنلللوك الاسللالمية لتحقيلللق العديلللد ملللن الاهللداف مثلللل جلللذب الودائللع وتنميتهلللا    

 .في السوق وتحقيق الربح املادي للبنك نفسه حتى يستطيع املنافسة والاستمرار ، وفق الشريعة الاسالمية

نلورد هنلا ملا تضلمنه عقلد ، وللتعرف على أهم الاهداف التي تس ى البنوك الاسالمية في فلسلطين اللى تحقيقهلا

 : ( 1)وهي كما يلي ، التأسيس والن ام الداخلي للبنوك الاسالمية من أهداف

 .املساهمة في تطبيق القواعد الشرعية في املعامالت الاقتصادية واملصرفية بشكل عام .2

ديم البللللديل املقبللللول لشللللرائح املجتمللللع والتللللي أحجمللللت أو تللللرددت لغايللللة لن عللللن التعامللللل مللللع القطللللاع املصللللرفي تقلللل .2

 . سباب عقائدية

 .إجتذاب ألامول واملدخرات الداخلية والخارجية والتي لم تدخل الجهاز املصرفي بعد  .3

ي والاسلتثمار واملشلاركات فلي مختللف توفير الاموال الالزمة لأل خاص واملؤسسات من خالل صلي  التمويلل الاسلالم .4

 .ق فوليس لعب دور الوسي  املالي ، املجالت والقطاعات

تقديم خدمات مصرفية إسالمية بإستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصالت الحديثة إستجابة ملتطلبلات التطلور  .4

 .وتنوع الرغبات لد  العمالء، والتنوع واملنافسة

والقيللام بللدور فعللال فللي ال هللو  ، املصللرفي الاسللالمي كخيللار أول للتعامللل املصللرفي ترسلليخ مبللدأ التعامللل مللع الن للام .9

 .بالن ام الاقتصادي الاسالمي

 . تطوير وسائل إجتذاب الاموال واملدخرات وتوجيهها نحو املشاركة في الاستثمار بالسلوب املصرفي غير الربوي  .8

التكافلللللل الاجتملللللاعي امللللللن م عللللللى أسلللللاس املنفعلللللة الاهتملللللام بإدخلللللال الخلللللدمات والنشلللللاطات الهادفلللللة  حيلللللاء صلللللور  .8

 .املشتركة واملصلحة املعتبرة

وحتلللللى تسلللللتطيع البنلللللوك الاسلللللالمي فلللللي فلسلللللطين تحقيلللللق هلللللذه الاهلللللداف يتوجلللللب عليهلللللا الاهتملللللام بتلللللوفير الوسلللللائل  

 :والامكانات املوارد الالزمة لذلك مثل

سللؤولين أو املللوظفين واملتفهمللين لطبيعللة العمللل أن تسلل ى جاهللدة الللى تللوفير الكللادر املصللرفي سللواء علللى مسللتو  امل .2

 .املصرفي الاسالمي سواء من الناحية الشرعية أو من الناحية الفنية 

أن تقوم البنوك الاسالمية بإتمام كافلة الاجلراءات والعقلود وفلق أحكلام الشلريعة الاسلالمية الغلراء بملا يكفلل عملل  .2

 .مصرفي إسالمي قوي وسليم ودائم وخال من الش هات 

أن تعمللللل البنللللوك الاسللللالمية علللللى تللللوفير الان مللللة والخلللللدمات املصللللرفية وفللللق أحللللدت املسللللتجدات مللللن تكنولوجيلللللا  .3

 .مصرفية وما الى ذلك

 دراسة تطبيقية  –مشكالت البنوك الاسالمية في فلسطين : املبحث الثاني

                                                           
ذلك التقارير للبنك الاسالمي العربي وان ر ك. دائرة الدراسات والبحوث والتطوير، دليل الخدمات املصرفية: البنك الاسالمي الفلسطيني ((1

 .م2929(النشرة التعريفية الخاصة من التقارير) وبنك الصفا  الاسالمي 
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فقد تم تصميم استبانة ، سطينللتعرف على املشكالت الداخلية والخارجية والتي تواجه املصارف الاسالمية في فل 

بحيث خصص القسم الاول للمعلومات العامة،  أما القسم الثاني فقد خصص لجمع بيانات ، تتكون من ثالثة أقسام

 .تتعلق بدرجة وجود وأهمية املشكالت التي تواجهها املصارف الاسالمية في فلسطين

 مجتمع وعينة الدراسة 

لفروع ومن هم في وظائف أدن  مثل رؤسلاء الاقسلام وامللراقبين ووظلائف أخلر ، يتكون مجتمع الدراسة من مدراء ا    

 ملن العلاملين فلي املصلارف الاسلالمية فلي فلسلطين وهلي 24وقد تم توزيع الاستبانة على 
ً
، البنلك الاسلالمي العربلي:  خصا

نهللخ لكللل  8ي بمعللدل نهللخة أ 24نهللخة مللن  22وقللد تللم تعبئللة ، وبنللك الصللفا الاسللالمي، البنللك الاسللالمي الفلسللطيني

 .من جميع الاستبانات التي تم توزيعها% 84مصرف من الاستبانات املوزعة وبنسبة 

 أسلوب تحليل البيانات 

 لدرجة املوافقة على وجودها أو أهميتها من عدمها  
ً
كملا تلم إسلتخدام املتوسل  ، تم عر  هذه املشكالت تبعا

كملا وتللم إسلتخراج الانحللراف املعيللاري ، وجهلة ن للر املسللتجيبينالحسلابي لقيللاس درجلة وجللود كلل مشللكلة علللى حلده مللن 

 .لدرجة وجود كل مشكلة بهدف معرفة مد  إتفاق املستجيبين حول هذه املشكالت من عدم إتفاقهم

 تنفيذ أداة الدراسة 

ي تلللم توزيلللع الاسلللتبانة علللن طريلللق الاتصلللال املباشلللر باملسلللتجيبين فلللي املصلللارف الاسلللالمية فلللي فلسلللطين سلللواء فللل    

 .ومن ثم متابعة الحصول عليها ،املراكز الرئيسية للمصارف

 
 
 املشكالت املتعلقة بإلادارات املصارف الاسالمية: أوال

الللى املشلللكالت التلللي تواجللله املصللارف الاسلللالمية فلللي فلسللطين واملتعلقلللة بلللإدارات املصلللارف  2يشللير الجلللدول رقلللم     

حيلث قلل املتوسل  ، ملن املشلكالت جميعهلا موجلودة أو مهملةويالحا ملن خلالل الجلدول أن هلذه املجموعلة ، الاسالمية

وقلد كلان الانحلراف املعيلاري عنلد أدنل  درجلة لله للمشلكلة الثانيلة مملا يلدل عللى ، لجميع هذه املشلكالت 3الحسابي عن 

ة وقللد بللل  كللان الانحللراف املعيللاري عنللد أدنلل  درجللة للله للمشللكل، إتفللاق كبيللر بللين املسللتجيبين حللول أهميللة هللذه املشللكلة

 . أهمية هذه املشكلة الثانية مما يدل على إتفاق كبير بين املستجيبين حول 

 ملتوسطها الحسابي ( : 2)الجدول رقم 
 
 حسب درجة أهميتها تبعا

 
 تصاعديا

 
 املشكالت مرتبة ترتيبا

املتوس   املشكلة الرقم

 الحسابي

 الانحراف املعياري 

2 
 من قبل الادارةضعف الاهتمام بتطوير ن م املعلومات الادارية 

2.26 .96 

2 
 ضعف التنسيق بين إدارات املصارف الاسالمية فيما يخص مشكالتها

2.39 .83 

3 
 قلة املدراء املتمرسين على آليات العمل املصرفي الاسالمي

2.43 1.12 

4 
 ضعف القدرة على تطوير آليات العمل املصرفي الاسالمي

2.56 .94 

4 
 السيولة بشكل كامل عدم قدرة الادارة على إستغالل

2.60 .98 

9 
 " أصحاب رأس املال" عدم وضوح فكرة املؤسسة في عقول مجالس الادراة 

2.65 1.02 

8 
 التغيير املستمر  دارات املصارف الاسالمية مما يعيق عملية التخطي  

2.78 .90 
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8 
 عدم الاهتمام بوضع أدلة العمل وتنسيب الاختصاصات

2.78 .99 

 1.04 2.91 م بت جيع البحث العلميضعف الاهتما 0

 

حيللللث أن دور ن للللم ، (ضللللعف الاهتمللللام بتطللللوير ن للللم املعلومللللات الاداريللللة مللللن قبللللل الادارة : ) املشللللكلة الاولللللى   

إذ أن ن لم املعلوملات الاداريلة ، مساعديهم على تناول مسؤولياتهم بكفاءة وكفايلةو املعلومات الادارية هو خدمة املدراء 

والطلللرق املسلللتخدمة بواسلللطة الادارة بلللل غيلللرت طبيعلللة الادارة نفسلللها ملللن خلللالل التلللأثيرات الاداريلللة  قلللد غيلللرت الوسلللائل

لللللن م املعلوملللللات الاداريللللة والتلللللي تأخللللذ فلللللي الاعتبللللار إلاخلللللتالف فللللي املسلللللؤوليات امللقللللاة عللللللى عللللاتق املسلللللتويات التن يميلللللة 

صللللارف الاسللللالمية يللللنعكس أثللللره علللللى تطللللوير هللللذه املختلفللللة وعللللدم الاهتمللللام مللللن بتطللللوير ن للللم املعلومللللات الاداريللللة فللللي امل

وهلللذا يعنلللي حاجلللة هلللذه املصلللارف اللللى تطلللوير ن لللم ، املصلللارف وعللللى قلللدرتها عللللى منافسلللة أنلللدادها ملللن املصلللارف الاخلللر  

املعلومللات للمسللاعدة فللي املفاضلللة بللين البللدائل وإتخللاذ القلللرارات السللليمة فللي الوقللت املناسللب للخللروج بللأدوات جديلللدة 

 ةومملا يزيلد ملن حلدة هلذه املشلكلة عللى سلبيل املثلال هلو محدوديلة الصلالحيات املعطلا، ير أسلاليب العمللللتعامل وتطو 

مللللدراء فلللروع البنلللوك الاسلللالمية  تخلللاذ القلللرارات أو رفضلللها حيلللث أن أي طللللب مقلللدم لهلللذه الفلللروع يجلللب أن يبعلللث اللللى 

افقله عليله ملن قبلل الفلرع خاصلة إذا ملا كلان الطللب الادارة العامة وبعلد املوافقله عليله ملن قبلل الادارة العاملة تلتم املو 

املقدم بالحصول على تمويل لصفقه كبيرة مما يطول الاجراءات ويعقدها عللى العكلس ملا هلو حاصلل فلي فلروع البنلوك 

 حيللث يعطلل  مللدير الفللرع كامللل الصللالحيات لقبللول أي صللفقة أو رفضللها دون علللم الادارة العامللة بللذلك 
ً
الاسللرائيلية مللثال

 .  ل ويسرع الاجراءاتمما يسه

بحيلث يبلدو ملن أن ( ضعف التنسيق بين إدارات املصارف الاسالمية فيملا يخلص مشلكالتها: )املشكلة الثانية    

التنسلليق بللين إدارات هللذه املصللارف فللي فلسللطين شللبه معللدوم وذلللك مللن خللالل الاهميللة املرتفعللة لهللذه املشللكلة وكللذلك 

عللدم وجللود أي جهللود تللذكر بللين إدارات هللذه املصللارف فللي إطللار زيللادة التعللاون كمللا أن ، إنخفللا  الانحللراف املعيللاري لهللا

والتنسلليق فيمللا بي هللا مللن شللأنه أن يزيللد مللن حللدة هللذه املشللكلة الهامللة والتللي سللتنعكس بشللكل سلللفي علللى جهللود وقللدرة 

 .هذه املصارف على املنافسة

بقولله  (1)وهذا ما أكده أحدهم ( في الاسالمي قلة املدراء املتمرسين على آليات العمل املصر: ) املشكلة الثالثة 

ناهيك ، أن إدارات املصارف الاسالمية تهدف بالدرجة الاولى الى الحفاظ على مناص ها أكثر من حفاظها على تطويرها: " 

 وبالتلالي إفتقلار املصلارف الاسلالمية، أن مع م هذه الادارات إن لم يكن جميعهلا هلي إدارات قادملة ملن مصلارف تجاريلة

 ".الى مدراء متمرسين على العمل املصرفي الاسالمي 

وهللي مشللكلة مرتبطللة باملشللكلة ( ضللعف القللدرة علللى تطللوير آليللات العمللل املصللرفي الاسللالمي : )املشللكلة الرابعللة    

حيللللث أن عللللدم وجللللود مللللدراء متخصصللللين بالعمللللل املصللللرفي الاسللللالمي ينللللتج عنلللله عللللدم القللللدرة علللللى إختللللراع أو ، السلللابقة

 .يب وآليات عمل جديدةتطوير أسال

وربملا تعلود أسلباب هلذه املشلكلة ( عدم قدرة إلادارة على إستغالل السيولة بشكل كامل : ) املشكلة الخامسة     

 
ً
وعدم قدرة هذه املصارف ملن الاسلتفادة ملن املزايلا ، الى مشكالت أخر  مثل ضعف فرص الاستثمار في فلسطين عامتا

دم وجلود أي إتفلاق بلين املصلارف الاسلالمية فيملا بي هلا عللى أدوات تيسلر بهلا إسلتخدام وعل، التي تتمع بها البنلوك الاخلر  

 .فائض السيولة يزيد من خطورة املشكلة

                                                           
 .فرع الخليل/ مدير البنك الاسالمي الفلسطيني سابقا ، الباحث مع السيد عبد الكريم شاهين إرزيقات مقابلة أجراها ((1
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حيلللث أن "( أصلللحاب رأس امللللال" علللدم وضلللوح فكلللرة املؤسسلللة فلللي عقلللول مجلللالس الادراة : )املشلللكلة السادسلللة 

رة وغيللر قلادرين عللى التفريللق بلين امللكيلة عللن الادارة فكلرة املؤسسلة فلي فلسللطين ليسلت واضلحة فللي عقلول مجلالس الادا

وقللد إسللتقال الكثيللر ، ممللا أد  الللى أنلله مللن الصللعب للمللدراء العمللومين لتلللك املصللارف أن يبقللوا لفتللرة أطللول مللن الوقللت

 قبل البقاء ملدة سنة واحدة
ً
 .( 1)هشام جبر  الباحث وقد ركز على هذه املشكلة، م هم مبكرا

بحيث أن التغييلر ( التغيير املستمر  دارات املصارف الاسالمية مما يعيق عملية التخطي  : ) املشكلة السابعة   

 . املستمر للمسؤولين في املصارف الاسالمية يعوق التخطي  بشكل مالئم ومستمر 

وبخصللوص هللذه املشللكلة قلللال ( عللدم الاهتمللام بوضللع أدلللة العملللل وتنسلليب الاختصاصللات : )املشللكلة الثامنللة    

أن البنللللللللوك الاسللللللللالمية فللللللللي فلسللللللللطين تفضللللللللل املوظللللللللف الحاصللللللللل علللللللللى درجللللللللة : (2)ير البنللللللللك الاسللللللللالمي الفلسللللللللطيني مللللللللد

 
ً
 ذلك بأن الاثنين يعملون وينتجون نفلس العملل  ،البكالوريوس وتستثني الحاصل على درجة أعلى كاملاجستير مثال

ً
معلال

أقللول بللأن مثللل هللذه السياسللة تللنعكس بشللكل .  ولكللن الاخيللر ل يقبللل براتللب كصللاحب درجللة البكللالوريوس لللذلك يفضللل

وتللرتب  هلذه املشللكلة باملشلكلة الرابعلة ممللا يلؤدي الللى ضلعف فللي القلدرة علللى ، سللفي عللى تطللور وإسلتمرارية هللذه البنلوك

 .تطوير آليات العمل املصرفي الاسالمي وتجعلها محدودة في مجالت معينة كاملرابحة 

ونللللاتج ذلللللك مللللن قلللللة الابحللللاث الصللللادرة عللللن ( بت للللجيع البحللللث العلمللللي  ضللللعف الاهتمللللام: )املشللللكلة التاسللللعة     

وبالتللالي إفتقللار هللذه املصللارف الللى أدوات جديللدة ، وكللذلك ضللعف دوائللر التللدريب والبحللث العلمللي بهللا، البنللوك الاسللالمية

 .للتعامل وتطوير أساليب العمل كما تقدم باملشكلة الاولى

 
 
 املصارف الاسالمية في فلسطين املشكالت املتعلقة بالعاملين في: ثانيا

الللللى مجموعللللة املشللللكالت املتعلقللللة بالعللللاملين فللللي املصللللارف الاسللللالمية أي مللللن هللللم فللللي ( 2)يشللللير الجللللدول رقللللم    

للمشلكالت الثالثلة الاوللى مملا يلدل  3وي هر من خالل الجلدول أن املتوسل  الحسلابي قلل علن ، وظائف أدن  من الادارة

 أن الانحلراف املعيلاري كلان عنلد أدنل  ، م ها املصلارف الاسلالمية فلي فلسلطين وبالتالي تعاني، على أ ها مهمة
ً
ويالحلا أيضلا

 .درجة له عند املشكلة الثالثة مما يدل على إتفاق كبير بين املستجيبين حول أهميتها

 ملتوسطها الحسابي( : 2)الجدول رقم 
ً
 حسب درجة أهميتها تبعا

ً
 تصاعديا

ً
 املشكالت مرتبة ترتيبا

 الانحراف املعياري  املتوس  الحسابي املشكلة الرقم

 1.03 2.48 ضعف الرغبة والحافز لتطوير آليات العمل املصرفي الاسالمي 2

2 
علللللللللدم إدراك العلللللللللاملين باملصلللللللللارف الاسلللللللللالمية للفلللللللللرق بي هلللللللللا وبلللللللللين 

 التجارية
2.61 .89 

 87. 2.70 قلة الكوادر املدربة على آليات العمل املصرفي الاسالمي 3

 1.02 3.17 ف التدريب الفني للعاميلن   ضغ 4

 

إن العللللاملين فللللي البنللللوك ( ضللللعف الرغبللللة والحللللافز لتطللللوير آليللللات العمللللل املصللللرفي الاسللللالمي : ) املشللللكلة الاولللللى 

واللللدفع امللللادي واملعنلللوي حتلللى يمكللل هم املسلللاهمة الفعاللللة فلللي تحقيلللق الاهلللداف املأموللللة ، الاسلللالمية يحتلللاجون اللللى الحفلللز

كملا أن ، رواتب املوظفين في املصارف الاسالمية هلي أقلل بكثيلر ملن رواتلب امللوظفين فلي املصلارف الاخلر   حيث أن، م هم

وهلذا ملن شلأنه أن ، الحوافز التي تقدمها البنوك الاسالمية أقل بكثير من الحوافز التلي تقلدمها البنلوك الاخلر  ملوظفيهلا

 .تطوير هذه املصارف بالشكل املطلوبيؤثر على نفوس العاملين ويجعلهم غير مستعدين لخدمة أو 

                                                           
، نابلس، مجلة جامعة النجاح الوطنية (. باللغة الانجليزية )تحديات وآفاق ، في فلسطين  البنوك الاسالمية: بحث بعنوان . هشام ، جبر (1)

 .م2922، فلسطين
 . 22/4/2922بتاريخ ، فرع بيت لحم، مدير بنك الصفا، اسماعيل رضوان: مقالبة أجراها الباحث مع السيد ((2
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بسللللبب أن مع للللم ( عللللدم إدراك العللللاملين باملصللللارف الاسللللالمية للفللللرق بي هللللا وبللللين التجاريللللة : )املشللللكلة الثانيللللة   

 ملللوظفين كللانوا يعملللون فللي املصللارف التجاريللة
ً
وقللد إنتقلللوا ملللن ، العللاملين فللي املصللارف الاسللالمية فللي فلسللطين هللم أصللال

إل أن ذلللك لللم يكللن عامللل لتغييللر ن للرتهم الللى املعللامالت التجاريللة ، اعهم أو لثقللتهم بهللذه املؤسسللاتهللذه املصللارف  قتنلل

ونتيجللللة لتللللأثر هللللؤلء العللللاملين بأسللللاليب التعامللللل املصللللرفي التقليللللدي ، واملاليللللة فللللي هللللذه املصللللارف مللللن الناحيللللة العمليللللة

 على الفائدة املصرفية
ً
، ين على تفهم طبيعة العمل املصرفي الاسالمي عن غيلرهوبالتالي فإ هم غير قادر ، واملعتمد أساسا

 بلللين آليلللة التمويلللل ، كملللا أن إجلللراءات عمليلللات املرابحلللة قلللد سلللاعدت عللللى ترسللليخ ذللللك
ً
حيلللث أنللله ل يوجلللد فلللرق تقريبلللا

 .واملدد الزمنية، باملرابحة وبين آلية التمويل بالقر  من حيث النسبة

وهي مشكلة مرتبطة ( صصة أو املدربة على آليات العمل املصرفي الاسالميقلة الكوادر املتخ: ) املشكلة الثالثة    

وممللا يزيللد مللن حللدة هللذه املشللكلة هللو عللدم قيللام هللذه املؤسسللات بتأهيللل وتللدريب هللذه الكللوادر علللى ، باملشللكلة السللابقة

 أن مع مها قادم من مصارف تجارية كما تقدم، أصول العمل املصرفي الاسالمي
ً
ده نائلب ملدير وهلذا ملا أكل، وخصوصا

 .( 1)دائرة الرقابة على املصارف في سلطة النقد الفلسطينية 

 لثا
 
 املشكالت املتعلقة بطبيعة العمل املصرفي الاسالمي: ثا

 حسللللب ( 3)ي هللللر الجللللدول رقللللم     
ً
 تصللللاعديا

ً
املشللللكالت املتعلقللللة بطبيعللللة العمللللل املصللللرفي الاسللللالمي مرتبللللة ترتيبللللا

بإسلتهناء املشلكلة الخامسلة  3جدول فقد قل املتوس  الحسابي ملع م املشكالت علن وكما هو ظاهر بال، درجة أهميتها

كمللللللا أن الانحللللللراف املعيللللللاري كللللللان عنللللللد أدنلللللل  مسللللللتوياته للمشللللللكلة الاولللللللى ممللللللا يللللللدل علللللللى إتفللللللاق كبيللللللر بللللللين ، والسادسللللللة

 .املستجيبين حول أهمية هذه املشكلة

 ح( : 0)الجدول رقم 
 
 تصاعديا

 
 ملتوسطها الحسابي املشكالت مرتبة ترتيبا

 
 سب درجة أهميتها تبعا

 الانحراف املعياري  املتوس  الحسابي املشكلة الرقم

 75. 1.86 ضعف إهتمام الجامعات في فلسطين بتدريس مساقات باملصارف الاسالمية 2

 1.20 2.00 عدم وجود عو  بدل تأخير على التمويالت املمنوحة كباقي املصارف  2

 85. 2.21 سالمية بالشريعة الاسالمية إرتباط املصارف الا  3

 93. 2.82 قلة الادوات املالية الاسالمية متعددة لجال لالستفادة من السيولة  4

 1.01 2.02 صعوبة البحث عن الاستثمار في املجال الاسالمي  4

 92. 3.69 ضعف الرقابة الشرعية لد  املصارف الاسالمية في فلسطين  9

  

حيلث أن علدم ( ضعف إهتمام الجامعات في فلسطين بتدريس مساقات باملصارف الاسالمية: ) ىاملشكلة الاول 

إهتمام الجامعات الفلسطينية بتدريس املساقات املتخصصة في مجال املصارف الاسالمية وتطويرها يعد ملن املشلاكل 

تلوفر الكلادر البشلري املؤهلل للعملل املهمة ذلك  ن حل هذه املشكلة يترتب عليله حلل الكثيلر ملن املشلكالت الاخلر  مثلل 

، ناهيللك عللن أن نشللر ثقافللة املصللارف الاسللالمية فللي الجامعللات سلليكون لهللا ألاثللر الكبيللر فللي نفللوس الطلبللة، فللي هللذا املجللال

إسللللالمية بعيللللدة عللللن الفكللللر الربللللوي والعللللادات الربويللللة السللللائدة بللللين النللللاس  ماليللللة وبالتللللالي الخللللروج بعقللللول ذات ثقافللللة

 
ً
كر أن هناك نقص حاد في الكتب والابحاث التلي تناوللت موضلوع املصلارف الاسلالمية فلي فلسلطين سلواًء كما ويذ، عامتا

. بحيلللث تتنلللاول الصللليرفة الاسلللالمية وتشلللرح الن لللام امللللالي الاسلللالمي ،أو فلللي مراكلللز البحلللث العلملللي، فلللي مكتبلللات الجامعلللات

تجارية  قتناعهم أو لثقتهم بهلذه املؤسسلات  حيث أن مع م موظفين املصارف الاسالمية واللذين إنتقلوا من مصارف

 .لم تتغير ن رتهم الى املعامالت التجارية واملالية في هذه املصارف من الناحية العملية

                                                           
 .فلسطين، رام هللا ، سلطة النقد الفلسطينية، ة الرقابة على املصارفمقابلة أجراها الباحث مع السيد علي الخطيب، نائب مدير دائر  ((1
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حيللث أن عللدم إمكانيللة ( عللدم وجللود عللو  تللأخير علللى التمللويالت املمنوحللة كبللاقي املصللارف : ) املشللكلة الثانيللة    

وكنتيجة لذلك ، عو  بدل تأخير لالموال املمنوحة يؤدي الى تعطيل هذه الاموال املصارف الاسالمية في الحصول على

 .عدم قدرة املصارف الاسالمية على تحقيق عائد سنوي منافس للمصارف الاخر  

 ( إرتباط املصارف الاسالمية بالشريعة الاسالمية : ) املشكلة الثالثة   
ً
حيث أن املصارف الاسالمية مرتبطة دائملا

فيي ليست حرة في القيام ، ة الاسالمية في جهودها التسويقية املختلفة وهذا ما يميزها عن غيرها من املصارفبالشريع

لذلك تمتلك املصارف التجارية ميزة في هذا املجال في أ ها تستطيع إختراع وتقديم خدمات مصرفية جديدة ، بما تريده

وفللي العديللد مللن الحللالت رفضللت البنللوك ، التجاريللةملصللارف ومربحللة دون تحكيمهللا الللى معيللار الحللالل والحللرام بعكللس ا

الاسللالمية إحتماليللة التعامللل مللع بعللض الصللفقات املربحللة بسللبب عللدم قللدرة لجنللة حكللم الشللريعة علللى فهللم الصللفقات 

الشللريعة والاقتصللاد أو املعرفللة العمليللة للمسللائل املاليللة )ويعللود السللبب الللى الللنقص فللي مللن يجمعللون بللين التخصصللين 

ول يمكلللن التلللرخص بمبلللدأ ملللن مبلللاد   ةالاسلللالميبحيلللث ل بلللد وأن تلللدار املصلللارف الاسلللالمية حسلللب الشلللريعة (. ةالحديثللل

فهللذه الحللدود الشللرعية غيللر ، ممللا يعنللي أنلله ل يوجللد مجللال للتللرخص فللي هللذا الن للام، الشللريعة مقابللل أي عمليللة تجاريللة

ة العادية التي يضلعها البنلك املركلزي أو تفرضلها اللبالد الوضعية ملزمة في ذاتها وتأتي فوق الضواب  الاساسية القانوني

 . )1(التي تعمل بها هذه املؤسسات 

وهلللذا يعنلللي حاجلللة ( قللللة الادوات املاليلللة الاسلللالمية متعلللددة لجللال لالسلللتفادة ملللن السللليولة : ) املشللكلة الرابعلللة   

وتللزداد هللذه الحاجللة للمصللارف ، سللتفادة م هللاهللذه املصللارف الللى الادوات املاليللة الاسللالمية متنوعللة لجللال والاغللرا  لال 

 
ً
 .الاسالمية في ظل الحاجة الى الاستفادة من السيولة الزائدة لديها أيضا

فقللد كانللت أقللل املشللكالت أهميللة فللي ( صللعوبة البحللث عللن الاسللتثمار فللي املجللال الاسللالمي : ) املشللكلة الخامسللة   

بسبب قلة الادوات املالية الاسالمية متعددة لجال لالستفادة ملن  كما أنه لها عالقة باملشكلة الرابعة، هذه املجموعة

 .السيولة

 
 
 املشكالت املتعلقة بالجوانب الفنية واملادية باملصارف الاسالمية في فلسطين: رابعا

 حسللللللب درجللللللة ( 4)ي هلللللر الجللللللدول رقللللللم     
ً
 تصللللللاعديا

ً
املشللللللكالت املتعلقلللللة بللللللالنواحي الفنيللللللة واملاديللللللة مرتبلللللة ترتيبللللللا

ممللا يللدل علللى  3وكمللا هللو ظللاهر مللن خللالل الجللدول فقللد قللل املتوسلل  الحسللابي للمشللكالت الثالثللة الاولللى عللن ، تهللاأهمي

وقلد كلان الانحلراف املعيلاري عنلد أدنل  درجله ، للمشكالت الثالثة الاخيرة مما يدل عللى علدم أهميتهلا 3أهميتها وزاد عن 

 .3دم أهميتها بسبب أن املتوس  الحسابي لها قد زاد عن له عند املشكلة الاخيرة مما يدل على إتفاق كبير على ع

 ملتوسطها الحسابي( : 4)الجدول رقم 
 
 حسب درجة أهميتها تبعا

 
 تصاعديا

 
 املشكالت مرتبة ترتيبا

 الانحراف املعياري  املتوس  الحسابي املشكلة الرقم

 1.04 2.08 قلة عدد املصارف الاسالمية في فلسطين مقارنة باملصارف التجارية 2

 1.08 2.47 صغر حجم رؤوس أموال املصارف الاسالمية مقارنة باملصارف التجارية 2

 1.14 2.95 عدم وجود بنوك مراسلة للبنوك الاسالمية خارج فلسطين  3

 1.07 2.09 املوقف السلفي للمصارف الاسالمية تجاه وسائل الاعالم  4

 1.03 3.51 في فلسطين  عدم وجود موازنة تخطيطية باملصارف الاسالمية 4

 89. 3.52 صعوبة إحتساب الارباح بالطرق املحاسبية املعروفة  9

   

                                                           
بحوث مختارة من املؤتمر العام الاول ، ن رة تقويمية للمصارف واملؤسسات املالية الاسالمية ودورها املستقبلي. رشيد، شودري  1

الاتحاد الدولي للمصارف ، القاهرة، الطبعة الاولى ،ه2498صفر  28 – 24للمصارف الاسالمية املنعقد بإسطنبول بتركيا في الفترة من 

 . 288مص2088الاسالمية 
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حيث أن عدد املصارف ( قلة عدد املصارف الاسالمية في فلسطين مقارنة باملصارف التجارية : ) املشكلة الاولى

 عند مقارنتها باملصارف التقليدية حيث بل  عددها 
ً
 ولهلا  24مصارف من أصل  3الاسالمية يعتبر قليال

ً
  89مصرفا

ً
فرعلا

 لبنك فلسطين وحده 08ن أصل م
ً
 . 1فرعا

إذ أن بعللض هللذه ( صللغر حجللم رؤوس أمللوال املصللارف الاسللالمية مقارنللة باملصللارف التجاريللة: ) املشلكلة الثانيللة   

بملللا يتناسلللب وتوسلللع املصلللارف للللم تسلللدد رؤوس أموالهلللا املنصلللوص عليهلللا فلللي أن متهلللا الداخليلللة وتعليملللات سللللطة النقلللد 

 . خاصة مصرف الصفا الاسالمي، وربما يعز  ذلك لحداثة التجربة  أنشطتها الاستثمارية

تعللاني املصللارف الاسللالمية فللي ( عللدم وجللود بنللوك مراسلللة للبنللوك الاسللالمية خللارج فلسللطين ) املشللكلة الثالثللة    

ة الخارجيللة ممللا يجبرهللا علللى التعامللل مللع فلسللطين مللن مشللكلة عللدم وجللود مصللارف مراسلللة لهللا خللاص فللي مجللال التجللار 

 . بعض املصارف غير الاسالمية

وهلذا واضلح ملن خلالل قصلورها ( املوقف السلفي للمصلارف الاسلالمية تجلاه وسلائل الاعلالم : ) املشكلة الرابعة  

بنيللة علللى أسللس امللحللوظ فللي سيسللاتها التسللويقية والاعالميللة بالنسللبة لتعريللف جمهللور املتعللاملين بخللدماتها املصللرفية امل

 . شرعية

 
 
 املشكالت املتعلقة بسياسات الاستثمار في املصارف الاسالمية في فلسطين : خامسا

وكما هو ظاهر من ، املشكالت املتعلقة بسياسات الاستثمار في املصارف الاسالمية( 4)ي هر الجدول رقم     

وقد كان الانحراف ، يدل على أ ها مهمةمما  3خالل الجدول فقد قل املتوس  الحسابي لجميع املشكالت عن 

 . املعياري عند أدن  درجة له للمشكلة الاولى مما يدل على إتفاق كبير بين املستجيبين حول أهمية هذه املشكلة

 ملتوسطها الحسابي ( : 4)الجدول رقم 
ً
 حسب درجة أهميتها تبعا

ً
 تصاعديا

ً
 املشكالت مرتبة ترتيبا

   

 

 

 

 

 

وقلللد تصلللدرت "( إسلللتثمارات مشلللتركة"خللللو املصلللارف الاسلللالمية ملللن سياسلللة التجميلللع البنكلللي : ) املشلللكلة الاوللللى

أهميتهللا وإتفللاق هللذه املشللكلة مجموعللة املشللكالت املتعلقللة بسياسللات الاسللتثمار فللي املصللارف الاسللالمية مللن حيللث درجللة 

حيللللللث تفتقللللللر املصللللللارف الاسللللللالمية فللللللي فلسللللللطين الللللللى إقامللللللة مشللللللاريع مشللللللتركة فيمللللللا بي هللللللا ل سلللللليما . املسللللللتجيبين حولهللللللا

والتلللي تكفلللل ، املشلللروعات التلللي يقلللوم عليهلللا الاقتصلللاد اللللوطني الفلسلللطيني وتعتبلللر ركيزتللله الاساسلللية كالصلللناعة والزراعلللة

 .، الامر الذي جعل م ها مصارف منافسة فيما بي هاقتصادية في فلسطينمساهمة أكثر فعالية في تمويل التنمية الا

حيث أن املصلارف الاسلالمية تسلتثمر ( إستثمار جزء كبير من ودائع العمالء خارج فلسطين : ) املشكلة الثانية   

 كمللا تفعللل املصللارف التجاريللة
ً
 مللن ودائعهللا خللارج فلسللطين تمامللا

ً
 كبيللرا

ً
قية اتعطللي املصللدومثللل هللذه السياسللات ، جللزءا

لإلدعاءات القائلة بأن املصارف الاسالمية هي رديفة للمصارف التجارية خاصة وأن أصحاب املال الاصليين ل يعرفلون 

ومما يعزز حجة هذه املصارف هلو علدم وجلود مجلالت مجديلة لالسلتثمار داخلل ، الكيفية التي يتم بها إستثمار أموالهم

 . فلسطن

                                                           
 . م2929مجلة جمعية البنوك في فلسطين، النشرة الخاصة بالرقام املصرفية، جمعية البنوك في فلسطين، رام هللا، فلسطين،  1

 املشكلة الرقم
املتوس  

 بيالحسا
 الانحراف املعياري 

 83. 2.39 (إستثمارات مشتركة ) خلو املصارف الاسالمية من سياسة التجميع البنكي  2

 89. 2.43 ( توظيفات خارجية ) إستثمار جزء كبير من ودائع العمالء خارج فلسطين  2

 89. 2.48 (توظيفات محلية ) إنخفا  حجم  التسهيالت في املصارف الاسالمية  3

4 
 رب املصارف الاسالمية من تمويل الاستثمارات طويلة الاجل ته

2.56 1.03 
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حيلللللث أن علللللدم "( توظيفلللللات محليلللللة"نخفلللللا  حجلللللم  التسلللللهيالت فلللللي املصلللللارف الاسلللللالمية إ: ) املشلللللكلة الثالثلللللة   

أد  اللللى إرتفلللاع  وعلللدم تلللوفر املنلللاي الاسلللتثماري املالئلللم بشلللكل خلللاص ، وجائحلللة كورونلللا،الاسلللتقرار السياسللل ي بشلللكل علللام

صلارف فلي طللب الضلمانات وتشلدد هلذه امل، وإنخفلا  العائلد عللى الودائلع الاسلتثمارية، درجة مخاطرة الاسلتثمار املحللي

 
ً
وبالتللللالي ضللللعف دورهللللا فللللي تحقيللللق التنميللللة الاقتصللللادية فللللي ، املصللللرفية ممللللا أد  الللللى إنخفللللا  حجللللم تسللللهيالتها محليللللا

 . ، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات فلسطين

ارف الاسالمية تتعامل املص( تهرب املصارف الاسالمية من تمويل الاستثمارات طويلة الاجل : ) املشكلة الرابعة   

 وهو أسلوب املرابحة
ً
إل أن هذا غير كلاف ويشلكل جزئيلة بسليطة ملن مجملوع ، في فلسطين بأسلوب تجاري واحد تقريبا

، مللع مالح للة املعللامالت التللي يمكللن أن تقللوم بهللا املصللارف الاسللالمية كاملشللاركة واملضللاربة والاستصللناع والسلللم وغيرهللا

 . في لونة الاخيرة  التوجه نحو الاستثمارات طويلة الاجل

 

 

 الحلول واملقترحات ملشكالت املصارف إلاسالمية في فلسطينتصور : املبحث الثالث 

 
ً
 ( الحلول واملقترحات)املشكالت املتعلقة باملوارد البشرية في املصارف الاسالمية في فلسطين : أول

 بفلسفة .  2
ً
ولديها من املؤهالت ، وفكرة العمل املصرفي الاسالميالاهتمام بتعيين كفاءات إدارية مقتنعة وملتزمة دينيا

 .والخبرات الكافية بهذا املجال

التعاون والتنسيق بين إدارات املصارف الاسالمية فيما يخص مشكالتها وذلك لتكوين ج هة قوية قلادرة عللى تنفيلذ .  2

ن تسللتفيد مللن بعضللها الللبعض فيمللا ومللن ذلللك يمكللن للمصللارف أ، والوقللوف أمللام املصللارف التجاريللة، املشللاريع الكبيللرة

 .وبالتالي تحقيق املصالح املشتركة، يخص مشكالتها

الاهتملللام بت لللجيع البحلللث العلملللي وتطلللوير دوائلللر التلللدريب ملللن قبلللل الادارة ملللن خلللالل الاعتملللاد عللللى أسلللاليب علميلللة .  3

املسلتجدات فلي املعلامالت املاليلة وكذلك تنويلع أسلاليب التلدريب ملع ملا تتطلبله ، لقياس الاحتياجات التدريبية للعاملين

 .الحديثة

الاهتمللللام بمراجعللللة الاختصاصللللات الوظيفيللللة ملللللن قبللللل الادارة وإعللللادة الن للللر فيهلللللا ملواكبللللة التغيللللرات والتطللللورات فلللللي .  4

ملللن العللاملين يحمللللون تخصصلللات % 39.4حيللث تشلللير الدراسلللة الللى أن ملللا نسللبته ، املعللامالت املاليلللة الاسللالمية الحديثلللة

 .قة ليس لها عال

حيلث أن رواتللب ، واملكافئلات، زيلادة الحلوافز لللد  ملوظفي املصلارف الاسللالمية فلي فلسلطين مللن خلالل زيلادة الرواتللب.  4

 اذا ملللا قورنلللت باملصلللارف الاخلللر  
ً
وهلللذا ملللا أكلللده العديلللد ملللن ، وكلللذلك املكافئلللات املقدملللة لهلللم، امللللوظفين متدنيلللة جلللدا

 . كده العديد من املوظفين العاملين في هذه املصارف ، وهذا ما أاملوظفين العاملين في تلك املصارف

منح صالحيات من قبل إلادارات العليا للبنوك إلاسالمية ملدراء الفروع التابعة لها حتى يتسنى لها إلاسراع في إتخاذ .  9

ن أن يتم تحديد ويمك، القرارات سواء باملوافقه أو الرفض للطلب املقدم لها مما يسهل ويسرع الاجراءات في املعامالت

 . لذلك سقف معين لالموال املمنوحة من قبل إدارة الفرع نفسه

 
ً
 ( الحلول واملقترحات)املشكالت املتعلقة بطبيعة العمل املصرفي الاسالمي : ثانيا

، إبتكلللار الهياكللللل والوسللللائل الجديلللدة لجللللذب الودائللللع واملللللدخرات وتوظيفهلللا بمللللا يتناسللللب ملللع فلسللللفة هللللذه املصللللارف.  2

 .ود هنا بالتوظيف هو التوظيف متوس  وطويل الاجلواملقص

زيادة الخدمات التي تقدمها البنوك الاسالمية لعمالئها وتحسين مستو  أدائها بإستخدام أحدث الاساليب العلمية .  2

 .والتكنولوجية مثل رب  فروع البنك الواحد مع بعضها البعض
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حيللث ل يوجللد فللي فلسللطين سللو  شللركة : ر املصللارف الاسللالمية العمللل علللى إقامللة شللركات إسللتثمارية إسللالمية بجللوا.  3

كشلركة  2004إستثمارية واحدة تعمل ضمن الضلواب  الشلرعية وهلي شلركة بيلت امللال الفلسلطيني والتلي أنشلأت علام 

 .حملة أسهم

تعد البلديل  حيث أن شركات التأمين الاسالمية القائمة على أساس التعاون : إنشاء شركات تأمين تعاونية إسالمية .  4

 . الحقيقي لشركات التأمين التقليدية التي ل تنهجم أعمالها مع مقاصد الشريعة الاسالمية الغراء

أن تساهم الجامعات الفلسطينية في نشر اللوعي املصلرفي الاسلالمي ملن خلالل تضلمين بعلض املسلاقات فيملا يخلص .  4

ي بعض املجالت التي تتضمن حوارات ملع العلملاء والخبلراء وكذلك الاشتراك ف، الاقتصاد الاسالمي واملصارف الاسالمية

 .وكمثال بسي  على ذلك مجلة الاقتصاد الاسالمي التي تصدر من بنك دبي الاسالمي، في هذا املجال

 
ً
 (الحلول واملقترحات)املشكالت املتعلقة بالجوانب الفنية واملادية باملصارف الاسالمية : ثالثا

وأر  أن هلللذا ، ية فلللي فلسلللطين قليلللل عنلللد مقارنتللله بإجملللالي علللدد املصلللارف العامللللةيعتبلللر علللدد املصلللارف الاسلللالم

فللا ولى لهللذه املصللارف أن تنللدمج مللع بعضللها الللبعض لتللتمكن مللن املنافسللة ، العللدد بللالرغم مللن قلتلله فهللو غيللر ضللروري 

فرع املعامالت الاسالمية  _ويمكن الاستفادة في هذا املجال من تجربة إندماج بنك القاهرة عمان ، القوية التي تواجهها

مللن % 342حيللث أن حجللم موجللودات البنللك الاسللالمي الفلسللطيني قللد إزدادت بنسللبة ، فللي البنللك الاسللالمي الفلسللطيني

، %98وبلغللللت نسللللبة التسللللهيالت للودائللللع ، %299أمللللا الودائللللع فقللللد فاقللللت نسللللبتها ، مبللللاني وأثللللاث وموجللللودات متداولللللة

أملللا الاربلللاح الناتجلللة علللن عملللل املصلللرف فقلللد زادت لتصلللل اللللى ، %89.9زيلللادة وبالنسلللبة للللرأس امللللال فقلللد كانلللت نسلللبة ال

 . ( 1). مقارنة بالفترة الزمنية في تاريخ الدمج في تلك الفترة% 32

 
 
 (الحلول واملقترحات)املشكالت املتعلقة بسياسات الاستثمار في املصارف الاسالمية : رابعا

الامللر الللذي يللؤدي الللى توسلليع ، املصللارف الاسللالمية العاملللة فللي فلسللطينبللين  Joint Ventureإقامللة مشللاريع مشللتركة .  2

حزمة التمويالت املمنوحة من قبل هلذه املصلارف للقطاعلات الانتاجيلة واملشلروعات الاقتصلادية الحيويلة كالقطاعلات 

الكثيلر ملن العلاملين اللى أن  (2)وتشلير الدراسلات ، واملشلاريع التشلغيلية، وإقاملة املجمعلات السلكنية، والصلناعة، الزراعة

في املصارف الاسالمية العاملة في فلسطين يؤيدون إقامة مشاريع مشتركة بين املصارف الاسالمية العاملة فلي فلسلطين 

 .ويرون إمكانية توفر املقومات الالزمة لذلك

جمالي الودائع من إ% 94لقد حددت سلطة النقد نسبة التوظيفات الخارجية للمصارف الاسالمية بأن ل تزيد عن .  2

وتسهل للمصارف ، وأر  ان هذه النسبة مرتفعة ول تتناسب مع الحالة الفلسطينية. كحد أقر ى للمصارف الاسالمية

الاسللالمية إسللتثمار جللزء كبيللر مللن ودائعهللا خللارج فلسللطين ممللا يقلللل حجللم التسللهيالت املحليللة معللللة ذلللك بعللدم وجللود 

وهلذا يعتبللر مؤشللر جيللد ممللا يعنللي وجللود فرصللة  سللتثمارها ( 5دول رقللمأن للر الجلل)، فلرص إسللتثمارية مجديللة فللي الللداخل

 وبالتلللالي تعلللود بلللالنفع عللللى الاقتصلللاد اللللوطني وقطاعاتللله املختلفلللة
ً
ولكلللن ل يوجلللد هنلللاك أي ضلللمانات تجبلللر هلللذه ، محليلللا

أن تدرس سلطة مما يعني ضرروة ، املؤسسات على إبقاء أموالها في الداخل إذا أتيحت لها فرص في الخارج  ستثمارها

 .النقد الفلسطينية مد  إمكانية تخفيض هذه النسبة بما يناسب الوضع الاقتصادي في فلسطين

                                                           
مؤتمر تنمية وتطوير . مية في البنك الاسالمي الفلسطينيفرع املعامالت الاسال   –تقييم تجربة دمج بنك القاهرة عمان . خلود ، ريحان((1

مجلة الجامعة ، 2994فبراير  24 -23قطاع غزة بعد الانهحاب الاسرائيلي املنعقد بكلية التجارة في الجامعة الاسالمية بغزة في الفترة من 

 . 442ص -423ص . فلسطين، غزة، الاسالمية
  2992-2009تقييم دور املصارف الاسالمية في فلسطين في التنمية الاقتصادية للفترة ما بين . ( 2994)أحمد، مشهراوي  .أحمد، مشهراوي ( 2

 .فلسطين، رام هللا، جامعة بير زيت 32ص، العدد الرابع والعشرون، مجلة البنوك في فلسطين. 
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خاصلللة بالنسلللبة للمشلللاريع ، العملللل ملللن قبلللل املصلللارف الاسلللالمية عللللى طلللرح بلللرامج تمويليلللة متوسلللطة وطويللللة الاجلللل.  3

 فلي التنميلة الاقتصللاد
ً
 مهملا

ً
ويلتم ذللك مللن خلالل تفعيلل وإنشللاء ، ية والاجتماعيلةوالصلناعات الصلغيرة والتلي تلعللب دورا

وتمويلل الحلرفيين وإلامتلداد اللى ، وإدخلال غيلر املوسلرين دائلرة الكسلب وإلانتلاج، دوائلر متخصصلة بالصلناعات الصلغيرة

وعلدم تكلريس التمويلل تجلاه املوسلرين ذوي امللالءة ، الصناعات الريفية ملن خلالل التوسلع فلي مشلروعات الاسلر املنتجلة

مللع ، لللذين يمتلكللون الضللمانات بأنواعهللا حتللى ينسللاب التمويللل الللى الكثيللر مللن الفئللات والطبقللات املنتجللة غيللر املوسللرةوال

والاستصلللللناع والتلللللي تعملللللل عللللللى ، واملضلللللاربة، ضللللرروة تفعيلللللل صلللللي  التمويلللللل وإلاسلللللتثمار الاسلللللالمية املختلفلللللة كاملشلللللاركة

 .وبالتالي الزيادة من الطلب الفعال، الدخول وعات حقيقية تولد ر تحريك الاقتصاد   ها تنطوي على مش

 : نتائج الدراسة

 من حيث  .2
ً
تشير الدراسة الى أن حجم املصارف الاسالمية في فلسطين في الجهاز املصرفي الفلسطيني ل زال متواضعا

 .التجارية  الحجم في رأس املال واملوجودات وأهم املراكز املالية، إل أن نسبة النمو متزايدة مقارنة مع املصارف

يمكن السيطرة عليها إذا ما تم تشير الدراسة الى أن املصارف الاسالمية في فلسطين تواجه العديد من املشكالت  .2

 .. التنسيق بين إداراتها

 .وأظهرت الدراسة إنعدام التنسيق بين إدارات املصارف الاسالمية في فلسطين  يجاد الحلول ملشكالتها .3

 .ث العلمي من قبل الادارة فيما يخص مشكالتها وتطوير آليات العمل املصرفي الاسالميضعف الاهتمام بت جيع البح .4

فق  اللذين % 8.8فقد أظهرت الدراسة أن نسبة ، قلة الكوادر املؤهلة واملدربة على آليات العمل املصرفي الاسالمي .4

 .يحملون دراسات إسالمية لها عالقة بالعمل املصرفي الاسالمي

أن من أهم املشاكل التي تواجه املصارف الاسالمية في فلسطين فيما يتعلق بطبيعة العمل املصرفي وأظهرت الدراسة  .9

 . الاسالمي هو عدم إهتمام من قبل الجامعات في فلسطين طرح مساقات متعلقة بالقتصاد الاسالمي

  وحجم موجوداتها مؤشراتها املاليةصغر حجم  .8
ً
ي، مما أفقدها جزء كبير من مقارنة بالقطاع املصرفي الفلسطين تحديدا

 .الحصة السوقية 

ية الهامة هو عدم وجود أية مشاريع مشتركة بين املصارف الاسالمية في فلسطين، با ضافة الى عدم سومن نتائج الدر  .8

 .وجود بنوك مراسلة لها بسبب عدم الانتشار في الخارج

 الى أن سياسات البنوك الاسالمية كانت متق .0
ً
اربة مع البنوك التقليدية من حيث سياسة توصلت الدراسة أيضا

 من البنوك التقليدية 
ً
التوظيفات وسياسة التسهيالت مع الاخذ بعين الاعتبار أن البنوك الاسالمية كانت أكثر تحف ا

 . مقارنة مع البنوك التقليديةمؤشراتها املالية بسبب حداثة تأسيسها وصغر حجم 

، أو فتح تخصصات خاصة باملالية دريس مساقات باملصارف الاسالميةضعف إهتمام الجامعات في فلسطين بتكذلك  .29

 
ً
 . الاسالمية بإستهناء بعض الجامعات التي إفتتحت هذا التخصص حديثا

 :التوصيات

 :على النتائج التي توصل  لها الدراسة يوص ي الباحث بما يلي وبناء  

الاجهزة الحديثة عند تقديمها الخدمات ضرورة أن تحرص البنوك الاسالمية على إستخدام أفضل التقنيات و  .2

 .املصرفية ملا لذلك من أثر كبير في نفوس املتعاملين

 من خالل عقد الدورات التدريبية بشكل مستمر  .2
ً
 وفنيا

ً
 .رفع مستو  كفاءة املوارد البشرية شرعيا

 املشاريع التي ، أن تقوم البنوك الاسالمية بإنشاء مشاريع مشتركة فيما بي ها  .3
ً
تتطلب رأس مال كبير وخبرات وخصوصا

 .متعددة
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ت جيع صي  التمويل ذات الاثر التنموي كاملضاربة واملشاركة والاستصناع والتأجير التمويلي وعدم الاقتصار على   .4

 .أسلوب املرابحات

مهمتها الاطالع على مشاكل هذه ، أن تس ى املصارف الاسالمية الى إنشاء دوائر متخصصة يشرف عليها مختصين  .4

 .وما هي سبل املعالجة، صارفامل

الاهتمام من قبل املصارف الاسالمية بشكل أكبر بإعداد دراسات الجدو  الاقتصادية للمشروعات التي تقوم بها    .9

 .أو التي تدخل تقوم بتمويلها، بشكل مباشر

سالمي ويمكن الاستفادة من تجربة البنك الا ، ضرورة مسايرة الاتجاه العالمي فيما يخص موضوع الاندماج  .8

 .في هذه املجالمع بنك الاقر ى الاسالمي  الفلسطيني 

وشركات تأمين إسالمية تابعة لها ويمكن الاستفادة ، وم املصارف الاسالمية بتأسيس شركات إستثماريةقضرورة أن ت .8

 .من تجربة البنك الاسالمي الاردني في هذه املجال

طين بلعب دور أكبر في تأهيل وإعداد موارد بشرية متخصصة توص ي الدراسة بضرورة قيام الجامعات واملعاهد في فلس .0

 .الشرعيةو بالعمل املصرفي الاسالمي من الناحية املصرفية 

 

 املراجعاملصادر و 

 القرآن الكريم .2

دراسة حالة الاردن، مجلة جامعة  –كفاءة البنوك الاسالمية مقارنة بالبنوك التقليدية : خمش، فرج مجد الدين  .2

 . م2920، العدد الثالث، جامعة فلسطين، 0الدراسات، املجلد رقم فلسطين لالبحاث و 

املصارف إلاسالمية في فلسطين والتحديات التي تواجهها، مجلة الجامعة الوطنية : هارون، محمد صبري وآخرون  .3

 .م2929املاليزية، ماليزيا، سبتمبر 

د الاسالمي وآليات موجهة املصارف الاسالمية، أثر الازمة املالية العاملية على الاقتصا: محمد، وسام أحمد السيد  .4

 .م2928، 99، العدد رقم 29مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد الاسالمي، املجلد رقم 

أثر تطبيق أخالقيات العمل على تحقيق امليزة التنافسية في البنوك الاسالمية في فلسطين، : منصور، مجيد مصطف   .4

 . م2928العدد الثالث، مجلة ريادة الاعمال، املجلد الخامس، 

لثار املتوقعة وكيفية املواجهة  من وجهة ن ر العاملين في : املصارف إلاسالمية والعوملة املالية: ال جلوني، أحمد طه  .9

، عدد 22إلادارات العليا في املصارف إلاسالمية ألاردنية، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، إلاقتصاد إلاسالمي، مجلد 

 م2990عربية السعوية، ، اململكة ال2

 .منشورات الحلفي الحقوقية: بيروت(. الطبعة الاولى ) املصارف الاسالمية (. 2994.)فادي محمد ، الرفاعي .8

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول  كاستراتيجيةبنوك بال فوائد (. 2082. )أحمد محمد عبد العزيز، النجار .8

هل في مكة 2032رمضان  29هل حتى 2302رمضان املبارك  22النجار في الفترة من مجموعة محاضرات ألقاها . الاسالمية

 .جامعة امللك عبد العزيز: جدة اململكة العربية السعودية. املكرمة واملدينة املنورة والريا  وجدة

 .املسيرةدار : عمان. الاسس الن رية والتطبيقات العملية –املصارف الاسالمية (. 2998. )محمود حسين، الوادي .0

املعهد : القاهرة(. الطبعة الاولى)رسالة البنك الاسالمي ومعايير تقويمها (. 2009. )عبد الشافي محمد، أبو الفضل .29

 .العالمي للفكر الاسالمي

دراسة مقارنة وموازنة  -الواقع والآلفاق –أساسيات العمل املصرفي الاسالمي (. 2009. )عبد الحميد محمود، البعلي .22

 .مكتبة وهفي: القاهرة. نونية واملصرفية والفقهيةللجوانب القا
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دار الثقافة للنشر : عمان(.  الطبعة الاولى)املصارف الاسالمية واملؤسسات الاقتصادية (. 2999. )وائل، عربيات - .22

 . والتوزيع

جامعة . منشورةرسالة ماجستير غير . إدارة املخاطر في املصارف الاسالمية(. 2994. )رانية زيدان  حادة، العالونة - .23

 .الاردن، إربد، اليرموك

. 2+  2العدد ، دراسة إحصائية، القطاع املصرفي الفلسطيني(. ماس)معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني - .24

 .فلسطين، رام هللا ، منشورات املعهد

املجلد ، الجامعة الاسالمية مجلة. م 2999 –م 2000دور البنوك في الاستثمار للفترة ما بين (. 2992)فارس ، أبو معمر .24

 .فلسطين، غزة، الجامعة الاسالمية، العدد الاول ، العاشر

-2009تقييم دور املصارف الاسالمية في فلسطين في التنمية الاقتصادية للفترة ما بين ( . 2994)أحمد، مشهراوي  - .29

 .فلسطين، هللارام ، جامعة بير زيت، العدد الرابع والعشرون، مجلة البنوك في فلسطين.   2992

أداء القطاع املصرفي الفلسطيني في املرحلة الانتقالية بين توقعات القطاع الخاص (. 2994. )نصر، عبد الكريم - .28

 .22العدد ، مجلة البنوك في فلسطين. وتقديرات إدارة البنوك

ي البنك الاسالمي فرع املعامالت الاسالمية ف  –تقييم تجربة دمج بنك القاهرة عمان (. 2994)خلود ، ريحان - .28

مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانهحاب الاسرائيلي املنعقد بكلية التجارة في الجامعة الاسالمية . الفلسطيني

 .فلسطين، غزة، مجلة الجامعة الاسالمية، 2994فبراير  24 -23بغزة في الفترة من 

، منشورات سلطة النقد الفلسطينية. الاسالمية  نسب صي  التمويل املستخدمة لد  البنوك( . 2922)علي ، فرعون  - .20

 .فلسطين، رام هللا

 والنشرات، التعاميم، التقارير السنوية

 .م2929حتى عام  م2008من العام ، التقرير السنوي للبنك الاسالمي الفلسطيني -

 .م2929حتى عام  م2008التقرير السنوي للبنك الاسالمي العربي من العام  -

 .م2929حتى العام  م2929الاسالمي من العام  الصفاي لبنك التقرير السنو  -

 . فلسطين ، رام هللا، سلطة النقد الفلسطينية، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية،  49/  29تعميم رقم  -

 . فلسطين، رام هللا، سلطة النقد الفلسطينية.الاحتياطي النقدي الالزامي : املوضوع، 4تعميم رقم  -

 .فلسطين، رام هللا ، سلطة النقد الفلسطينية ، إحتياطي املخاطر : املوضوع .  49 تعميم رقم -

 .فلسطين، رام هللا ، سلطة النقد الفلسطينية، تعديل نسبة التوظيفات الخارجية: املوضوع،  29تعميم رقم  -

سلطة النقد ، قدي الالزاميرفع نسبة الاحتياطي الن: املوضوع، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية 249تعميم رقم  -

 .فلسطين ، رام هللا، الفلسطينية

 .فلسطين، رام هللا، سلطة النقد الفلسطينية، النشرة الاحصائية لفروع ومكاتب البنوك العاملة في فلسطين -

 .فلسطين، رام هللا، سلطة النقد الفلسطينية، م2992لسنة  2قانون البنوك الفلسطيني رقم  نشرة -

 .م2929 الاسالمي الصفابنك ، البنك الاسالمي العربي، س والن ام الداخلي بالبنك الاسالمي الفلسطينيعقد التأسي -

الصادرة عن سلطة ، 39/99/2929حتى  2008بنود امليزانية املجمعة للمصارف الاسالمية في فلسطين من العام  -

 .فلسطين، رام هللا، وحدة املصارف الاسالمية، النقد الفلسطينية

 قابالت امل

 . فلسطين، فرع بيت لحم ، بيت لحم  –موس ى  حادة ، مدير البنك الاسالمي العربي  مقابلة مع السيد -

 .فلسطين، فرع بيت لحم ، بيت لحم  –مدير البنك الاسالمي الفلسطيني  ،أحمد هريميمقابلة مع السيد  -
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 .الخليل ، فلسطين مقابلة مع اسماعيل رضوان ، مدير الفروع، بنك الصفا الاسالمي،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيعة التنموية للوقف من منظور شرعي

The developmental nature of the Waqf from a Sharia perspective 

 جمال عبد الجليل صالح . د

 منسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله  -رئيس دائرة الفقه والتشريع 
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  :امللخص بالعربية

التعرف على ماهية الوقف والتنمية هادفة إلى  الطبيعة التنموية للوقف من من ور شرعي،هذه الدراسة  تناولت

وقد تم الوقوف على حقيقة الوقف  .وألاهداف التشريعية للوقف وم اهر التنمية وصور ذلك من من ور شرعي

وصورها، وأهميتهما في التشريع إلاسالمي، وكذلك ألاهداف التشريعية للوقف وحكمة وجوده ولثار املترتبة ، والتنمية

مية في الواقع، ثم عالك البحث امل اهر املؤثرة في طبيعة تحقيق الوقف للتنمية من من ور شرعي، وبين على هذه التن

كذلك املنهك اشرعي في بيان كيف أن الوقف يعمل على تحقيق التنمية، وكيفية حصول ألاهداف التنموية من خالل 

جتمعات، وبأن أهدافه متعددة تشمل الجوانب حيث ظهر أن الوقف من ألان مة املؤثرة واملهمة في تنمية امل الوقف،

 .الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والدينية وامل اهر الحياتية املتعددة، وفق تفصيالت وردت في هذا البحث

 .التنمية، الوقف، الشرع إلاسالمي، الطبيعة التنموية :الكلمات املفتاحية

 
ABSTRACT: This study deals with the developmental nature of the endowment from a Sharia 

perspective, aiming to identify the nature of endowment and development, the legislative 

objectives of the endowment, aspects of development and pictures of that from a Sharia 
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perspective.The reality of the endowment and development, its forms, and their importance in 

Islamic legislation, as well as the legislative objectives of the endowment, the wisdom of its 
existence and the implications of this development in reality, were examined, then the 

research dealt with the aspects affecting the nature of the endowment for development from a 

legal perspective, He also showed the legal approach in explaining how the endowment 

works to achieve development, and how the development goals are achieved through the 

endowment, as it appeared that the endowment is one of the influential and important systems 

in the development of societies, And that its multiple objectives include economic, social, 

educational, and religious aspects and various aspects of life, according to the details mentioned in this 

research. 

Key words: Development, endowment, Islamic law, developmental nature. 

 

 

 

 مقدمة

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد املبعوث رحمة للعاملين وعلى آله وصحبه ومن 

 اقتد  بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

تشريعات إلاسالمية قد اهتمت با نسان وبمتعلقاته التنموية وعملت على تحقيق رسالة ذلك وإبراز فإن ال

الدور إلايجابي لهذه التشريعات في خدمة إلانسانية واملجتمعات بشتى فئاتها وذلك بهدف بناء املصالح وتثبيتها ومنع 

جالت وبرامج تنموية وأحكام شرعية جاءت للعمل املفاسد والحد من وجودها، ولذلك فيي بما لديها من إمكانيات وم

على هذه الرسالة وتأدية واج ها من جميع النواحي إلانسانية والاجتماعية والاقتصادية ونحو ذلك، كل ذلك بهدف 

رعاية مصالح الناس والتيسير عليهم وتحقيق سعادتهم في الدنيا ولخرة، ومن امل اهر املؤثرة في تحقيق التنمية 

ة،املقاصد املطلوبة املشاريع الوقفية ون ام الوقف بجميع أنواعه، وكذلك وحصول  والصدقة،  الزكاة، والهبة، والعاري 

في مد من ألان مة املالية الوازنة املجتمع لتسهم مع غيرها  م اهر في  سري أهم الروافد املتميزة التي ت ويعد الوقف من

 للنصوص واملباديءمواساة، ليد العون ل
ً

ال ووقفه على املالصدق في إنفاق و  يةالخير الشرعية التي تحث على  امتثال

مثل تمويل  ة التنميةبمسؤولي قياملل برامجعدة ويسهم الوقف كذلك في جتمعات، املمختلف جهات البر والخير في 

همة في رعاية وأيًضا املسا وقفدعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الكذلك و  ،ةيالخدمات الصحية والتعليم

وذلك  ،التقدم والوعي الاجتماعي لألفرادمبدأ حقيق لتو  تعالى مرضاة هللا ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ابتغاء

في  وإلاسهامالفقر وتوزيع الثروة  محاربةفي كذلك ملشاركة هم املتعددة، والتوازن وعدالة الاهتمام بمصالحامراعاة ب

الطبيعة  :"املستدامة، ومن هنا جاءت دراسة هذا املوضوع تحت عنوان وتحقيق فلسفة التنمية نشر العدالة

 ". التنموية للوقف من منظور شرعي

 :أهمية املوضوع وأسباب اختياره

  :تبرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي     

 .بالطبيعة التنموية للوقف من حيث املاهية وألاهمية وألاهداف ذلكتعلق  .2

 .لوقوف على دور الوقف في تحقيق التنمية حيث يكثر السؤال عن ذلك في واقعنا ومشاهداتناإظهار أهمية ا .2

بيان أن التنمية مسألة مهمة للمجتمعات من خالل ما تحققه من أهداف تتعلق باملسؤولية الاجتماعية  .3

   .والاقتصادية للمؤسسات الوقفية في الواقع املعاش

 .ة للنجاح وبيان ألاثر إلايجابي في ذلكإن للبعد التنموي للوقف م اهر متعدد .4
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 . قضايا التنمية في مؤسسات الدولة الدينية والتي يكثر السؤال عن نطاق تطبيقهامساس هذا املوضوع ب .4

 :أسئلة البحث/أهداف

 :وهي متمثلة بأمور هي

 ما مفهوم التنمية والوقف وما صورة هذه املسألةن .2

 سالميةنما هي أهمية التنمية بالنسبة للمجتمعات إلا  .2

 هل يوجد م اهر للتنمية في ألاعمال الوقفية من حيث ألاصلن  .3

 هل يشترط في التنمية أي شروط حتى تتحقق وفق املن ور الشرعين .4

 كيف يكون الوقف مؤثًرا في تحقيق التنمية من من ور شرعين .4

 هل يوجد أي معيقات ومشكالت تواجه الوقف في تحقيق أهدافه في تحقيق التنميةن .9

 

 

 منهجية البحث     

 :ولقد كان منهك الباحث كاصتي    

الوصفي والتحليلي، وذلك ببيان ماهية الوقف والتنمية واملقاصد التشريعية للوقف الاعتماد على املنهك  .2

وصور ذلك ومجالته، ومن ثم تحليل هذه ألاسس بهدف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وفق الشريعة 

 .إلاسالمية

 . راجع املتخصصة في املوضوعات الخاصة بمباحث املوضوع وخاصة املراجع الحديثةالرجوع إلى امل .2

 .محتوى البحث

  :حث، وذلك على النحو لتيامبثالثة في  - إضافة للمقدمة والخاتمة -ة وقد جاءت هذه الدراس

 ماهية التنمية والوقف من منظور شرعي  :املبحث ألاول 

 للوقف من منظور شرعي ألاغراض التشريعية : املبحث الثاني

 السمات التنموية للوقف من منظور شرعي: املبحث الثالث

       
 
فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت ألاخر  فمن عجز :  وأخيرا

 .ستغفر هللا الع يمأوتقصير و 

 ماهية التنمية والوقف من منظور شرعي  :املبحث ألاول 

 معنى التنمية من منظور شرعي: ول املطلب ألا 

ى       يته: يقالحيث  ،التنمية في اللغة مصدر من الفعل نم   منالتنمية وتعد  (1)اجعلته ناميً : أنميت الي يء ونم 

، وذلك   ها من مقاصد الاستثمار في املفهوم في مكافحة الفقر وتوزيع الثروة ساهمةملالتي تعمل على ا جالتامل أهم

الالتزام املستمر من قبل شركات ألاعمال بالتصرف واملساهمة في تحقيق التنمية والعمل على : وهي تعني (2)إلاسالمي

ل في و قرآن الكريم في ال وفق هذا املفهوم لفا التنميةإلاسالمي، ولم يرد لمجتمع لتحسين نوعية ال روف املعيشية 

إلاعمار، والابتغاء من : التنمية م ها تدل على النمو أول عدد من املصطلحاتالنبوية املطهرة، إل أنه قد ورد  السنة

العمارة   لفا دويع ،وعدم فسادها، والحياة الطيبة، والتمكين ؤهافضل هللا، والس ي في ألار  ، وإصالح ألار  وإحيا

                                                           

 .342 ، صفحةالخامس عشردار صادر، بيروت، الجزء  ،لسان العربابن من ور،   - 1
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 عن التنمية ألاقربوالتعمير من املصطلحات 
ً
أنشأكم من ألار   هو: "كما في قوله تعالى .(1)املفهوم إلاسالمي في تعبيرا

 .(3)"جعلكم عمارها وسكا ها :أي "واستعمركم فيها"وقوله . (2)"واستعمركم فيها

ملستو  معين من  بهالوصول بهدف تنمية طاقات الفرد إلى أقر ى حد مستطاع على  (4)التنميةوتقوم        

ما يناسب  توفير ضوابطه، وذلك بمن مة تلتزم بتشريعات إلاسالم وقواعده و عملية تغيير يكون عمادها املعيشة، 

القضاء على الاستغالل وعدم تكافؤ كذلك ، و وسائر املجالت التعليم والصحة واملسكن والعملإلانسان من املال و 

 .(6)تحقيق العدالةبقصد باعتباره خليفة هللا في أرضه، و  إلانسانالحفاظ على كرامة ، كل ذلك من أجل (5)الفرص

 ،(7)على تشغيل ألاموال واستثمارها، والعمل على عدم تجميدها باكتنازها يةالمإلاسولقد حثت التشريعات 

 :في إظهار البعد التنموي ومن ذلك ما يأتيوذلك بنصوص واضحة جلية تبين ذلك وتؤثر 

ٌر " :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قول  يس
َ
لا منه ط

ا
 فيأك

ً
عا َرعا َزرس ، أو َيزس

ً
سا رس

َ
سلٍم َيغِرسا غ أو إنساٌن أو ما ِمنس ما

 كان لها بِه َصَدق
ل
، إل

ٌ
  .(8)"ةبهيمة

 . (9)"من أعمر أرضا ليست  حد فهو أحق" :قال أنه عن النفي صلى هللا عليه وسلمو 

َها": قال النفي صلى هللا عليه وسلمو  َرعس َيزس
س
ل
َ
ٌ  ف رس

َ
ها أ

َ
تس ل

َ
ان

َ
 .(10)"، أو ليمنحها أخاه، فإن أب  فليمسك أرضهَمنس ك
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َ
؛ ق
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َرة مس : َريس

ل
ِه َوَسل يس

َ
ه َعل

 
ه َصلى الل

 
ول الل اَل َرسا

َ
د ": ق ن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته َبعس

َ
أ

 ،أو بيتا لبن السبيل بناه، أو  هرا أجراه ،ومصحفا ورثه، أو مهجدا بناه ،علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه :موته

د موتهت ،تهأو صدقة أخرجها من ماله ِفي صحته وحيا  .(11)"لحقه من َبعس

ما أكل أحد طعاما ق  خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نفي هللا ": رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال و 

 .(12)"داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده

                                                           

م، جامعة 2998ماشا، حسن محمد، رؤية إلاسالم لحل املشكلة الاقتصادية، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، العدد ألاول،   - 1
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 فأكل منه الطير أو العافية كان له به صد": صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  ويقول 
ً
 .(1)"قةمن زرع زرعا

ما أكل أحد طعاما ق  خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نفي هللا داود : "وقال النفي صلى هللا عليه وسلم

 ن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، ": قال هللا صلى هللا عليه وسلموعنه  .(2) "عليه السالم كان يأكل من عمل يده

 ن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن ": صلى هللا عليه وسلم قالو  .(3)"خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه

 ، ن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به" :أنه قالصلى هللا عليه وسلم  النفي وعن ،( 4) "يسأل الناس

بدأ وا ،فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى ،خير له من أن يسأل رجال أعطاه أو منعه ذلك ،ويستغني به من الناس

 ،واليد العليا املنفقة ،اليد العليا خير من اليد السفلى: "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالو  .(5)"بمن تعول 

 .(6)"والسفلى السائلة

فهذه نصوص واضحة تضع قواعد ومباديء لتحقيق فلسفة العمل وتبيان أهمية التغيير وإحداث التنمية 

اء م اهرها الجوهرية، وذلك من خالل  الحث على العمل والقيام با مور وإظهار البعد الفلسفي من وجودها وإرس

املطلوبة في تحقيق املصالح ال خصية والتي تؤثر في رعاية العامة والاهتمام بمصالحهم دون انت ار من أحد حتى 

على من لم يجعل  يقوم بها، وهي في هذا املقام كذلك لم تغفل فضل املبادر للقيام بمهمة الاستخالف وعمارة ألار 

 .معيار التنمية والقيام بمهامها وفق مسؤولياته املجتمعية ومفاهيمه املعتمدة في جميع مجالت الحياة

 ماهية الوقف من منظور شرعي : املطلب الثاني

والوقف،  .أوقاف، مثل ثوب وأثواب: وجمعه، دار وقًفا بمعنى حبستهالوقفت ا: الحبس يقال :لغةالوقف 

لت الثمرة بالتشديد جعلتها في سبل الخير وأنواع البر  :، يقال"التسبيل"وكذلك  ،نى واحدوالحبس، بمع  .(7)سب 

اوهو  حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق أو هو . (8)املنفعة تحبيس ألاصل وتسبيل :اصطالح 

 .بمنفعتها

: ، وقيل هو(9)عة على جهة الخيرحبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق باملنف: وهو عند الحنفية

 .(10)"حبس العين على ملك الواقف والتصدق باملنفعة"

جاء في  (11)"جعل منفعة مملوك ولو باجرة أو غلته ملستحق بصيغة دالة عليه: "وعرف املالكية الوقف بأنه

ل  : "قوله شاس ابنونقل عن " من قال داري حبس على عقفي وهي صخرهم ملكا، فيي صخرهم كذلك: "منح الجليل

يشترط فيه التأبيد فلو قال على أن من احتاج م هم باع أو أن العين املحبسة تصير صخرهم ملكا صح واتبع 

                                                           

 عنه، حديث السائب بن خالد مسند سعد بن أبي وقاص رض ي هللامسند أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا الشيباني،  ،أحمد بن حنبل - 1

 . 4/44، 29998أبي سهلة رض ي هللا تعالى عنه، الحديث رقم 

 .054 ، ص1801الحديث رقم ، كسب الرجل وعمله بيده: بابصحيح البخاري، كتاب البيوع، البخاري،  - 2

 .054 ص، 1804الحديث رقم ، كسب الرجل وعمله بيده: بابصحيح البخاري، كتاب البيوع، البخاري،  - 3

 .054 ، ص1805الحديث رقم ، كسب الرجل وعمله بيده: بابصحيح البخاري، كتاب البيوع، البخاري،  - 4

 . 4/200، (2841) 286كراهة املسألة للناس، الحديث رقم : باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلممسلم،  - 5

ليد السفلى وأن اليد العليا هي املنفقة وأن اليد السفلى بيان أن اليد العليا خير من ا: باب، كتاب الزكاة، صحيح مسلممسلم،  - 6

 .210: 210 /4، (2800) 04، الحديث رقم هي آلاخذة

 294الفيومي، املصباح املنير، ص   - 7

 .8/284املغني، ابن قدامة، ، 2/389مغني املحتاج، الشربيني، ، 9/28مواهب الجليل، الحطاب، ، 22/28ملبسوط، السرخ  ي،  - 8

 .3/302الدر املختار، ن عابدين، اب  - 9

، املطبعة الكبر  ألاميرية، بولق، القاهرة،  - 10 ِ
ِفي 

س
ل ِ

 
 . 3/324الزيل ي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح ك ز الدقائق وحاشية الش

 . 48ص2صرية، جالكشناوي، أبي بكر بن حسن، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام ألائمة مالك ، املكتبة الع - 11

 .8/244م، 2080بيروت، –عليش، محمد بن أحمد بن محمد،  منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر  - 12
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حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على : "والوقف عند الشافعية هو

لك ينتقل إلى هللا تعالى ، فوجهه أنه إزالة ملك عن الرقبة واملنفعة على ن املإ: " جاء في الحاوي الكبير (1)"مصرف مباح

  (3)"إنما هو إزالة امللك في املوقوف: "، وقيل الوقف(2)"وجه التقرب إلى هللا تعالى ، فوجب أن ينتقل امللك إليه كالعتق

واملنفعة، فأزال ملكه  والوقف يزيل ملك الواقف؛  نه يزيل ملكه عن التصرف في العين: :قال ابن قدامة

  .(4)"كالعتق عن الرقبة

حبس العين، التي ل يتصرف فيها بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، ول تنتقل : ومن تعريفات الوقف كذلك أنه

ة فإ ها تصرف لجهات الوقف على مقت  ى شروط الواقفينو . بامليراث
 
 .(5)أما املنفعة أو الغل

الوقف هو حبس العين عن تملكها  حد من العباد : "دل وإلانصافمن قانون الع( 2)وجاء في املادة 

 ".والتصدق باملنفعة على الفقراء ولو في الجملة أو على وجه من وجوه البر

الوقف حبس عين املال اململوك عن التصرف وتخصيص : من القانون املدني ألاردني( 2233)ونصت املادة 

 .منافعه للبر ولو ميل

 :هي ثالثة أنواعإلى املفهوم التنموي في  الوقف ويتنوع

الذي يقصد الواقف منه صرف ريع الوقف إلى جهات البر  وهو: "الوقف العام"أو الوقف الخيري  .2

كانت أ خاًصا معينين كالفقراء أسواء  ودون أن يكون للواقف أو ذريته حق فيها،التي ل تنقطع، 

 . ستشفيات إلى غير ذلكعامة كاملساجد واملدارس واملبر واملساكين، أم جهات 

 ثم  هو تخصيص ريعوهوهو ما يطلق عليه الوقف الذري، : "الخاص"أو الوقف ألاهلي  .2
ً
للواقف أول

، عند انقرا  املوقوف ثم إلى جهة بر  ل تنقطعأو ل خص أو أ خاص معينين وذرياتهم،  ولده 

 .عليهم

أن يقفها على : ثل، مالذرية مًعاو  من جهات البر جهة وهو ما خصصت منافعه إلى: الوقف املشترك .3

ا، أو كيفما شاء، وسواء جعل ميل املوقوف على أولده وعلى : أولده، وعلى املساكين
ً
نصفين، أو أثالث

 .(6)املساكين أو على جهة أخر  سواهم

نافعه يكون الوقف خيرًيا إذا خصصت م: "على ذلك بقولها( 2234)املادة ي في لي ألاردنلالقانون املدن صوقد ن

ويكون ذرًيا إذا خصصت منافعه إلى  خص أو أ خاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم إلى جهة من  لجهة بر ابتداء،

 "ويكون مشتركا إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر مًعا جهات البر عند انقرا  املوقوف عليهم،

لى أهمية التركيز على كيف يمكن للوقف والناظر في تعدد أنواع الوقف يجد أن ذلك يلفت ن ر املجتمعات إ

من خالل ذلك أن ين م التنمية ويسهم في إرساء قواعدها وتثبيت رسالتها في جميع املجالت سواء أكانت عامة أم 

خاصة أو تشترك فيما بي هما، وهو بطبيعته التي تتناول جهات البر التي ل تنقطع أبًدا واشتماله على ما يحقق 

ها ي هر أن الوقف بأصله ووصفه ومشروعاته ل ينفك عن التنمية وتحديد مكوناتها وم اهرها مصالحها ومتطلبات

                                                           

 .2/448ألانصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى املطالب في شرح رو  الطالب، دار الكتاب إلاسالمي،  - 1

  .8/2288لفكر، بيروت، املاوردي، علي بن محمد، كتاب الحاو  الكبير، دار ا - 2

 –املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، مكتبة نزار مصطف  الباز، مكة املكرمة  - 3

  .2/92م، 2008، 2الريا ، ط

 ..2/244م، 2004 2كتب العلمية، ط،ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي املقدس ي، الكافي في فقه إلامام أحمد، دار ال - 4

 .44أبو زهرة ، محاضرات في الوقف ، ص  - 5

 .8/233،  املغني، ابن قدامة  - 6
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وفق املن ور الشرعي حيث إنه يؤسس عمله إلى جهة بر ل تنقطع أبًدا وهذا التأسيس ي هر الطبيعة التنموية له 

 .   ويؤكد على صحتها وفاعليتها

 منظور شرعيألاغراض التشريعية للوقف من : املبحث الثاني

إذا  الوقف نوع من البر يقصد به التقرب إلى هللا عز وجل وإلاحسان إلى املحتاجين والتعاون على البر والتقو  

على مشروعيته نصوص من القرآن الكريم،  تدلوقد ه فعلقربة من القرب، مندوب  ، وهو اقترن عمله بنية صالحة

 :ا يأتيومن هذه ألادلة مالسنة النبوية، وعمل الصحابة، و 

 
ً

وقد . (1)"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من ل يء فإن هللا به عليم": تعالىهللا قول : أول

ل، وكان أحبل أمواله  كان أبو: أنه قالرض ي هللا عنه عن أنس بن مالك  جاء  من نحس
ً
طلحة أكثر ألانصار باملدينة مال

، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال صلى هللا عليه وسلمملهجد، وكان رسول هللا ، وكانت مستقبلة ا(2)إليه َبِيراحاء

نزلت هذه لية : أنس
ا
صلى هللا عليه طلحة إلى رسول هللا  قام أبو "..لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ": فلما أ

، وإن أحب أموالي إلي  "...تى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر ح": رسول هللا، إن هللا تبارك وتعالى يقول  يا: ، فقالوسلم

ها وذخرها عند هللا فضعها يا صلى فقال رسول هللا، : قال. رسول هللا حيث أراك هللا بيرحاء، وإ ها صدقة هلل، أرجو بر 

فقال (. ربينذلك مال رابح، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أر  أن تجعلها في ألاق (3) َبخس : ) هللا عليه وسلم

 .(4)طلحة في أقاربه وبني عمه فقسمها أبو .طلحة افعل يا رسول هللا  أبو

ًرا أصاب أرًضا من أر  خيبر، فقال يا رسول هللا، أصبت : ر رض ي هللا ع هماعن ابن عم ما روي: ثانًيا أن َعمس

 خيًرا منه، فما تأمرنين فقال
ً
 مال

ُّ
 بخيبر لم أصب ق 

ً
ها وتصدقت بها، غير أنه ل يباع إن شئت حبست أصل": مال

 تباع، ول توهب، ول تورث، في الفقراء، : قال ابن عمر "أصلها، ول يبتاع، ول يوهب، ول يورث
 
فتصدق بها عمر على أل

  .(5)وذي القرب ، والرقاب، والضعيف، وابن السبيل، ول جناح على من وليها أن يأكل م ها باملعروف، ويطعم غير متمول 

 
ً
صدقة جارية، أو علٍم ينتفع به، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثالث": صلى هللا عليه وسلمقال : اثالث

والصدقة الجارية هي التي تتجدد منافعها عبر الزمن كسكنى الدار، وركوب الدابة، وماء . (6)"أو ولٍد صالح يدعو له

 .البئر

ذو صلى هللا عليه وسلم لم يكن أحد من أصحاب النفي ": قالرض ي هللا عنه أن جابًرا  ابن قدامةذكر وقد 

م هم، فإن الذي قدر م هم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ، فكان  إجماعمقدرة إل وقف، وهذا 

  .(7)"إجماًعا

في جواز ل نعلم بين الصحابة واملتقدمين من أهل العلم خالفا ": وقال ابن حجر نقال عن إلامام الترمذي قوله

 .(8)"وقف ألاراضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبس

ا من الحكم التشريعية منه  : وبناء على ذلك فإلان الوقف يحقق عدد 

                                                           

 .02سورة آل عمران، آية  - 1

 .2/422، لسان العربابن من ور، . بيرحاء على صيغة فعيل من البراح وهي ألار  ال اهرة - 2

الجزم، : تخفف وتثقل، وإذا كررت فالختيار أن ينون ألاول ويسكن الثاني، وفيها أربع لغاتَبخ، كلمة إعجاب ورضا بالي يء ومدح به،  - 3

 . 2/92، غريب الحديثالخطابي، . والخفض، والتنوين، والتخفيف

 .2/439. ، كتاب الزكاة، باب الزكاة على ألاقاربصحيح البخاري ، البخاري  - 4

 .89/ 2، صحيح البخاري البخاري،  - 5

 .2/2244، كتاب الوصية، مسلمصحيح   - 6

 .289/ 8، املغنيابن قدامة،   - 7

  .492/ 4، فتح الباري ابن حجر،   - 8
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ً

كاملساجد القائمة على العبادة والتعليم والتربية، وما ألحق : رعاية م اهر وجود العبادة ومكان القيام بها: أول

 ...قائمين على شؤو ها كاملحالت التجارية والعقارات وألاراض ي  واملساكنبها من أوقاف لإلنفاق عليها وعلى ال

الرعاية الاجتماعية وكذلك حصول . إلانفاق على القرابة من ألابناء والذرية من خالل الوقف ألاهلي: ثانًيا

ومن ، ون لذلكاملتمثلة برعاية ألايتام وذوي الاحتياجات الخاصة من خالل ألاوقاف الخيرية التي يخصصها الواقف

إطعام الخاصة بوقاف ألا و وتحريرهم، ألاسر  ألاوقاف التي تحقق الهدف الاجتماعي السامي ما يعرف بأوقاف فداء 

الخاصة وقاف اللباس والغطاء ونحوه، إضافة إلى ألا و الكساء  الفقراء وتلبية احتياجاتهم وغيرهم من املحتاجين من

 .والغرباءملكروبين وأبناء السبيل واملنكوبين وا املصابينالجرحى و مساعدة ب

ا
ً
باملجالت ملرتب  االبحث العلمي وأعمال  الرعاية الصحيةواملراكز الصحية التي تقدم  املستشفياتبناء : ثالث

 .والعلوم الطبية وألاحياء كيمياء والصيدلةمختبرات ال، كية وحفا صحة إلانسان والحيوانالطب

وفي والجامعات الوقفية وما يرتب  بها من املكتبات العلمية كاملساجد  كاملعاهد واملدارس: يملالتع: رابًعا

 .ألازهر في مصر، والقرويين في املغرب والزيتونة في تونس، وغير ذلكمقدمتها 

ألامن الخاصة بحماية الناس والتأمين على أنفسهم وأموالهم ومتعلقاتهم، بإيجاد م اهر غرا  ألا : خامًسا

رو  أبو  حيث عه وأعتاده في سبيل هللااوقف خالد بن الوليد أدر فقد : سلم وحال الحربحال الالدفاع ألامان و و

، فقال بعث عمًرا على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول هللا  النفي هريرة أن 

ت لمون خالًدا، قد احتبس أدراعه  ما ينقم ابن جميل إل أنه كان فقيًرا فأغناه هللا ، وأما خالد فإنكم: الرسول 

وقد سار على هذا النهك الصحابة والتابعون ومن تبعهم  .(1)(وأعتاده في سبيل هللا وأما العباس فهو علي  ومثله معه

فوقفوا ألاموال على سد الثغور والحفاظ على حرمة ديار بإحسان من العلماء والحكام وذوي اليسار في ألامة 

 .(2)املسلمين

، وآبار الشرب والوقف على البنية ألاساسية وما يحفا (3)الوقف على إنشاء الطرق، والجسور : سادًسا

مصالح الناس وسبل حفا أن مة حياتهم املدنية والحضارية وفق رؤية الشرع املؤثرة في هدف التنمية وإلابداء 

ية مصالح الناس والتيسر عليهم في ظروف وإظهار  وسائل الاستقرار املادي للدولة وم اهر قوتها وإثبات قدرتها على تلب

 .معاشهم في دنياهم

 السمات التنموية للوقف من منظور شرعي: املبحث الثالث

من ألامور  حسب شروط الواقفينلذلك في املصارف املخصصة  هاوصرف ريع ةالوقفيإن إنشاء امل اهر 

دد صور الوقف وطبيعة امل اهر التي يقع فيها، املهمة إذا تم استغاللها بكفاءة وفعالية موضوعية مؤثرة، وذلك لتع

و ن الناس تحرص على إنشاء ذلك لستمرار ألاثر إلى ما بعد املوت، ثم إن هذا ألامر يساعد في تحقيق التنمية 

ويساعد الدولة على تلبية مصالح الناس ومنع إلاضرار بهم والتضييق عليهم، وعليه فإن الطبيعة التنموية للوقف 

 : (4)خالل عدة م اهر وسمات بيا ها فيما يأتيتتجلى من 

                                                           

/ 2، كتاب الزكاة،الصحيح، مسلم، "وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل هللا:"، كتاب الزكاة، باب قوله تعالى2/434البخاري، الصحيح،   - 1

989. 

 .293-292، ص تحرير املقالالبالطن  ي،   - 2

 .228، ص  أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملةشوقي دنيا،   - 3

الدغمي، محمد راكان، العمري، محمد علي، الوقف ودوره في تمويل عمل إلاغاثة إلانسانية، ورقة بحثية مقدمة إلى أعمال : ان ر  - 4

-28، "غاثة إلانسانية بين إلاسالم والقانون الدولي واقع وتطلعاتإلا : "املؤتمر الثالث لكليتي الشريعة والقانون في جامعة آل البيت، بعنوان

 م2924\9\28
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وهذا لعتبار أن الوقف يحقق هدفه التنموي من خالل الاستمرارية في الريع  :الديمومة والثبات: أوال

والعطاء والتمويل الوقفي، وهو ي هر كذلك أهمية تحقق استقرار حالة إلاشباع التي يؤدها تجاه الجهات املستحقة 

 من خالل الوقف، أو أنه قد حصل  ملحدودي الدخل (1)مالئمة مساكن ءإنشا تمله، فإذا 
ً

نازل املحتاجين ملإصالح مثال

دولة ومؤسسات املجتمع املهتمة بذلك، فإن مثل هذه امل اهر تعمل على تحقيق هدف التعاون مع الب ،واملعاقين

لديمومة والاستمرارية وفق تحقيق التنمية وتساعد في إرساء قواعدها في املجتمعات وهذا ي هر كيفية حصول ا

 .  مقاصد الوقف الشرعية

أن يجعل آخره ...يشترط لصحة الوقف : "من قانون العدل وإلانصاف حيث جاء فيها( 9)وهو ما بينته املادة 

ا كما إذا صرح بالتأبيد، أو ما يقوم مقامه كالفقراء أو املساجد أو معنى، كقوله
ً
وفة أرض ي موق: لجهة بر ل تنقطع لف 

ا
ً
وعدم تأقيته بمدة معينة،  نه  تفيد الصيغة تأبيد الوقفوهذا يعني أنه ل بد وأن .." فإ ها تصرف للفقراء عرف

إخراج مال على وجه القربة، فلم يجز إلى مدة، وإنما لبد من اشتماله على معنى التأبيد، ول يشترط التلفا به، مثل 

وهذا ألامر من مقتضيات الديمومة التي تؤثر في تحقيق . (2)الفقراءالوقف على من لم ينقر  قبل قيام الساعة ك

 .التنمية وتثبيت أركا ها

ا : وتتلخص هذا امل هر بإعطاء الواقف مساحة واسعة ليحدد اختياراته الوقفية من حيث :املرونة: ثاني 

 وحسب طبيعة الوعاء الوقفي، واملد  الزمني لوقفيته، وم لة العطاء املرادة له من ذلك، و 
ً
فق ما يراه مناسبا

 .(3)مرجعية تستند على مساحات واسعة من الاجتهادات الفقهية والشرعية

الشروط العشرة للواقف، حيث تحقق له املرونة  في الكتب املتعلقة با وقاف ولذلك جعل للواقف ما يسمى

 : (4)هياملطلوبة في تحقيق هدف التنمية وإظهار مميزاتها وهذه الشروط 

 .أن يشترط الواقف الزيادة أو النقصان في أحد أنصبة املوقوف عليهمب: والنقصان الزيادة .2

أن الاستحقاق، أو اشتراط  عل من ليس مستِحًقا في الوقف من أهلفي ج حقال هاشتراطك: إلادخال وإلاخراج .1

 .يخرج  خًصا أو جهة من املستحقين في الوقف

ثِ وهو : إلاعطاء والحرمان .0
س
ؤ ر بعض املستحقين بالعطاء دائًما، أو مدة من الزمن، أو اشتراط الواقف بأن يا

 .حرما هم كذلك

شراء عين أخر   :ستبدالالا وإخراج العين املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها، : بدالوإلا : إلابدال والاستبدال .4

  .تكون وقًفا بدلها، وبهذا يكون إلابدال والاستبدال متالزمين

التغيير في مصارف الوقف بحيث تصير مبال  محددة بدل أن تكون وهو اشتراط حق : التغيير والتبديل .4

فإذا وقف على مستشف  أن يشتري بالغلة  على بعض املوقوف عليهم بدل أن تكون عامةتكون حصًصا، أو 

معناه التبديل : أدوات جراحة يجوز باشتراطه التغيير لنفسه أن يجعل الغلة لشراء أدوية وهكذا، والتبديل

 أن تكون أرًضا زراعيةفي عين املوق
ً

 بدل
ً

  .(5)وفة، فيجعلها مساكن وعمائر مثال
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إذا أعط  الواقف حين إنشاء الوقف : "ما نصه( 2238)وقد جاء في القانون املدني ألاردني في املادة             

بدال، جاز له أو لذلك التغيير والتبديل، وإلاعطاء والحرمان، والزيادة والنقصان، والبدل والاست: لنفسه أو لغيره حق

 ."الغير استعمال هذا الحق على الوجه املبين في إشهاد الوقف

يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بإشهاد رسمي لد  املحكمة املختصة : "وفي املادة نفسها       

  ."وفقا لألحكام الشرعية

ل إيجابي على املرونة والبعد التنموي في وهذا ألامر املتعلق بتن يم الشروط العشرة في الوقف ينعكس بشك

 
ً
التمويل من خالل التحديد الزمني للوقفيات املختلفة، وفي املصارف والحاجات التي يستهدف الوقف إشباعها، فضال

 لقدرات الواقفين، والتنوع الحاصل في 
ً
 للوقف وفقا

ً
 صالحا

ً
عن ألاوعية املختلفة من ألاموال التي يمكن أن تكون محال

 .اماتهم الوظيفيةاهتم

ا
 
 ملعنى القرب  الذي تنطوي عليه حقيقة الوقف  :الدافعية الذاتية: ثالث

ً
وتبرز هذه السمة التمويلية انعكاسا

وهذا ما . (1)في اعتقاد الواقفو ،تكون الجهة املوقوف عليها قربة من القربات في ن ر الشريعة وطبيعته، وذلك بأن

يشترط لجواز الوقف أن يكون التصرف قربة في ذاته عند : "دل وإلانصاف بقولهامن قانون الع( 4)نصت عليه املادة 

 ..". املتصرف

بما يدل على  املوقوف عليها أن تكون دائمة الوجودولتحقيق هدف التنمية للوقف اشترط في هذه الجهة 

ى مدة، مثل الوقف على من لم  نه إخراج مال على وجه القربة، فلم يجز إل: (2)وعدم تأقيته بمدة معينة تأبيد الوقف

 . (3)ينقر  قبل قيام الساعة كالفقراء

أن يجعل آخره ...يشترط لصحة الوقف : "من قانون العدل وإلانصاف وفيها( 9)وهو ما نصت عليه املادة 

ا كما إذا صرح بالتأبيد، أو ما يقوم مقامه كالفقراء أو املساجد 
ً
  ..".لجهة بر ل تنقطع لف 

 ل ينضب معينه؛ إذ  وتكمن أهمية  
ً
 تمويليا

ً
هذه الخاصية التمويلية أ ها تجعل من الوقف مصدرا

هو متوقف على املبادرات التلقائية النابعة من داخل ألافراد استجابة للوازع الديني الذي يختلك صدورهم، ول 

ستقاللية في التمويل وإلادارة وهذا بدوره يمنح الوقف سمة الا . يتوقف على قرار خارجي قادم من الدولة أو من غيرها

من جهة، ويحول دون عمليات التسريب والتهرب من جهة أخر  ويؤكد على معيار ألامان النسفي في عمليات التمويل 

 .(4)الوقفي

ا  بعد يوم، وت هر هذه الخاصية في  :التراكمية: رابع 
ً
ويقصد بها ازدياد ألاصول املادية للوعاء الوقفي  يوما

دة أكثر من غيرها، حيث تتراكم الجهود الوقفية التي أنشأتها ألاجيال السابقة لتنضم إليها ألاوقاف التي ألاوقاف املؤب

قامت بإنشائها ألاجيال الجديدة، مما يكسب التمويل الوقفي ثباًتا تراكمًيا وحصانة نسبية ضد ألاخطار التضخمية 
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 .438 – 4/434ابن عابدين، الحاشية،   - 3
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ولهذا املقصد التنموي جعل من شروط  .(1)لجهات املستحقةاملواقعة واملتوقعة التي يمك ها أن تتسبب في تيكل غالت ا

 :(2)عند التفويض العام له ما يأتي( الناظر) وظيفة متولي الوقف

 .حفا الوقف وعمارته، وإيجاره وزرعه واملخاصمة فيه .2

 .تحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمر، وقسمتها بين املستحقين .2

 .املعهود في مثلهحفا ألاصول والغالت على الاحتياط،  نه  .3

 .الاجتهاد في تنمية املوقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصالح وإعطاء مستحق .4

ا إن فقه الوقف ينطوي على خالفات كثيرة، لك ها خالفات تنوع وليست خالفات "حيث  : التكييف: خامس 

أن تس ى إلى تنمي  الاجتهاد  تخطئة وتضاد، وبالتالي يمكن لإلدارة الوقفية أن تستفيد من هذا التنوع، ول ينبكي

 (3)"الوقفي على مسطرة واحدة، إنما يمكن أن تق ن مسارات متعددة للوقف في ضوء اختيارات الواقفين وشروطهم

 ملا يتميز به فقه الوقف من اجتهادات فقهية واسعة وآراء متعددة حيال املمارسات الوقفية، جعل التعامل 
ً
وهذا ن را

؛ فهو من جانب يريد املحاف ة على املبادرة الوقفية من حيث مضامي ها مع املال الوقفي يأخذ ط
ً
 خاصا

ً
ابعا

ومقاصدها، ومن جانب آخر يعنى با فادة من الكتب الفقهية الكثيرة التي تجيز بعض أقوالها للقائمين على الوقف 

قيق هدف التنمية ، ولتح(4)التصرف على ما يقع تحت أيديهم من وقفيات بشرط تحقق مصالح الوقف ومقاصده

للوقف يمكن في هذا املقام أن يتم تن يم هذا املقصد بمراجعة ما توصلت إليه الاجتهادات املعاصرة من أجل تطويع 

املال الوقفي بصرف الن ر عن بنيته املادية وتكييفه ودمجه في عجلة الاقتصاد املحلي والعالمي في إطار من التنافسية 

ه، وحقوق املستحقين، وتطوير صوره ومجالته املتعددة، وبالتالي دعم املؤسسات ، والحفاظ على أصل(5)وألامان

، وهذه مسألة مهمة في املصارف املخصصة حسب نوع الصندوق وشروط الواقفينالناتج ع ها وصرف الريع  الوقفية

حرص الناس على إنشائها إذا تم استغاللها بالطريق ألامثل، وذلك لتعدد صور الوقف وطبيعة ألامور التي يقع عليها، و 

 .لستمرار أثرها بعد املوت

ا وذلك بزيادة صوره املعاصرة  :املرتبط بالوقف واملشاريع الوقفية النشاط الاقتصاديإعالء قيمة : سادس 

وتحقيق رفعته املادية واملعنوية وذلك باعتباره ينفذ مهمة الاستخالف في ألار  التي يقوم بها إلانسان بهدف إلاعمار 

 ، وهذا يعني أن من ين م البرامج التنموية ويقوم بتطبيقها في الواقع املعاصر يعلم أنه يتعامل مع هللا تعالى(6)تنميةوال

إلاسالم  التزام تعاليم، وبالتالي فإن أهدافه في تحقيق التنمية ستجعل (7)وليس مرضاة الناس فق مرضاته  يبتكيو 

 .رية املعاصرة واملؤثرة في تحقيق هدف التنمية املرتب  بالوقفأساس عملها وتقدمها وتبني البرامج الاستثما

ا من خالل صوره وبرامجه املتعددة وسائل  التي يحرص الوقف على تحقيقها املصالح املاديةاعتبار  :سابع 

اط غير مقصودة لذاتها وإنما هي وسائل تستهدف فلسفة إعمار الدنيا وتهخير طاقاتها لخدمة إلانسان، فال يمكن للنش
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الناتج عن ألاعمال الوقفية أن يؤتي ثماره إن لم يكن احترام إلانسان ومراعاة مصالحه على سلم أولوياته، وهذا 

 من خالل الوقفتهخير املوارد والذي يتحقق ب ؛تقوم وهي بهأساس التنمية، وهو املستهدف بها، لعتبار أن إلانسان 

لتزام بأحكام الشريعة من النواحي املتعددة، مع ضرورة الا ستخلفينلخدمة امل وتحصيل املوارد إلانتاجليعمل على  له

 ،
ً
 ومضمونا

ً
، شكال

ً
 وعمال

ً
 .أصوله ومتعلقاتها في طريقة وأساليب توظيفوإلاسالمية قول

 خاتمة

وبعد هذه املحطة في تناول موضوع الطبيعة التنموية للوقف من من ور شرعي فإنه يمكن تلخيص أهم ما 

 :ث من نتائج وذلك كما يأتيجاء في هذا البح

  الالتزام املستمر من قبل شركات ألاعمال بالتصرف واملساهمة في تحقيق التنمية والعمل على تحسين يعد

 . إلاسالمي من امل اهر املهمة لتشريع الوقف في املفهوم إلاسالميلمجتمع لنوعية ال روف املعيشية 

 النمو الدالة على املصطلحات  الشرعية، إل أنه قد بعض النصوصفي لم يرد  وفق هذا املفهوم لفا التنمية

وعدم فسادها، والحياة  ئهاوإحيا هاوإصالح ا عمار، والابتغاء من فضل هللا، والس ي في ألار كالتنمية  أو

 .الطيبة، والتمكين

 عن التنمية ألاقربالعمارة  والتعمير من املصطلحات  لفا ديع 
ً
 املفهوم إلاسالمي في تعبيرا

 ملستو  معين من املعيشة،  بهالوصول بهدف تنمية طاقات الفرد إلى أقر ى حد مستطاع على  التنميةوم تق

ما يناسب  توفير من مة تلتزم بتشريعات إلاسالم وقواعده وضوابطه، وذلك بعملية تغيير يكون عمادها 

 .وسائر املجالت التعليم والصحة واملسكن والعملإلانسان من املال و 

  وذلك بنصوص واضحة  على تشغيل ألاموال واستثمارها، والعمل على عدم تجميدها باكتنازها، إلاسالمحث

 .في إظهار البعد التنموي جلية تبين ذلك وتؤثر 

  ة و . حبس العين، التي ل يتصرف فيها بالبيع، أو الرهن، أو الهبة، ول تنتقل بامليراثالوقف
 
أما املنفعة أو الغل

 على مقت  ى شروط الواقفينفإ ها تصرف لجهات الوقف 

 "،ويكون ذرًيا إذا خصصت منافعه إلى  خص أو  يكون الوقف خيرًيا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء

 "ويكون مشتركا إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر مًعا... أ خاص معينين وذرياتهم من بعدهم 

  إذا  حسان إلى املحتاجين والتعاون على البر والتقو  الوقف نوع من البر يقصد به التقرب إلى هللا عز وجل وإلا

على مشروعيته نصوص من القرآن  تدلوقد ه فعلقربة من القرب، مندوب  ، وهو اقترن عمله بنية صالحة

 السنة النبوية، وعمل الصحابةو الكريم، 

 وكذلك جتماعيةالرعاية الا وتحقيق  :رعاية أماكن العبادة: يحقق الوقف عدًدا من الحكم التشريعية م ها ،

 ...الرعاية الصحيةرعاية ألايتام ، و 

  من ألامور  حسب شروط الواقفينلذلك في املصارف املخصصة  هاوصرف ريع ةالوقفيإن إنشاء امل اهر

 .املهمة إذا تم استغاللها بكفاءة وفعالية موضوعية مؤثرة

 إنشاء ذلك لستمرار ألاثر إلى ما  تعدد صور الوقف وطبيعة امل اهر التي يقع فيها،  ن الناس تحرص على

بعد املوت، ثم إن هذا ألامر يساعد في تحقيق التنمية ويساعد الدولة على تلبية مصالح الناس ومنع إلاضرار 

 .بهم والتضييق عليهم

 الديمومة والثبات، املرونة، الدافعية : إن الطبيعة التنموية للوقف تتجلى من خالل عدة م اهر وسمات م ها

 ...ةالذاتي
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؛ فإننا نتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
ً
وأخيرا

، إنه سميع مجيب الدعاء
ً
 .ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما

 قائمة املصادر واملراجع

 ي وقاص رض ي هللا عنه، أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا الشيباني، مسند أحمد بن حنبل،  مسند سعد بن أب

 .44، الجزء الرابع، صفحة 29998الحديث رقم  ،حديث السائب بن خالد أبي سهلة رض ي هللا تعالى عنه

  دار الكتاب إلاسالمي، أسنى املطالب في شرح رو  الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا ،نصاري ألا. 

 باشا، محمد قدري، قانون العدل وإلانصاف في حل مشكالت ألاوقاف. 

  الشيخ محمد : البخاري، إلامام الحافا أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مراجعة وضب

 .بيروت –علي القطب والشيخ هشام البخاري، املكتبة العصرية، صيدا 

 تحقيق فتح هللا 2بالطن  ي، تقي الدين أبي بكر محمد، تحرير املقال فيما يحل ويحرم من بيت املال، طال ،

 .م2080/هل2490دار الوفاء، : غازي الصباغ، القاهرةمحمد 

 جصاص، أبو بكر احمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث ال

 .ط.هل، د2494-م2084العربي، بيروت، لبنان، 

  م2040ي، حجر، شهاب الدين العسقالني، فتح الباري بشرح البخاري، مطبعة البابي الحلفابن . 

 ورقة بحثية ، الوقف ودوره في تمويل عمل إلاغاثة إلانسانية، محمد علي، العمري ، محمد راكان ،دغميال

إلاغاثة إلانسانية ": بعنوان ،الشريعة والقانون في جامعة آل البيت تيمقدمة إلى أعمال املؤتمر الثالث لكلي

 م2924\9\28-28، "بين إلاسالم والقانون الدولي واقع وتطلعات

 2دوابة، أشرف محمد، الاستثمار في إلاسالم، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط ،

 .م2990

 م2008، 2، طزحيلي، وهبة ، الفقه إلاسالمي وأدلته، دار الفكر،  دمشقال. 

 39وما بعدها، ص 23أبو زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي، ص. 

 ِفي ِ ، عثمان بن علي ، يزيلال
س
ل ِ

 
بولق،  ،ميريةألا املطبعة الكبر  ، تبيين الحقائق شرح ك ز الدقائق وحاشية الش

 .ةالقاهر 

 م2923، 2الس هاني، عبد الجبار، الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقف، مطبعة حالوة، اربد، ألاردن، ط. 

  228شوقي دنيا، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، ص. 

  ،ط.، د2088الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، دار الكتاب اللبناني، بيروت. 

  ،دار الفكر، رد املحتار على الدر املختار، (هل2242: ت)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين ،

 . م2002 ،8، طروتبي

 دار الفكر ،لكبير حاشية الدسوقي على الشرح ا ،(هل2239: ت)محمد بن أحمد ، ، دسوقيابن عرفة ال. 

 م2080،بيروت –دار الفكر ، منح الجليل شرح مختصر خليل ، محمد بن أحمد بن محمد ،ليشع. 

 2، ط2993دار الحديث القاهرة، فيومي، املصباح املنير، ال. 

  دار الكتب ، الكافي في فقه إلامام أحمد، عبد هللا بن أحمد بن محمد الجماعيلي املقدس ي، قدامةابن

 .م2004 2ط،، العلمية
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 ملكتبة ا ، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام ألائمة مالك ،أبي بكر بن حسن، كشناوي ال

 .العصرية

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، س ن ابن ماجه، تحقيق. 

 مجلة كلية الاقتصاد والعلوم إلادارية، العدد حسن محمد، رؤية إلاسالم لحل املشكلة الاقتصادية ،ماشا ،

 .م، جامعة القرآن والعلوم إلاسالمية الخرطوم، السودان2998ألاول، 

  ،املالقي، عائشة الشرقاوي، البنوك إلاسالمية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، املركز الثقافي العربي

 .م2999، 2الدار البيضاء، ط

 بيروت ،دار الفكر، كتاب الحاو  الكبير ،علي بن محمد، اورديامل.  

  ،2/820املذكرات إلايضاحية للقانون املدني ألاردني. 

  ،صحيح مسلم، مكتبة إلايمان، املنصورة، مصرمسلم، ابن الحجاج النيسابوري. 

  مصطف   املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، مكتبة نزار

 .م2008، 2الريا ، ط –الباز، مكة املكرمة 

  من ور، جمال الدين محمد، لسان العرب، بيروت، لبنان، دار صادرابن. 

  نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح ك ز الدقائق، دار املعرفة، بيروتابن. 

  ،صورة، مصربشرح النووي، مكتبة إلايمان، املنصحيح مسلم النووي، يحيى بن شرف. 

  دار رسالن، (البورصات)الهيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب الاستثمار إلاسالمي وأثرها على ألاسواق املالية ،
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 صفقة املستعمر غير شرعية وباطلة ملخالفتها لقرارات الشرعية الدولية

The colonizer's deal is illegal and void 

for violating the resolutions of international legitimacy 

 نجاح دقماق. د

 استاذة القانون الدولي العام

 جامعة القدس/كلية الحقوق 

 امللخص

يعتبر احتالل إسرائيل لألراض ي الفلسطينية احتالل فريد من نوعه، يهدف بالدرجة ألاساس إلى اقتالع الفلسطينيين 

 من أرضهم وجلب يهود اسرائيليين من أرضهم، فهو مشروع 
ً
استعماري استيطاني يعمل على تهجير الفلسطينيين قسرا

 .مكا هم

وما دام قانون الاحتالل هو الناظم في إدارة ألاقاليم املحتلة عندما تقع تحت السيطرة الفعلية الناجمة عن ال زاع  

سيطرة الفعلية وصول لضم ألاراض ي من خالل صفقة املسلح،  إل أن  املشكلة ألاكبر هنا هو أن  الاحتالل تعد  ال

 . القرن 

أو تحترم /تشير قرارات ألامم املتحدة من مجلس أمن وجمعية عامة إلى أن   إسرائيل لم تلتزم و 2098ومنذ عام  

ل املعايير القانونية الدولية،  ففي تحد صاري للشرعية الدولية قامت  بإنشاء جدار الضم واستمرت  بسياسة الفص

العنصري، وبناء املستعمرات، و هب املوارد والثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني وغيرها من الانتهاكات، وخالفت  

فيما يتعلق بالجدار الذي أشار إلى أن  سياسات إسرائيل وإقامتها  2994الرأي إلافتائي ملحكمة العدل الدولية لعام 

 لقواعد القانون الد
ً
ولي الانساني التي تحكم الاحتالل، ناهيكم عن تصنيف الن ام للمستوطنات تشكل انتهاكا

ألاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية النقل القسري للسكان وجلب مستوطنين مكا هم في مناطق محتلة يشكل جريمة 

 .حرب تستوجب املسؤولية الجنائية الدولية

فارة ألامريكية للقدس والاعتراف بالقدس وتاتي صفقة املستعمر لتصفية القضية الفلسطينية، من خالل نقل الس

عاصمة  سرائيل، وضم ملا تبق  من ألار  الفلسطينية، في الوقت الذي تطالب فيه فلسطين بمحاكمة مرتكفي 

جرائم الحرب التي ترقى لجرائم ضد الانسانية من قبل إسرائيل  أمام املحكمة الجنائية الدولية بعد أن انضمت  إليها 
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، حيث قررت املدعية العامة 20/22/2922ر الاعتراف بها دولة غير عضو في الامم املتحدة بتاريخ إث 2924في عام 

 . فتح تحقيق في جرائم اسرائيلية ارتكبت على إلاقليم الفلسطيني" فاتوا بنسودا" باملحكمة الجنائية الدولية 

 .الضم، الاستيطان، حق تقرير املصيرصفقة القرن، القانون الدولي الانساني، الاحتالل و : الكلمات املفتاحية
Abstract  

Israel's occupation of the Palestinian territories is considered a one-of-a-kind occupation, with 

the primary goal of displacing Palestinians from their homes. It is a settler colonial project 

aimed at forcibly displacing Palestinians from their land and replacing them with Israeli Jews. 

The law of occupation governs the administration of occupied territories when they are 

effectively controlled as a result of armed conflict. The major issue here, however, is that the 

occupation has gone beyond physical control to land annexation through the Trump Peace 

Plan. 

Since 1967, United Nations Security Council and General Assembly resolutions indicate that 

Israel has not adhered to and/or respected international legal standards, 

 In flagrant defiance of international legitimacy, it built the annexation wall and continued the 

policy of apartheid, building settlements, plundering the natural resources and wealth of the 

Palestinian people and other violations, 

Resolutions of the United Nations Security Council and General Assembly show that Israel 

has not followed and/or respected international legal standards since 1967. Israel built the 

annexation wall and pursued the apartheid policy of constructing settlements, exploiting the 

natural resources and riches of the Palestinian people, and other abuses in brazen defiance of 

international legitimacy. Israel disagreed with the International Court of Justice's advisory 

judgment on the wall from 2004, which stated that Israel's practices and settlement 

construction violate the standards of International Humanitarian Law that govern the 

occupation. Not to mention the International Criminal Court's classification of forceful 

transfer of people and moving settlers to their places in occupied regions as a war crime that 

merits international criminal responsibility under the Statute of the International Criminal 

Court. 

By transferring the American embassy to Jerusalem, recognizing Jerusalem as Israel's capital, 

and annexing the rest of Palestinian land, the colonizer’s Deal aims to put an end to the 

Palestinian cause. At a time when Palestine requests that Israel’s perpetrators of war crimes 

that amount to crimes against humanity be brought before the International Criminal Court, as 

Palestine which acceded to the court in 2015 after being recognized as a non-member state of 

the United Nations on December 29, 2012. Where the International Criminal Court's Public 

Prosecutor "Fatou Bensouda" decided to launch an investigation into Israeli crimes in the 

Palestinian Territories. 

key words: 

Trump Peace Plan, International Humanitarian Law, occupation and annexation, Settlement, 

the right to self-determination. 

 

 املقدمببببببببببببببببببببببة

حيث ظهرت طموحات الصهيونية هذه مع على خلق دولة يهودية،  2808تعمل  الحركة الصهيونية منذ عام  

تشكيل املن مة الصهيونية العاملية على يد اليهودي النمساوي ثيودور هرتسل في بال، التي هدفها ألاساس، ترحيل 

اليهود من بلدا هم ألاصلية وتوطنيهم بفلسطين التي كانت ضمن أراض ي الدولة العثمانية، أي تسهيل الهجرة اليهودية 

علما بأن   .راض ي فيها وطرد السكان ألاصليين وحرما هم من حق العودة لنشاء دولة يهودية صرفودعمهم لشراء ألا 

حيث ساهمت حملة نابليون بونابرت العسكرية  2882الصهيونية العاملية قامت بإنشاء مستوطنات زراعية منذ عام 
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ضمن النسيج الاجتماعي ألاوروبي، وأدركت  م بترويج لفكرة أن  اليهود ل يمكن اعتبارهم  2800على مصر وسوريا عام 

 بتقييد اجرة اليهود 
ً
 .آنذاك الحكومة العثمانية بخطورة إقامتهم الدائمة وأصدرت قرارا

الذي وعد فيه  اللورد بلفور وزير  2028نوفمبر من العام  /وبالعودة للوعد املشؤوم وعد بلفور في تشرين الثاني

وطن قومي  للشعب اليهودي  في  فلسطين، إذ تمت الاشارة إليه صراحة في نص  خارجية بريطانيا  الصهاينة بإنشاء

 ".من ل يملك إلى من ل يستحق" اتفاقية الانتداب، بهدف سلب أراض ي الفلسطينيين، حيث أعط  الوعد 

لكن ويتكرر املشهد ذاته، فاغتصاب ألار  ليس بجديد،  فالحتالل إلاسرائيلي  ل يملك حق التصرف با ر ، 

بما يسمى صفقة  القرن، أو سرقة القرن أو صفقة العار والذل   28/2/2929املأساة تتضاعف للشعب الفلسطيني بل 

أو صفقة املغتصب املستعمر ما بين نتنياهو وترامب، وألادهى في الصفقة أ ها فبركت من قبل ترامب رئيس  الوليات 

 من الاعتراف ب
ً
القدس عاصمة  سرائيل، قانون القومية،  نقل سفارة أمريكا للقدسن املتحدة ألامريكية لتمريرها بدءا

وضم الجولن وألاغوار واملستوطنات املقامة على اراض ي الضفة الغربية، إلى أن وصلنا لعال ها بين ثنائيين،  أي يأتي 

في تحد صاري لقرارت "  من ل يملك إلى من ل يستحق" ترامب ليعطي  الوعد املشؤوم  الثاني ما يسمى  بصفقة القرن 

 .الشرعية الدولية

وعليه، ورغم أن صك الانتداب على فلسطين من قبل بريطانيا كان منحازا نحو إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، 

 . فبريطانيا املسؤولة ألاولى عن هذا الوعد وما تبعه من اتفاقية سايكس بيكو وصول إلى ما نحن عليه اليوم

 : أهمية البحث 

تسلي  الضوء على صفقة القرن أحادية الجانب من قبل الوليات املتحدة ألامريكية، من ل يملك ملن ل : أول

يستحق، التي جاءت كإنقالب على الشرعية الدولية واملرجعيات القانونية، بدل من إ هاء الاحتالل إلاسرائيلي لألراض ي 

 .شرعية الدوليةوفق قرارات ال 2098الفلسطينية املحتلة منذ العام 

 وفق أحكام القانون الدولي، وصفقة القرن جاءت : ثانيا
ً
التأكيد على أن  الاحتالل حالة فعلية مؤقتة وليس دائما

التي ح رت تغيير الطابع الديمغرافي واملركز القانوني لألراض ي املحتلة،   2040مخالفة لتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 . مللكية في ألاراض ي املحتلة، ول يجوز ضم إلاقليم املحتل لدولة الاحتاللفالحتالل ل يعطي املحتل حق ا

 : هدف البحث

ووضع آلية لتطبيق هذه  2040تبيان وضع ألاراض ي الفلسطينيية وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة عليها لعام    -2

تالل إسرائيل لألراض ي الاتفاقية،  ن  عدم تنفيذها يعني تكريس وضع غير قانوني قائم أصال باستمرار اح

 .الفلسطينية رغم أن  طبيعة الاحتالل هو مؤقت بالدرجة ألاولى وفق قواعد وأحكام القانون الدولي

 تحمل بعض الالتزامات في حال خرقها  حد   -2
ً
الضغ  على املجتمع الدولي باعتبار الدول ارتضت ضمنا

الل عمل غير مشروع يمثل الاستيالء على أراض ي الالتزامات وعدم تنفيذها لقرارات الشرعية الدولية، فالحت

 ويرتب مسئولية الدولة التي تقوم به، فضال عن املسئولية الدولية الجنائية 
ً
الغير بالقوة وهو محرم دوليا

 .على ألافراد الذين يثبت ضلوعهم في هذه الجريمة

 : إشكالية البحث

 : تتمحور إشكالية البحث  كاصتي

 : نقالب على الشرعية الدولية ن ويتفرع ع ها ألاسئلة التي سيجيب عليها البحث كالتيهل تعتبر صفقة القرن ا

 هل تغير وضع املدينة املقدسة بعد اعالن ترامب القدس عاصمة  سرائيلن -2

 ملاذا جاء ترامب بشرعنة املستوطنات على خالف الشرعية الدوليةن  -2
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 مع هل يجوز لوسي  دولي تجاوز ألامم املتحدة وقرارات ا  -3
ً
لشرعية الدولية بزعزة استقرار أمن املنطقة تساوقا

 طرف على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرفن

 هل ضم الضفة الغربية يعني إ هاء الدولة وحق تقرير املصيرن -4

 :املنهج املتبع

تتعلق باستيالء على اراض ي اتبعت الباحثة املنهك الوصفي التحليلي، ما بين وضعين متشابهين لفوارق زمنية بعيدة 

 .الغير بالقوة

 :تم تقسيم البحث إلى مبحثين: تقسيم البحث

 الوضع القانوني ملدينة القدس: املبحث ألاول 

 القدس مدينة محتلة : املطلب ألاول 

 انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ألاراض ي الفلسطينية املحتلة: املطلب الثاني 

 الن ترامبعدم شرعية إع: املبحث الثاني

 الاعتراف بالقدس عاصمة  سرائيل وشرعنة املستوطنات: املطلب ألاول 

 أثر صفقة القرن على حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني: املطلب الثاني

 الوضع القانوني ملدينة القدس: املبحث ألاول 

ق واقع جديد في مدينة القدس، لجأت سلطات الاحتالل العسكري إلاسرائيلي وعبر سياسة حكوماتها املتعاقبة إلى خل

 
ً
التي تحتل مكانة فريدة ومتميزة لرتباطها بصلة وثيقة بالديانات السماوية الثالث من خالل ضم القدس فعليا

 وإدخال تعديالت على قوانين قائمة وإصدار بعض القوانين الجديدة التي أدت إلى ضم القدس  سرائيل عام 
ً
وواقعيا

 .  2089صادر عن الكنيست إلاسرائيلي عام   1العربية من خالل قانون أساس وأكدت على ضم القدس 2098

ومنذ قيام دولة إسرائيل تس ى حكوماتها إلى تهويد مدينة القدس، من خالل مصادرة ألاراض ي وإقامة املستوطنات، 

 
ً
ملا جاء بالرأي الاستشاري  والاستمرار بتشييد جدار الضم الذي ل يتفق مع الالتزامات الدولية املنوطة بإسرائيل وفقا

 .2994ملحكمة العدل الدولية بشأن لثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في ألار  الفلسطينية لعام 

 القدس مدينة محتلة : املطلب ألاول 

 تعتبر الدولة العثمانية صاحبة 2428إن  ممارسة السيادة على إلاقليم تختلف عن ملكية السيادة عليه، منذ عام 

 للقانون الدولي التقليدي بالستحواذ 
ً
السيادة القانونية والفعلية على القدس، إذ تحققت عبر الفتح والضم استنادا

وتكمن السيادة بين أهالي ألاقاليم، إذ تنازلت الدولة العثمانية عن اختصاصات السيادة على . على ملكية الاقليم

 على
ً
إلاقليم  هله، ولهم وحدهم حق تقرير مستقبل فلسطين، حيث  مدينة القدس، وأبقت على حق السيادة ثابتا

 من هذه الدولة
ً
 .2تعتبر القدس جزءا

                                                           
، جعل هذا القانون الاعالنات 2089( تموز ) يوليو  39في (  البرملان إلاسرائيلي) انون القدس هو قانون أساس سنه الكنيست إلاسرائيلي ق -1

عن . الحكومية إلاسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وضم شرقي القدس إلى إسرائيل قانونا أساسيا، أي مبدأ دستوريا

 : التالية الصفحة الالكترونية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 . 28/9/2929: تاريخ الدخول 
، مركز الامارات 2رائد فوزي داود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات ألامم املتحدة املتعلقة بفلسطين، ط  - 2

 .وما بعدها 234، أبو ظفي، ص 2993الاستراتجية  للدراسات والبحوث

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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لوضع املنطقة العربية في دائرة نفوذه واستغالله واستراتيجته،  2028ومن املعروف أن  الاستعمار خط  منذ عام 

 لليهود للصهيونية ال
ً
 قوميا

ً
وأشاعت . 1عاملية دون موافقة سكا ها الاصليينحيث منحت بريطانيا فلسطين العربية وطنا

 في العودة إلى فلسطين باعتبارها أر  ألاجداد دون سند قانوني، متخذة جميع 
ً
الحركة الصهيونية أن  لليهود حقا

 . 2الوسائل غير الشرعية التي تخدم أهدافها

 من فلسطين إلى الانتداب من درجة 
ً
كلت لبريطانيا مهام النصح وإلارشاد وأو ( أ)فقد خضعت القدس باعتبارها جزءا

من عهد عصبة ألامم ن ام الانتداب إلى ثالثة أنواع تختلف  22إذ قسمت املادة . 3كباقي أقاليم املشرق العربي

وظهر ن ام الانتداب في عهد العصبة  ول مرة في التن يم الدولي، كمحاولة .  باختالف درجة رقي البالد وتطورها

وقد .  4لدول الاستعمارية ومطالب الشعوب املستعمرة في التحرر من نير الاستعمار وتقرير املصيرللتوفيق بين مطلب ا

 . 5وإلاستهناء الوحيد هو فلسطين( أ)استقلت جميع ألاقاليم التي خضعت لإلنتداب من الدرجة 

فور، ومنذ اليوم وقد نجحت بريطانيا في تضمين مع م نصوص صك انتدابها على فلسطين الالتزام بتنفيذ وعد بل

ألاول لحتالل القدس، حرصت بريطانيا على تهويدها كمقدمة لنشاء وطن قومي لليهود، وتم تغيير إلادارة من 

، حيث قامت بريطانيا بتعيين أول مندوب سام لها هربرت صموئيل  2029عسكرية إلى مدنية في فلسطين في العام 

  الذي اتخذ تدابير بهدف إنشاء دولة لهم كاملة
ً
السيادة، كت جيع الهجرة اليهودية لفلسطين، كما استولى واستنادا

 من أراض ي القدس تعرف باسم كرم أبو حسين، وفي  3309على مساحة " 2029امتالك ألاراض ي لسنة " لقانون 
ً
دونما

 من أراض ي قرية صرفند العربية، القريبة من القدس 3223قام با ستيالء على مساحة  2024عام 
ً
 .6دونما

التي  وتجدر إلاشارة إلى ن ام إلانتداب على فلسطين أثار مسألة السيادة على القدس أثناء فترة الانتداب عليها 

، رغم أن  بريطانيا كانت تملك سلطات واسعة في التشريع وإلادارة، بما في ذلك تيسير 
ً
استمرت ستة وعشرين عاما

 .7"القدس" لم يكن لها حق السيادة على فلسطين بما في ذلك الشؤون الخارجية لإلقليم الخاضع لالنتداب، إل أنه 

أي بعد إعالن دولة إسرائيل بيوم واحد  24/4/2048وبعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بتاريخ 

،  استغلت إسرائيل الفوض ى العارمة بالستيالء على أرا  عربية تقع في الجزء الغربي من القدس، 24/4/2048

، وحاصرت مدينة القدس بعد تدخل الجيوش العربية لنجدتها، وقامت بفصلها عن  22وتشمل 
ً
 عربيا

ً
حيا

 8املستوطنات اليهودية، وصول إلى وقوع الشطر الغربي  من املدينة بيد إلاسرائيليين والقسم الشرقي بيد ألاردنيين

 ماهية الاحتالل الحربي في القانون الدولي 

                                                           
 .29، ص 2092شفيق الرشيدات، العدوان الصهيوني والقانون الدولي، مطبوعات ألامانة العامة لتحاد املحامين العرب،  - 1

، ! أم مزيفة نصالح، محسن، وثيقة كاميل ب رمان، حقيقة : لالستزادة حول خلفيات انشاء مشروع يهودي في فلسطين، أن ر  - 2

و  24/0/2929تاريخ الدخول   /https://www.aljazeera.net/opinions/2017/9/12: عن الصفحة الالكترونية التالية  22/0/2928

، 2، ط2084، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2082-2822عبد الرحمن، أسعد، املن مة الصهوينة العاملية، . د: أن ر ايضا

 .وما بعدها 34ص 
 .العراق، وشرقي ألاردن وسوريا ولبنان: الاقاليم التي سلخت عن تركيا مثل  - 3
القاهرة،  نجاح دقماق، التحول في مفهومي املقاومة وإلارهاب في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،. د - 4

 .442، ص 2922
الانتداب ) وفلسطين وشرق ألاردن والعراق تحت ( الانتداب الفرن  ي) شمل هذا النوع من الانتداب كال من سوريا ولبنان تحت  - 5

 (.البريطاني
 .30و38و34، ص 2000حسام أحمد هنداوي، الوضع القانوني ملدنية القدس، دار ال هضة العربية، القاهرة،  . د - 6
 .232، ص  2923، 3،ع4محمد علوان، املركز القانوني للقدس في القانون الدولي، جامعة مؤتة، ألاردن، مج.  د - 7
موس ى دويك،  القدس والقانون الدولي، دراسة للمركز القانوني للمدينة والانتهاكات إلاسرائيلية لحقوق الانسان فيها، مركز القدس .  د - 8

 .28، ص 2992ية، القدس، للحقوق الاجتماعية والاقتصاد

https://www.aljazeera.net/opinions/2017/9/12/
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ا يتعلق بفلسطين،  يعني الاستيالء على أراض ي الغير بالقوة،  من يستخدم القوة املسلحة بالرجوع للقانون الدولي فيم

بواسطة دولة ضد السيادة أو السالمة الاقليمية أو الاستقالل السياس ي لدولة أخر  أو بأية طريقة كانت تتعار  مع 

 للمادة . هو عدوان 24/22/2084بل  املؤري( 2م)ميثاق ألامم املتحدة وفق قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
ً
 8وطبقا

من ذات القرار أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها وحريتها واستقاللها، ودعوته للدول ملساعدة الشعوب التي 

من صور للعدوان  3وما ورد في املادة . لها كامل الحق في أن تلجأ لكافة الطرق لنيل استقاللها والحصول على حريتها

ى سبيل املثال  ل الحصر، لالسترشاد  بها من حيث وقوع حالة اعتداء أم ل، وملجلس ألامن ضمن إطار جاء عل

 .1سلطته التقديرية  تقييم تلك الواقعة بكل ظروفها املوضوعية بهذا الشأن

في تقرير وتجدر إلاشارة إلى أن ما تقوم به حركات التحرر الوطني من أعمال توصف باملشروعية بعد أن أضحى الحق 

 دولية، إذ أشارت الفقرة 
ً
املصير أحد املباد ء ألاساسية التي يقوم عليها القانون الدولي املعاصر، باعتبارها حروبا

املنازعات " .. 2088الرابعة من املادة ألاولى من البروتوكول إلاضافي ألاول اللحق في اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

د التسل  الاستعماري والاحتالل ألاجنفي وضد ألان مة العنصرية، وذلك في املسلحة التي تناضل بها الشعوب ض

ممارستها لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفق ما كرسه ميثاق ألامم املتحدة والاعالن املتعلق بمباد ء القانون 

 مليثاق ألامم املتحدة
ً
 . 2الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقا

من قرار تعريف العدوان، هو احتالل دولة  قليم دولة أخر  كله ( 3)والهجوم املسلح وفق الفقرة أ من املادة  3فالغزو 

أو بعضه، حيث إن  الاحتالل حالة من السيطرة التامة للقوات املحتلة على الاقليم املحتل، تقوم الدولة املعتدية 

الاحتالل ) علما بأن  القانون الدولي ل يعترف بهاتين الحالتين بإدارة شؤون الاقليم وتتوسع مطامعها بضم الاقليم، 

وتعتبر مرحلة الغزو  . 4بوصفهما  نتائج عمل عدواني غير مشروع وهو الهجوم أو الغزو، ويعتبرهما عمال عدوانيا( والضم

من الوقت، حيث إ ها  مرحلة أولية من مراحل العمليات العسكرية التي تسبق مرحلة الاحتالل، وقد تتزامن معها لفترة

تنتيي عندما يتمكن الاحتالل من تثبيت سيطرته على إلاقليم، فال يحصل الغازي على أية حقوق طاملا لم يتوصل إلى 

 على إلاقليم، والقضاء على كل مقاومة فيه
ً
 . 5السيطرة تماما

انون الاحتالل الحربي، وعلينا أن نوضح ما بين مصطلح الضم وما يشابهه مع مفاهيم أخر ، قانون  الحرب، ق

والضم، كما وضحنا سابقا فإن  حالة الحرب ينطوي عليها من حالت العدوان إثر الغزو املسلح من قبل دولة  راض ي 

 للقانون الدولي، أي أنه 
ً
دولة أخر ، أبس  تعريفات العدوان وصوره، أما الاحتالل فهو حالة مؤقتة ومحددة وفقا

 للمحتل وواجبات عليه، ويجب أن ينتيي بانتهاء الحرب،  وضع فعلي يتعامل معه القانون 
ً
الدولي ويرتب عليه حقوقا

                                                           
 عن موقع ألامم املتحدة . 2084ديمسبر / كانون ألاول  24الصادر في ( 20-د) 3324لالستزادة راجع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  - 1

resolutions/index.html-assembly-un.org/ar/sections/documents/generalhttps://www. 

 .28/9/2929: تاريخ الدخول 
 22، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر،  جنيف، ص 2088اللحق ألاول لتفاقيات جنيف ألاربع لعام  - 2
الغزو بأنه عملية عسكرية بينما يتطلب الاحتالل ممارسة  عرفت املحكمة العسكرية الامريكية في نورمبرج في قضية وليام لست وآخرين -3

السلطة الحكومية بعد استبعاد السلطة الحكومية السابقة ويفتر  في ذلك أنه قد تم القاء على املقاومة املن مة وتم تأسيس إدارة 

 4مشار إليه في هامش . حتاللجديدة للمحاف ة على الن ام والقانون وعندما يتم ذلك تعتبر أن  املنطقة قد أصبحت تحت الا 

 .88تيسيرالنابل  ي، الاحتالل إلاسرائيلي لإلراض ي العربية، مرجع سابق، ص 
 .482-482س ي علي، أحمد، دراسات في القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص . د - 4
ت نقابة املحامين الفلسطينيين، القدس، عمر ياسين، عثمان التكروري، الضفة الغربية وقانون الاحتالل الحربي، مركز الدراسا  - 5

 .24، ص 2009

https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
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بمعنى آخر هو . 1إما بعودة الاقليم إلى سلطان الدولة صاحبة السيادة ألاصلية عليه، وإما بضمه إلى الدولة املحتلة

سكرية واملادية بم زلة هدوء نسفي حالة مؤقتة تعقب الغزو املسلح حتى انتهاء حالة الحرب، فتعتبر من الناحية الع

أو هو مرحلة تالية تعقب استخدام  .2خلف خ  القتال تطبق خاللها القواعد القانونية لقانون الاحتالل الحربي

ويفتر  الاحتالل . 3إحد  الدول القوة املسلحة، بحيث يقع جزء من اقليم دولة أخر  تحت سلطة الدولة الغازية

 .4وتوافر نية اكتساب السيادة عليه حيازة الاقليم: أمرين هما

ما يفوق الغزو من الاستيالء على إقليم العدو بقصد الاستحواذ " الاحتالل الحربي، بأنه " أوب هايم" فقد عرف الفقيه 

 من الادارة، ألامر الذي يقوم به 
ً
عليه بصفة مؤقتة، وبين الفرق بين الغزو والاحتالل من واقعة إقامة املحتل نوعا

 .5"الغازي 

أما الضم، فهو إجراء غير قانوني يحدث مباشرة بعد الاحتالل العسكري  حد  الدول  راض ي دولة أخر ، بحيث 

ولكن ما دام هناك مقاومة  هالي الاقليم املحتل، معناه أن  سلطة هذه الدولة لم تثبت . تعمل على ضم الاقليم إليها

 . لستمرار مقاومة شعب الاقليم 

الجيش إلاسرائيلي واحتالله ملدينة القدس العربية، ل ينتج ول يفرز سيادة إسرائيلية على املدينة  وبالتالي، فإن  

وبالتالي فإن   الغزو بناء على نص    .املقدسة، وإن كان قد انتج سلطة فعلية عليها عبر قوته وسلطته العسكريتين

أو السيادة عليها /يعطي للغازي حق حيازة ألار  املحتلة ول (  حق الدفاع الشرعي) من ميثاق ألامم املتحدة  42املادة 

 .6وفق ما تم التأكيد عليه من خالل احتالل النمسا وتشيكوسلوفاكيا

، وغزو آخر للجزء الشرقي من املدينة 2048وعليه، فقد تعرضت مدينة القدس لغزو عسكري من قبل إسرائيل عام 

 واستقرار ألامن لقوات ، حيث يسري قانون الحرب، وبعد مدة م2098عام 
ً
ن الاحتالل وتوقف الاشتباكات  هائيا

فضم القدس الشرقية  سرائيل يشكل عمال ينطوي على هدف .  7الاحتالل الاسرائيلي يسري قانون الاحتالل الحربي

 . 8استعماري، ويخالف إجراء الضم املبدأ الذي يقوم على أساسه قانون الاحتالل

ال، فميثاق ألامم املتحدة يح ر استخدام القوة في العالقات الدولية، اللهم إل إذا فما بني على باطل يكون باط

استهنينا حالتي الدفاع الشرعي والتدابير الجماعية التي يتخذها مجلس ألامن ضد الدولة املعتدية، إعمال لنص املادة 

الغير بالقوة من أحد القواعد الدولية لمرة،   واعتبر فقهاء القانون الدولي تحريم الاستيالء على أراض ي. من امليثاق 42

حيث إن  الاحتالل ل يؤدي إلى انتقال السيادة من الدولة التي احتلت بعض أراضيها إلى الدولة املحتلة، حيث تحتفا 

 أي ت جز عن القيام بفعل هذا الاحتالل من ممارسة " فلسطين" الدولة ألاصل 
ً
بسيادتها رغم أ ها معطلة قانونيا

                                                           
مشار إليه في رائد فوزي داود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات ألامم املتحدة املتعلقة بمدينة القدس،  - 1

سير النابل  ي، الاحتالل إلاسرائيلي لألراض ي تي: وأن ر . 242، ص 2993، ابو ظفي، 2مركز إلامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط

 .88، ص 2084، من مة التحرير الفلسطينية،  بيروت، نيسان، 92العربية، سلسلة  كتب فلسطينية، 
عز الدين فودة، الاحتالل إلاسرائيلي واملقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية . د - 2

 .48، ص 2090
، من مة التحرير الفلسطينية،  بيروت، نيسان، 92تيسير النابل  ي، الاحتالل إلاسرائيلي لألراض ي العربية، سلسلة  كتب فلسطينية، . د - 3

 .88، ص 2084
 .482،  ص 2999أحمد أبو الوفا، القانون الدولي  والعالقات الدولية،  دار ال هضة العربية، القاهرة، . د - 4
5 - Oppenhiem,International Law,Vol,11,1964,P.434 
 .89، ص 2922إبراهيم  شعبان، القدس في قرارات ألامم املتحدة، جمعية الدراسات العربية، . د - 6
 .243رائد فوزي داوود، فكرة التدويل في القانون الدولي، مرجع سابق، ص   - 7
 . 8سابق، ص  إحتالل، استعمار، فصل عنصري، ملخص تنفيذي، مرجع  - 8



 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  113  

 اهر السيادة،  فالقانون الدولي ين م العالقة ما بين سلطات الاحتالل وبين سكان ألاقاليم املحتلة الخاضعة م

 .لالحتالل، من خالل حقوق وواجبات كل طرف،  فوجود إسرائيل وفق أحكام القانون الدولي هو دولة محتلة

زامات، وسلطة املحتل تأتي اصال من قوته كما أن  القانون الدولي يمنح املحتل سلطات معينة ويفر  عليه الت

 .1الواقعية وقدرته العسكرية ملمارسة وظائف إلادارة فق  وإصدار ألاوامر إلالزامية بدون إذن صاحب السيادة

فالقوة العسكرية ل تخلق القانون، ول ترتب أية حقوق للسيادة، ول يحدث الاحتالل أي تأثير على جنسية السكان 

 .2ألاصل صاحبة الاقليم املحتلوولئهم لدولة 

 لسلطة الجيش املعادي، ول يمتد :" من لئحة لهاي  42أشارت املادة 
ً
يعتبر الاقليم محتال عندما يصبح فعال خاضعا

 . 3"الاحتالل إل إلى ألاقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها

من اتفاقية لهاي حالة  43الل فترة الاحتالل املؤقتة، حيث ن مت املادة هذا النص رتب واجبات محددة  ومقننة خ

ه  
 
إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتالل، " التشريع في ألار  املحتلة، التي نصت على أن

م القوانين السارية في البالد، إل يتعين على هذه ألاخيرة، قدر إلامكان، تحقيق ألامن والن ام العام وضمانه، مع احترا

 ".في حالت الضرورة القصو  التي تحول دون ذلك

 خاصة بحماية السكان املدنيين في ألاراض ي املحتلة فحسب، وإنما يبقي ويحمي 
ً
وبالتالي نص هذه املادة ل يضع شروطا

والقوانين وان مة ألار  املحتلة ما لم يكن حياة الدولة املحتلة، ويحرم على دولة الاحتالل إجراء أي تغيير في ألاوضاع 

 .4ذلك متعذرا

أي أن  القانون الدولي يحدد عالقة دولة الاحتالل با قليم املحتل وسكانه ول تخضع هذه العالقة للقوانين الداخلية 

 .5لدولة الاحتالل، ول يلكي الاحتالل قوانين الدولة والاختصاص القضائي لها

واملادة " ل يجوز إكراه سكان أقليم محتل على حلف يمين الولء للسلطة املعادية" تفاقية أنه من الا 44وبينت املادة 

إن  الشرف وحقوق العائلة وحياة ألافراد وملكيتهم الخاصة يجب أن تكون محترمة، وكذلك " من ذات الاتفاقية  49

 .  ه ها سواء كانت عامة أو خاصةسلب املمتلكات و  48وحرمت املادة " املعتقدات الدينية وممارسة طقوسها

 من القانون الدولي العرفي، وهو ما يعترف به في الواقع 
ً
وتجدر إلاشارة إلى أن  أحكام اتفاقية لهاي أصبحت جزءا

بشأن لثار القانونية الناشئة  –جميع املشتركين في الدعاو  املن ورة امام محكمة العدل الدولية، في رأيها الافتائي 

كما أشارت املحكمة إلى أن  هناك قواعد بعي ها من قانون . 62994جدار في ألار  الفلسطينية املحتلة لعام  عن تشييد

الاحتالل تتسم بطابع آمر، حيث إن  جميع الدول تخضع للتزام بعد الاعتراف بالوضع غير القانوني النال ىء عن بناء 

ة عقبة نتجت عن بناء الجدار، وقد شكل ذلك تطبيقا الجدار، وأن على جميع الدول أيضا أن تن ر في ا هاء أي

من مشروع مباد ء لجنة القانون الدولي بشأن مسئولية الدول، التي تنطبق كما  42و 49للمباد ء الواردة في املادتين 

إحد  ملسئولية الدولية املترتبة على اقتراف دولة ما ملخالفة جسيمة للتزام نال ىء بموجب  " ورد في عباراتها على 

                                                           
1 - Nehal Bhuta,”The Antinomies of Transformative Occupation”E.J.I.L.Vol.16,No.4,2005,P-726 
مشار إليه في عز الدين فودة،  الاحتالل إلاسرائيلي واملقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، من مة التحرير الفلسطينية،  - 2

 .84، ص 2090مركز ألابحاث، بيروت، 
 (.2098-2800) أن ر لئحة لهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية  - 3
 .02عز الدين فوده، مرجع سابق،  ص .  د - 4

نجاح دقماق، التحول في مفهومي املقاومة والارهاب في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، رسالة دكتوراه، كلية . د: لالستزادة أن ر - 5

 . وما بعدها  444، ص 2922القاهرة،  الحقوق، جامعة عين شمس
ألامم املتحدة، الجمعية العامة، الدورة الاستهنائية الطارئة العاشرة، فتو  محكمة العدل الدولية بشان لثار القانونية الناشئة عن  - 6

 .44، ص 80بند   A/ES10/273تشييد جدار في ألار  لسطينية املحتلة، رقم الوثيقة 
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، وبإضافة ذلك، إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يعتبر أن  القانون املنطبق "القواعد لمرة للقانون الدولي العام

إن  ذلك يطرح أن  ألاخير يمكن أن :" على ألاراض ي التي تحتلها إسرائيل يشمل قانون الاحتالل، حيث يمكن القول 

 .1يتضمن قواعد آمرة

ح رت الاستيالء على أراض ي الغير بالقوة، والزمت املحتل با بقاء على إلاقاليم املحتلة كما هي حيث إن  هذه املادة 

وبطريقة غير مباشرة اشارت إلى الاستيالء على أراض ي الغير بالقوة  48عليه، وجاءت اتفاقية جنيف الرابعة في املادة 

  محتلة بأي حال ول بأية كيفية من مزايا ل يحرم ألا خاص املحميون الذين يوجدون في أرا" حيث نصت على 

الاتفاقية بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لحتالل ألاراض ي، على أن مة أو حكومة ألاراض ي املذكورة، ول بسبب أي 

معاهدة تعقد بين سلطات ألاراض ي املحتلة ودولة الاحتالل، ول بسبب أي ضم تقوم به ألاخيرة لكل أو بعض ألاراض ي 

 ".املحتلة

يتضح أن  هذه املادة تشير إلى أن  ألاصل  عدم إجراء أي تغيير بالقوانين السارية، أي إلابقاء على وضع ألاراض ي على و 

 لقواعد القانون الدولي املتعلقة بإدارة الاحتالل لإلقليم ما . 2حالها، كأن يتم ضمها من قبل سلطات الاحتالل
ً
خالفا

 . ة ل يتم إل برضا الدولة ألاصيلة لدولة الاحتاللفنقل السياد. دامت الحرب لم تضع أوزارها

وعليه، ل يجوز للسلطة العسكرية الاسرائيلية أن تقوم بأية اجراءات كتغيير قانوني وإداري في ألاراض ي املحتلة خارج 

 حول حالة الحرب وقان
ً
ون نطاق اعتبارات ألامن والن ام العام بهدف الضم،  ن  ذلك يتنافى مع ما ذكر سابقا

بمعنى آخر ل تملك حق الضم أو تقسيم الاقليم املحتل كما فعل الاملان في بلجيكا في الحرب العاملية . الاحتالل الحربي

فإدارتها عسكرية  ن  السلطة املحتلة ل تملك حق السيادة وملزمة بإدارة الاقليم وفق القوانين وقواعد إلادارة . ألاولى

 .3إل في حدود الضرورات املتعلقة بحفا الن ام وألامن العام ول يحق لها إجراء أية تغييرات

بحيث أخضعتها لقواني ها بعد أن صرح وزير الحرب إلاسرائيلي  28/9/2098وقد تم ضم القدس العربية  سرائيل في 

 قوات جيش الدفاع إلاسرائيلي حررت القدس، وأعدنا" أن   2098موشيه ديان في السابع من حزيران من العام 

 
ً
واتخذت إسرائيل .  4"توحيد املدينة التي هي عاصمة إسرائيل، وعدنا إلى أقدس ألاماكن ولن نرحل ع ها مرة أخر  أبدا

سلسلة إجراءات وتدابير لتغيير وضع القدس الدولي، لتهويدها، من حيث التخلص من املواطنين العرب، وتكثيف 

 .5ألاساس اعتبار القدس عاصمة  أبدية  سرائيلالوجود اليهودي وتصعيد حركة الاستيطان وصول للهدف 

فالحتالل الحربي وضع فعلي مؤقت يتعامل معه القانون الدولي ويرتب عليه حقوقا للمحتل وواجبات عليه، لكنه 

وضع مؤقت ومحدد ألاجل، يجب أن ينتيي بانتهاء الحرب، إما بعودة إلاقليم إلى سلطان الدولة صاحبة السيادة 

وإما بضمه إلى الدولة املحتلة، واحتالل إسرائيل هو احتالل غير مستقر  نه يواجه مقاومة في الاقليم  ألاصلية عليه،

الحالة : أول: املحتل، سواء كانت ن امية أم شعبية، حيث أشار عز الدين فوده إلى نقاط هامة لهذا النوع من الاحتالل

لخاضعة لسيطرته من جانب واحد تحت أي اسم أو شكل من الفعلية املؤقتة لالحتالل الحربي، وعدم ضم الاقاليم ا

 . ألاشكال طوال قيام حالة الحرب بين دولة الاحتالل والدولة صاحبة السيادة القانونية على الاقليم املحتل

                                                           
، 2994وقانون الاحتالل، مختارات اللجنة الدولية للصليب ألاحمر،  2483تن، الوجودية في العراق في قرار مجلس ألامن زوانبورج، مار  - 1

 .93فوده، عز الدين، الاحتالل الاسرائيلي واملقاومة الفلسطينية، مرجع سابق، ص  –. 42ص 
دار  -ة لواقع الاحتالل إلاسرائيلي في ضوء أحكام القانون الدوليدراسة تحليلي-حسام أحمد هنداوي، الوضع القانوني ملدينة القدس. د - 2

 .249، ص 2000ال هضة العرية، القاهرة، 
 .09تيسير النابل  ي، مرجع سابق، ص . مشار إليه في د - 3
 .09، ص 2922إبراهيم شعبان، القدس في قرارات ألامم املتحدة، جمعية الدراسات العربية، القدس، . د - 4
، مركز الامارات 2فوزي داوود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات ألامم املتحدة املتعلقة بفلسطين، ط رائد  - 5

 .240، أبو ظفي، ص 2993للدراسات والبحوث الاستراتجية 
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تأكيد الطابع الانساني الحضاري في معاملة دولة الاحتالل وسلطاتها لإلقليم الخاضع لسيطرتها، فليس للمحتل : ثانيا

 لقانون الاحتالل الحربي الذي هو في حقيقة ألامر مجموعة من القواعد 
ً
 في وجوب معاملة الاقليم وسكانه وفقا

ً
خيرا

 .التي ن مت لحماية املدنيين وحقوقهم وممتلكاتهم في ألاراض ي املحتلة، وفًقا ملباد ء القانون الدولي

ملدنية في إدارة ألاراض ي املحتلة، وتن يم العالقة بي ها وبين تحديد صالحيات دولة الاحتالل وسلطاتها العسكرية وا: ثالثا

 . 1قواتها القائمة بالحتالل، وبي ها وبين الدولة املحتلة اراضيها، وبي ها وبين سكان الاقاليم املحتلة 

ب فالحتالل يختلف عن الضم، من حيث إنه يتميز بطبيعة فعلية مؤقتة، إنما الضم هو دائم، والاحتالل ل يرت

حرمان الدولة املحتلة من أراضيها، إنما فق  يؤثر على ممارستها لسيادتها الفعلية، بينما الضم يترتب عليه اكتساب 

والاحتالل يفتر  ممارسة م اهر السيادة الفعلية . الدولة القائمة بالحتالل لألراض ي التي ضمتها ودمجتها في اقليمها

وعليه فالحتالل العسكري غير مشروع يتبعه أيضا الضم غير . فيهعلى إلاقليم ، بينما الضم يفتر  التصرف 

 ملبدأ عدم جواز ضم ألاراض ي بالقوة أو عن طريق الحرب
ً
 . 2املشروع تطبيقا

 من وعد بلفور 
ً
وير  البحث، أن جريمة تشريد شعب بأكمله والاستيالء على وطنه باحالل عصابات صهيونية بدءا

، إذ  إن  الوعدين ينطويان على انتهاك صاري لحق الشعب الفلسطيني في 2929رامب  إلى اعالن  دونالد ت  2028عام 

تقرير مصيره، ويتسمان بعدم الشرعية لعتدائهما على مباد ء القانون الدولي، وعندما تم الاعتراف بوجود هذا 

جل العودة وحق تقرير الشعب الفلسطيني ومن مته من قبل دولة الاحتالل يعني ذلك، أن  هذه املن مة نشأت من أ

املصير وإقامة الدولة لشعب طرد وشرد من أرضه، ناهيكم عن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

 .  تلك القرارات التي تقر بهذا الحقوق  غير القابلة للتصرف

 ما فيها القدس انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على ألاراض ي الفلسطينية املحتلة ب: املطلب الثاني

والذي   3املصادر ألاساسية للقانون الدولي الانساني 2088وبروتوكوليها لعام  2040تشكل اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

 في القانون الدولي الانساني، إذ . يحدد بدقة نطاق انطباقها وحالت ال زاع التي تسري عليها
ً
كما تمثل تحول جذريا

يه، وأسبغت عليه خصائص تميزه عن غيره من فروع القانون الدولي العام، من عدة ساهمت في تطوير جانب مهم ف

رفض الطابع الدولي التبادلي وعدم جواز الانتقام؛ مخاطبة كيانات أخر  غير الدول؛ الطابع املطلق لقواعد : جوانب

 .4الحماية؛ الطبيعة لمرة لقواعد الاتفاقيات وسريان الاتفاقيات في مواجهة الكافة

تتعهد " من قواعد القانون الدولي الانساني بأن  2040تنص املادة ألاولى املشتركة في اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

ألاطراف السامية املتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية، وتكفل احترامها في جميع ألاحوال كما تنص الفقرة ألاولى من 

تتعهد ألاطراف السامية املتعاقدة بأن " ، على أن 2088تفاقيات جنيف لعام املادة ألاولى في البروتوكول ألاول اللحق با

ويتضح من هذه النصوص أن  هناك التزام ل . في جميع ألاحوال -أي البروتوكول  -تحترم وتفر  احترام هذا امللحق

                                                           
 .93العام، مرجع سابق، ص  عز الدين فوده،  الاحتالل إلاسرائيلي واملقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي. د  - 1
 .488-489، ص 2999أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعالقات الدوليية، دار ال هضة العربية، القاهرة، . د - 2
بة يعرف ألاستاذ الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي الانساني بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية واملكتو  - 3

.  إلى حماية ألا خاص املتضررين في حالة ال زاع مسلح ويهدف إلى  حماية ألاموال التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية

 . 29، ص 2008، تونس، 2عامر الزمالي، مدخل للقانون الدولي الانساني، املعهد العربي لحقوق الانسان، ط
آفاق ) لقانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي الانساني، القانون الدولي الانساني سعيد سالم جويلي، الطبيعة ا. د. أ - 4

 .249، ص 2994، بيروت، 2املؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، منشورات الحلفي، الجزء الثالث، ط( وتحديات



 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  116  

 ملنطوق نص املادة 
ً
 2090ن املعاهدات لعام من اتفاقية فينا لقانو  29يمكن التحلل منه إل عن طريق تنفيذه استنادا

 .1"العقد شريعة املتعاقدين" أن  

املستند إلى حيازة إقليم دولة العدو، من الضروري ... في الاحتالل الحربي: "  2040أشارت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  2"الاشارة إلى أن  السيادة عليه ل تقع على عاتق الدولة املحتلة

دولي الانساني على التشريعات الوطنية مهمة تأثيم جرائم الحرب، بحيث عنيت وقد أحالت اتفاقيات القانون ال

اتفاقيات جنيف وبروتوكولها إلاضافيان بتعريف هذه الجرائم وتحديد عناصرها وتركت للمشرع الوطني الالتزام 

 .3بتقرير العقوبات املالئمة لها في التشريعات الوطنية ما توقفت عنده هذه الاتفاقيات

 من القانون الدولي العرفي، وأن   اتفاقية  2098محكمة العدل الدولية أن أحكام أن مة لهاي لعام  تعتبر 
ً
باتت جزءا

جنيف الرابعة تسري على أي أرا  محتلة في حالة نشوب صراح مسلح بين اثنين أو أكثر من ألاطراف السامية 

راض ي الفلسطينية التي كانت تقع إلى الشرق من الخ  املتعاقدة، وبالتالي، تر  املحكمة أن الاتفاقية تسري على ألا 

ألاخضر، قبل نشوب الصراع، والتي احتلتها إسرائيل أثناء ذلك الصراع، حيث إنه ليس هناك أي داع للبحث في 

 .4"الوضع السابق الدقيق لتلك ألاراض ي

د نطاق تطبيق اتفاقية جنيف جنيف التي تحد 2040وبموجب املادة الثانية املشتركة في اتفاقيات جنيف ألاربع لعام 

 : الرابعة كالتالي

عالوة على ألاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب املعلنة، أو أي اشتباك مسلح " 

 .آخر ينشب بين طرفين، أو أكثر من ألاطراف السامية املتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما في حالة الحرب

 في جميع حالت الاحتالل الجزئي أو الكلي  قليم أحد ألاطراف السامية املتعاقدة، حتى لو لم تنطبق 
ً
الاتفاقية أيضا

 .يواجه هذا الاحتالل مقاومة مسلحة

 في هذه الاتفاقية، فإن  دول ال زاع ألاطراف فيها تبق  مع ذلك ملتزمة بها في 
ً
وإذا لم تكن إحد  دول ال زاع طرفا

 ". بادلة، كما أ ها تلتزم بالتفاقية إزاء الدولة املذكورة إذا قبلت هذه ألاخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتهاعالقاتها املت

أن يكون ثمة صراع : فوفقا للفقرة ألاولى من املادة الثانية املذكورة أعاله، فإن  الاتفاقية تنطبق عند تحقق شرطين

صراع قد نشأ بين طرفين متعاقدين، وفي حالة تحقق الشرطين مسلح سواء اعترف بحالة الحرب أم ل، وأن يكون ال

فإن  الاتفاقية تنطبق، على وجه الخصوص، على إقليم يجري احتالله أثناء الصراع من جانب أحد الطرفين 

 .5املتعاقدين

                                                           
الواقع : ني في صلب التشريعات الداخلية، القانون الدولي الانسانيإحسان هندي، أساليب تفعيل قواعد القانون الدولي الانسا. د - 1

 .93،  ندوة علمية، ص 2992والطموح، ندوة علمية، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، 
 .299مشار إليه في  رائد فوزي داوود، مرجع سابق، ص  -2

صعدة الوطنية، القانون الدولي الانساني، الواقع والطموح، ندوة ماريا تريزا،  شريف عتلم، تطبيق القانون الدولي الانساني على ألا  - 3

 .80، ص 2992علمية، كلية الحقوق، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، 
فتو  محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد با سلحة النووية أو استخدامها، التقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية،  - 4

 .84، فقرة 249 ، ص(2)، 2009
الرأي الاستشاري ملحكمة العدل الدولية، بشأن لثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في ألار  الفلسطينية املحتلة، مرجع سابق،  - 5

 . 48، ص 04البند 
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من اتفاقية لهاي  42أما الفقرة الثانية من املادة الثانية املشتركة في اتفاقيات جنيف تأتي بمعايير ذات صلة باملادة 

، والسيطرة على جزء من أرا  تابعة لدولة أخر  أو جميعها؛ 1فيما يتعلق بممارسة السلطة الفعلية 2098لعام 

وأن مفهوم ممارسة السلطة الفعلية يتضمن تفسيرين . وليس من الضروري أن يواجه هذا الاحتالل مقاومة مسلحة

 :هما وفق ما اقترحه جان بكتيه

ما يمارس طرف من أطراف ال زاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أرا  تابعة للعدو على سبيل أنه حين: أول

، بأ ها في وضع احتالل، ومن ثم فيي ملزمة بالقانون املعني بالحتالل 
ً
املثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أرضا

 . خالل مرحلة الغزو من العمليات العدائية

 للمادة في حالة وجو : ثانيا
ً
، فإن  اتفاقية جنيف الرابعة تسري ما 2098من اتفاقية لهاي لعام  42د احتالل استنادا

دام ألامر يتعلق با فراد، حيث إ ها تحكم العالقة بين سكان ألاراض ي املدنيين والقوات التي تتقدم داخلها، سواء كان 

 . 2يسمى بمرحلة الغزو وبداية ن ام احتالل مستقر هناك  قتال أم ل ، ول توجد فترة انتقالية بين ما يمكن أن

 في تلك  2042تموز / يوليو 9وتجدر الاشارة إلى أن  اسرائيل صادقت على اتفاقية جنيف في 
ً
 طرفا

ً
، وكانت ألاردن أيضا

 وبعد احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والجولن السوري، أصدرت.  2042/أيار/ مايو 20املعاهدة منذ 

يتولى : ، يتعلق املنشور ألاول، بإعالن دخول الجيش إلاسرائيلي للمنطقة، والثاني8/9/2098ثالثة مناشير عسكرية في 

قائد املنطقة حاييم هرتسوغ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالكامل، واملنشور ألاخير يتعلق بإنشاء 

 .3املحاكم العسكرية وتشكليالتها

بأنه يترتب على املحكمة العسكرية ومديريتها تطبيق أحكام معاهدة جنيف "  3من املنشور رقم  34ادة وجاء في نص امل

، بخصوص حماية املدنيين في زمن  الحرب، بصدد كل ما يتعلق با جراءات  2040ىب  22الرابعة املؤرخة في 

وقامت القيادة . 4"ألافضلية  حكام املعاهدةالقضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا ألامر وبين املعاهدة املذكورة فتكون 

من ذلك املنشور بأربعة أشهر بالغائها وفق ألامر العسكري رقم  34إلاسرائيلية وفي وقت لحق، أي بعد سريان املادة 

 . 5املتعلق بالضفة الغربية( 244)لقطاع غزة وشمال سيناء، وألامر العسكري ( 298)

إن  : حيث يقول يهودا بلوم" فراغ السيادة" الرابعة ل تسري عليها بذريعة ن رية وتدعي إسرائيل أن  اتفاقية جنيف 

ألاردن لم يكن لها سيادة قانونية مشروعة على الضفة الغربية، وأ ها قامت بضم الضفة الغربية إليها، حينما غزته 

عتراف بالضم إل من قبل بريطانيا ، علما بأن  الضم مح ور وفقا للقانون الدولي، حيث لم يتم الا 2048قواتها في عام 

عن " إسرائيل" مضيفا أن  ألاردن  كانت سلطة محتلة، ول تستطيع أن تقر ي صاحب السيادة الشرعية . وباكستان

 .  6سيادتها للضفة الغربية وقطاع غزة

 عدوان: يتضح مما سبق، أن  بلوم يريد أن يقول 
ً
 إن  سيطرة إسرائيل مشروعة وقانونية وليست عمال

ً
 .يا

                                                           
ل يشمل الاحتالل سو  تعتبر أر  الدولة محتلة حين تكون السلطة الفعلية لجيش العدو، و " 2098من لهاي لعام  42نصت املادة  - 1

 ". إلاقليم الذي تقوم وتمارس فيه هذه السلطة
 .493-492نجاح دقماق، التحول في مفهومي املقاومة وإلارهاب في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، مرجع سابق، ص .  مشار إليه في د -  2
 .4 حادة، رجا، قانون املحتل، مرجع سابق، ص  - 3
 . 22، ص 2098آب  2صادرة عن قيادة قوات جيش الدفاع إلاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، العدد  مناشير أوامر تعيينات - 4
 .488مشار إليه  في نجاح دقماق، التحول في مفهومي املقاومة وإلارهاب في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، مرجع سابق، ص  - 5

6 - Yahuda Z Blum ‘The Missing Reversion, Reflections On The State Of Judea and Samaria, Israel Law 

Review,1968,Vol.3NO.2,pp179-201. 
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ويؤكد الحكم العسكري إلاسرائيلي وتوافقه محكمة العدل العليا إلاسرائيلية، على أن  ألاوامر العسكرية هي القانون 

السائد في الضفة الغربية، وأ ها تحل محل مواد القانون ألاردني التي تتعار  معها، ناهيكم عن تماشيها مع وجهة ن ر 

 . 1القانون الدولي العرفي ل قانون املعاهداتحكومتها، على أن  ما يلزم املحكمة هو 

أنه بالقدر الذي تؤثر به العمليات العسكرية لجيش " إلى  2994وتشير محكمة العدل الدولية في رأيها الافتائي لعام 

لبرية الدفاع إلاسرائيلي في رفح على املدنيين، فإ ها تخضع لتفاقية لهاي الرابعة  املتعلقة بقوانين وأعراف الحرب ا

 .2 2040و حكام اتفاقية جنيف  املتعلقة بحماية املدنيين وقت الحرب لعام  .. 2098لعام 

وير  البحث  أن  عدة قرارات  صدرت عن الجمعية العامة ومجلس ألامن ومجلس حقوق الانسان تطالب إسرائيل، 

نية املحتلة بما فيها القدس الكف عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين با راض ي الفلسطي

الشرقية والجولن املحتل،  وما على دولة الاحتالل ، إل أن تحترم قواعد القانون الدولي ومباد ء القانون الدولي 

الانساني، والتزاماتها الدولية وما وقعت عليه من اتفاقيات ما بي ها وبين من مة التحرير الفلسطينية بما يتصل بعملية 

امتثال لتلك القرارات وللرأي الافتائي ملحكمة  2040كما عليها أن تطبق اتفاقية جنيف الرابعة  لعام . نطقةالسالم بامل

على تلك املناطق  وأي تغيير في الوضع الجغرافي والسكاني ملدينة  2994العدل الدولية فيما يتعلق بالجدار لعام 

 .القدس الشرقية يعتبر غير شرعي وباطل

 لقواعد و 
ً
أحكام القانون الدولي، ل يجوز لدولة الاحتالل أن تعلن من جان ها عن ضم إلاقليم إليها على أثر ووفقا

احتاللها له، وإعالن ترامب نتنياهو ل يترتب عليه أي أثر قانوني، وعلى دولة الاحتالل أن تتولى ممارسة هذه الحقوق 

 ) الحكومة الشرعية لها السيادة  فالحتالل يخضع للمبدأ الذي مفاده أن  . 3أثناء مدة الاحتالل
ً
( وهي معطلة قانونا

 . 4بفعل الاحتالل، وليست السيطرة الفعلية، في حين أن  املحتل له السيطرة وليس له السيادة

 عدم شرعية اعالن ترامب: املبحث الثاني

ومركزيتها في قلوب طبيعة ألار  بقدسيتها : تشغل القضية الفلسطينية العالم العربي وإلاسالمي، من حيث أول

طبيعة العدو بإدعاءاته العقائدية والتاريخية، وبسياسته التوسعية التي تس ى لطرد شعب : املسلمين، وثانيا 

 طبيعة التحالف الغربي 
ً
الصهيوني الذي يهدف إلى  –فلسطين، وإلغاء حقوقه ألاصلية في أرضه ومقدساته، وأخيرا

 . 5ئها مفككة ألاوصال لتبق  تابعة للقو  الكبر  تمزيق ألامة الاسالمية، وإضعافها وإبقا

كامتياز أجنفي لستعمار  -ألامريكي الصهيوني، حيث تعتبر اعالنات ترامب  -الذي فكك العرب   -ونبدأ من التحالف 

غير شرعية وباطلة على مدينة القدس، باعتبار القدس مدينة عربية خالصة، فال يحق لدونالد ترامب أن   -أجنفي 

 لليهود فيها يقرر 
ً
علما بأن  مدينة القدس استحوذت على املكانة الدولية من حيث تجاذب الدول الكبيرة . حقوقا

الاعتراف بالقدس عاصمة : وتم تقسيم البحث إلى مطلبين، ألاول . والصغيرة بدافع حماية الاماكن املقدسة فيها

 .على حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني أثر صفقة القرن : لسرائيل وشرعنة املستوطنات  واملطلب الثاني

 الاعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وشرعنة املستوطنات: املطلب ألاول 

                                                           
 . 223، ( 3)،(34)،  2082عدل عليا إسرائيلية، القواسمه ضد وزير الدفاع، : أن ر - 1
 .49-40، ص  292، 299أن ر الرأي الاستشاري ملحكمة العدل الدولية، مرجع سابق، البند  - 2
 82دق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص علي صا - 3
 .322، ص 2929، الدار ألاكاديمية، الجزائر، 2أحمد س ي علي، دراسات في القانون الدولي الانساني، ط. مشار إليه في د - 4
للدراسات والاستشارات،  طبعة محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعاصرة، مركز الزيتونة . د - 5

 .0، ص 2922منقحة ومزيدة، بيروت، 
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تعهد دونالد  ترامب رئيس الوليات املتحدة ألامريكية من خالل اعالن أصدره بأن  القدس عاصمة  سرائيل، كما 

 بريطانيا عن طريق وزير خارجيتها بلفور أن 
ً
 في فلسطين، حيث صدر التصريح تعهدت سابقا

ً
 قوميا

ً
تمنح اليهود وطنا

 . وإلاعالن لكليهما من ل يملك ملن ل يستحق

كان الكونغرس ألامريكي قد تبنى بأغلبية كبيرة من الحزبين   - 1بدأها ترامب  بنقل السفارة ألامريكية للقدس

قل السفارة ألامريكية إلى القدس في سقف ، ونص على ن2004عام " قانون سفارة القدس" الديمقراطي والجمهوري

بعد الاعتراف بالقدس عاصمة  سرائيل إعطاء الضوء ألاخضر لدول العالم   - 20002مايو / ايار 32زمني ل يتجاوز 

لنقل سفاراتها إلى القدس املحتلة، بهدف تهويد مدينة القدس وتهجير سكا ها وضمها والسيطرة على املقدسات 

ناهيكم  عن قيام بنيامين نتياهو بدفع القو  الدولية لالعتراف بالقدس املحتلة عاصمة . حية إلاسالمية واملسي

في وقت تنشغل فيه الدول العربية بمواجهة تهديدات اقليمية متصاعدة " الحسم السريع" سرائيل وفق سياسة 

 .3والتقارب م ها بهدف دمجها في ن ام ألامن الاقليمي في منطقة الشرق ألاوس 

أي بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا بنقل  2928كانون الثاني / يناير 22قد أعلن البيت ألابيض يوم ألاحد في و 

 2928وقام بمراسم تدشين السفارة في القدس بالرابع عشر من أيار من العام . 4السفارة من تل ابيب إلى القدس

 .بحضور أمريكي رسمي

إن  اعالن الرئيس ألامريكي دونالد ترامب بشأن نقل السفارة ألامريكية  5:تويقول  الخبير ألاملاني كريستيان توموشا

من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة  سرائيل مخالف للقانون الدولي ولقرار سابق لألمم املتحدة حول وضع 

 . القدس وضمها  سرائيل

 282ق دونالد ترامب عن صفقة القرن التي تتكون من أعلن الرئيس ألامريكي الساب 2929كانون الثاني / يناير 28وفي 

 : 6وتتلخص كاصتي". السالم على طريق إلازدهار" صفحة نشرها موقع البيت ألابيض

                                                           
كانون /ديسمبر 6في ، و″2004تشريع سفارة القدس "، وحمل اسم 5991تشرين الثاني /نوفمبر 8لمحتلة يوم صدر قرار بنقل السفارة ا - 1

أيار افتتح مبنى مؤقت صغير للسفارة /مايو 24، وفي أعلن الرئيس ترامب أن القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة إلسرائيل 7152األول 

ألاميركية داخل املبنى الذي يضم القنصلية ألاميركية املوجودة بالفعل في القدس، على أن يتم في وقت لحق تأسيس موقع كبير آخر مع 

  للقدس،ماذا يعني نقل السفارة ألامريكية :  عن املوقع الالكتروني . .نقل باقي السفارة من تل أبيب

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14 

 28/8/2929: تاريخ الدخول 
رأ  أنه من الضروري حماية في حال ( قابلة للتجديد) تضمن هذا القانون بندا يسمح للرئيس ألامريكي بتوقيع إعفاء مدته ستة أشهر  - 2

 :نقل السفارة ألامريكية ووضع القدس القانوني والسياس ي، تقرير ندوة عن الصفحة الالكترونية لتية. املصالح ألامنية القومية ألامريكية

e.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalemhttps://www.dohainstitut 

 23/8/2929: تاريخ الدخول 
عن املوقع  2928/ديمسبر/8يونس، محمد عبد هللا، شرعنة الاحتالل، وملاذا تتمسك إسرائيل بنقل السفارة ألامريكية للقدسن   - 3

 : الالكتروني لتي

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3488  

 23/8/2929: تاريخ الدخول 
 :القنبلة املوقوتة عن املوقع الالكتروني... تشريع نقل سفارة واشنطن  للقدس - 4

ia/events/2017/1/23/https://www.aljazeera.net/encycloped 

 28/8/2929: تاريخ الدخول 
 . يعتبر عضوا سابقا في  لجنة حقوق الانسان، ورئيس سابق للجنة القانون الدولي التابعتين لألمم املتحدة - 5
 : عن الصفحة الالكترونية لتية2922/ مايو 22غزة ودفن صفقة القرن إلى ألابد،   - 6

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3488
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/1/23/
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القدس بالكامل عاصمة  سرائيل غير قابلة للتجزئة، مع السماح  صحاب الديانات الثالث بممارسة عباداتهم في 

وقاف ألاردنية؛ كل املستوطنات إلاسرائيلية في الضفة الغربية تضم إلى املهجد ألاقر ى، وإبقائه تحت إشراف ألا 

إسرائيل، ووادي ألاردن سيكون تحت السيادة إلاسرائيلية؛ عاصمة الفلسطينيين املستقبلية ستكون في منطقة تقع 

حركة حماس،  إلى الشرق والشمال من الجدار املحي  بالقدس، ويمكن تسميتها بالقدس أو أي اسم آخر؛ نزع سالح

وأن تكون غزة وسائر الدولة الفلسطينية املستقبلية م زوعة السالح؛ إنشاء راب  مواصالت سريع بين الضفة الغربية 

مليار دولر لالنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار  49وغزة عبر انفاق جسور تخضع لسيادة إسرائيل؛ توفير 

 :لفلسطينية وألاردن ومصر ولبنان وتخيير الالجئين بينسنوات لكل من الدولة ا 29على مد  

  العودة إل حدود الدولة الفلسطينية املستقبلية؛ 

 التوطنين في البلد املقيمين فيه؛ 

  وتوزيعهم على بلدان من مة التعاون إلاسالمي بحيث تستقبل كل دولة خمسة لف لجئ على مدار عشرة

 . أعوام

حكومة الوليات املتحدة ألامريكية إغالق مكتب بعثة من مة التحرير الفلسطينية  ولم يكتف ترامب بذلك، بل قررت

في واشنطن، واعتبرت من مة التعاون إلاسالمي أن  هذا القرار ل يخدم فرص تحقيق السالم، ويناقض مسؤوليات 

 .1الوليات املتحدة ألامريكية كدولة ع مى، ويقو  املساعي الرامية لحل الدولتين

وقد صوت " باطل ولغ"رار الجمعية العامة في جلسة طارئة يعلن وضع القدس بوصفها عاصمة  سرائيل بأنه وجاء ق

 مقابل رفض  228أعضاء الجمعية العامة بأغلبية 
ً
 وامتناع  22وغياب   2أصوات   0صوتا

ً
عن التصويت  34عضوا

 : ة  سرائيل حيث يؤكد على لصالح مشروع قرار يحث الوليات املتحدة على سحب اعتبار القدس عاصم

  أن  أية قرارات وإجراءات ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوي ها الديمغرافي ليس لها

أي أثر قانوني، وباطلة ولغية، ويجب الغاؤها امتثال لقرارات مجلس ألامن ذات الصلة، وتطلب في هذا 

إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عمال بقرار مجلس الصدد إلى جميع الدول الامتناع عن 

 .2089لعام  488ألامن رقم 

  يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس ألامن املتعلقة بمدينة القدس الشريف، وأل  تعترف بأي

  .3إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات

 على أنه ل " الدم " لدول التي تدعم مشروع القرار بأ ها مجموعة من ووصف املندوب إلاسرائيلي داني دانون ا
ً
مشددا

 . 4يستطيع أي قرار للجمعية العامة اخراجنا من القدس

                                                                                                                                                                                     

https://www.trtarabi.com/issues/ 

 24/9/2922: تاريخ الدخول 
 : بيان  من مة التعاون بمناشدة واشنطن التراجع عن قرار إغالق مكتب املن مة عن الصفحة الالكترونية لتية - 1

https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=19991&t_ref 

 28/8/2929تاريخ الدخول 
الوليات املتحدة، إسرائيل، غواتيمال، هندراوس، جزر مارشال، وليات ميكرونيزيا  املتحدة، : الدول التسع التي صوتت ضد القرار هي  - 2

 .ناورو بالو وتوغو 
ة للجمعية العامة للدورة الاستهنائية الطارئة العاشر  38الذي تبنته الجلسة العامة ال ES-10/L.22قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  - 3

 . 2928ديسمبر  22لألمم املتحدة أثناء ولية الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة لألمم املتحدة في 
 : الجمعية العامة تصوت بأغلبية كبيرة ضد قرار ترامب بشأن القدس، عن املوقع الالكتروني - 4

42444770-https://www.bbc.com/arabic/world 

https://www.trtarabi.com/issues/
https://www.bbc.com/arabic/world-42444770
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 : كما أن   قرارات صادرة عن مجلس ألامن الدولي أدانت فيها إسرائيل محاولة ضم القدس الشرقية م ها

حيث يالحا القرار عدم امتثال اسرائيل لقرار مجلس ألامن  20891الصادر عن مجلس ألامن في العام  488القرار 

، "الكاملة واملوحدة" الذي أعلن فيه القدس عاصمة إسرائيل  2089كما أدان قانون القدس لعام  489الدولي رقم 

 . كما يدعو القرار الدول ألاعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من املدينة

ية لد  محكمة العدل الدولية ضد الوليات املتحدة ألامريكية، بسبب اعترافها وقد أقامت فلسطين دعو  قضائ

بالقدس املحتلة عاصمة  سرائيل، ونقل سفارتها إليها في انتهاك صاري لتفاقية فييينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

وجوب إنشاء البعثة  ، بحيث استندت دولة فلسطين إلى الشكو  املرفوعة لتلك الاتفاقية التي تنص على2092

 لالتفاقية، بالن ر إلى أن  القدس ليست 
ً
الدبلوماسية للدولة املرسلة على أراض ي الدولة املستقبلة، مما يشكل انتهاكا

 لقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس ألامن رقم 
ً
 . 2422ضمن أراض ي إسرائيل وفقا

دة  سرائيل التي لعبت دور الراعي والوسي  في عمليات التفاو  ما بين وير  البحث أن  انحياز الوليات املتح

 لقرارات 
ً
 فاضحا

ً
الفلسطينيين وإلاسرائيليين أغلقتها ضمن رؤية العودة ملربع املواجهة، حيث تشكل هذه الخطوة خرقا

ضوء ألاخضر الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس ألامن والجمعية العامة، من خالل إعطاء ال

 سرائيل لستمرارها في فر  ألامر الواقع في القدس املحتلة من خالل تكثيف عمليات الاستيطان من حيث توسيع 

 .نطاقه في محي  القدس الشرقية بهدف استكمال التغيير الديمغرافي لواقع املدينة باعتبارها عاصمة إسرائيل ألابدية

ستيطان من أبرز املمارسات العدوانية لسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يعتبر الا  :شرعنة املستوطنات إلاسرائيلية

ويتحقق للصهيونية إكمال الحلم بأر  إسرائيل الكبر ، لن  الاستيطان سياسة حكومات متعاقبة إسرائيلية ، 

 .سياسة دولة بتهويد ما تبق  من أر  فلسطين وزرعها باملستوطنات واملستوطنين

وزن للقانون الدولي فيما يتعلق با راض ي املحتلة، ناهيكم عن  ضربها بعر  الحائ  لقرارات فإسرائيل ل تعطي أي 

ردت حكومة إسرائيل على قرار :  3الشرعية الدولية التي طالبت بالكف عن سياسة الاستيطان، فعلى سبيل املثال

القائمة، والتوقف عن بناء الذي طال ها بتفكيك املستوطنات  2089في آذار من العام  494مجلس ألامن رقم 

 : املستوطنات في ألار  املحتلة بما فيها القدس باعتبارها ممارسات ليس لها  اي سند  قانوني حيث جاء الرد كاصتي

 ترفض الحكومة الاسرائيلية هذا القرار دون تحفا  -*

 . ألامة هو حق غير قابل للنقض، ومتداخل مع أمن" ار  إسرائيل" الاستيطان اليهودي في  -*

، وبالتالي يمثل الاستيطان 4فالصهيونية تعني الاستيطان، وهي تحيا وتموت مع القوة املسلحة لالستيالء على ألار 

حجر الزاوية لاليديولوجية الصهيونية التي تعمل على جلب اليهود لفلسطين مقابل تهجير املواطنين م ها لقلب امليزان 

د الطبيعة واملائية للسيطرة ألامنية والاقتصادية والسياسية تلك التي تمثل الديمغرافي بهدف السيطرة على املوار 

 .تطلعاتها التوسعية

                                                                                                                                                                                     

 28/8/2929: تاريخ الدخول 
 . صوتا مقابل امتناع الوليات املتحدة عن التصويت 24صدر هذا القرار بأغلبية  - 1
 :لتية، عن الصفحة الالكترونية 2928/سبتمبر 24فلسطين تشكو واشنطن لد  محكمة العدل الدولية لنقل سفارتها إلى القدس،  - 2

https://www.alaraby.co.uk/ 

 24/4/2922: تاريخ الدخول 

 
حسن أيوب، التوجهات السياسية وألامنية الاسرائيلية تجاه الاستيطان، الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل الشعب الفلسطيني،  -3

 .98-98، ص 2999ألاردن،  ،2ندوة، مركز دراسات الشرق ألاوس ، ط
 .98زئيف جابوتنسكي أحد أبرز قادة الحركة الصهيونية، مشار إليه في حسن أيوب، مرجع سابق، ص  -4

https://www.alaraby.co.uk/


 0201-  تموز -يوليو-  20العدد  -القضائي لالجتهادالمجلة الدولية 

 

 برلين -المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  122  

 للقانون الدولي والقرارات ألاممية، فالتصريحات الصحفية ل تغير من وضع القانون 
ً
فالستيطان جريمة حرب وفقا

من اتفاقية جنيف الرابعة، وجرمته املادة  40فقد ح رته الفقرة السادسة من املادة . 1الدولي أو تشرعن الاستيطان

، 2088من البروتوكول ألاول اللحق باتفاقيات جنيف لعام  84، واملادة 2040من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  248

 جرمته املادة الثامنة من ميثاق روما للحكمة الجنائية الدولية
ً
 .وأيضا

وفي خطوة غير    - 23/9/2922الذي أصبح رئيسا للوزراء منذ   -بينيت سابقا نفتالي  فقد أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي

في الضفة الغربية املحتلة " ج"مسبوقة لتوسيع وشرعنة الاستيطان في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، ضم مناطق 

قادمة، أن ، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل خالل العشر سنوات ال"هي  سرائيل( ج)إن  املنطقة :  سرائيل، إذ قال

 حقيقية على املنطقة "يسكن في الضفة الغربية مليون إسرائيلي، وأن 
ً
وتشكل املنطقة  ."(ج)إسرائيل تخو  حربا

من مساحة الضفة الغربية وتخضع بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية إلاسرائيلية للسيطرة % 99" ج"

ومساحات واسعة من ألاراض ي والطرق الخاصة باملستوطنين  إلاسرائيلية الكاملة، وتضم ألاغوار وجميع املستوطنات

  .2التي تؤدي إلى القدس املحتلة  املعزولة عن باقي الضفة الغربية

الوليات املتحدة خلصت إلى أن  إقامة املستوطنات للمدنيين "كما صرح وزير الخارجية ألامريكي مايك بومبيو أن    

وأضاف أن  املستوطنات املدنية تخالف ” تبر بحد ذاته مخالف للقانون الدولي،إلاسرائيليين في الضفة الغربية ل يع

 .3"القانون الدولي أمر لم تثبت نجاعته ولم يساعد في تحقيق السالم

" يهودا والسامرة" الذي أطلق على الضفة الغربية "وأدانت وزارة الخارجية واملغتربين الفلسطينية تصريحات بومبيو  

 إلى إنشا
ً
 داعيا

ً
ء املستوطنات املدنية إلاسرائيلية في الضفة الغربية، باعتبار أ ها ل تتعار  مع القانون الدولي، معتمدا

 ملقولت نتنياهو ومزاعمه التي يحاول فرضها على التاريخ والجغرافيا
ً
 .4"رواية الاحتالل ومكررا

ألامريكين طالبوه بالتراجع عن قرار  من الديمقراطين بمجلس النواب 298وبعد أربعة ايام تم توقيع عريضة من 

تعتبر املستوطنات إلاسرائيلية في  2088شرعنة املستوطنات إلاسرائيلية، حيث كانت الوليات املتحدة منذ العام 

 بعملية السالم
ً
  5الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي، وأن  هذا القرار يلحق أضرارا

                                                           
 20/22/2920الاستيطان جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقرارات ألاممية، املركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بيان صحفي،  - 1

 https://www.almadenahnews.com/article/787149: عن املوقع الالكتروني 

 .22/8/2929: تاريخ الدخول 
، عن املوقع 2929/يناير/24علي أبو هالل، ضم ألاراض ي الفلسطينية والاستيطان فيها جريمة حرب تستوجب املسؤولية الدولية،   - 2

 : وكالة خبر الفلسطينية الالكتروني

 https://khbrpress.ps/post/218949 

 22/8/2929: تاريخ الدخول 
، 220/2920تصريحات بومبيو بشأن الاستيطان إزدراء للقانون الدولي وتدمير كامل لفرص السالم، املركز الفلسطيني لحقوق الانسان،  - 3

 https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931: ملوقع الالكتروني عن ا

 .22/8/2929: تاريخ الدخول 
، عن املوقع الالكتروني، 2920ديمسبر /24الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بمومبيو بخصوص شرعنه املستوطنات، الثالثاء،  - 4

https://www.youm7.com/story 

 .22/8/2929: تاريخ الدخول 
الف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس املحتلة، يسكنون في  949تشير تقديرات  فلسطينية وإسرائيلية إلى  وجود نحو   - 5

املستوطنات، اكثر من نائب امريكي يوقعون عريضة ضد قرار مومبيو،  بؤرة استيطانية،  رفضوا شرعنة 229مستوطنة، و  294

 : ، عن املوقع الالكتروني23/22/2920

https://www.aljazeera.net/news/politics 

https://www.almadenahnews.com/article/787149
https://khbrpress.ps/post/218949
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931
https://www.youm7.com/story
https://www.aljazeera.net/news/politics
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ة في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس غير قانونية، حيث تنتهك إسرائيل وتعتبر املستوطنات إلاسرائيلي

ل يجوز " 2040من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  40قواعد القانون الدولي الانساني، وعلى وجه الخصوص نص املادة 

 من سكا ها املدنيين إلى إلاقليم املحتل
ً
كما أكدت محكمة العدل الدولية . "لدولة الاحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا

وفق قرار مجلس ألامن  2098إلى تفكيك املستوطنات القائمة منذ العام  0/8/294برأيها الافتائي بشأن الجدار في 

 .20891لعام  494

 "  2040املشار إليه أعاله  من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  40ويشير نص املادة 
ً
عدم القيام بأي نقل جبري جماعيا

 لأل خاص املحميين، أو نفيهم من ألاراض ي املحتلة إلى أراض ي دولة الاحتالل، أو إلى أراض ي أي دولة أخر  
ً
كان أم فرديا

 كانت دواعيه وهذا ما يعزز من حماية ألافراد املدنيين في حالة الاحتالل
ً
ويكشف ذلك، أن  ". محتلة أو غير محتلة أيا

  :أساسيتين هما اتفاقية جنيف الرابعة تقوم على فكرتين

فكرة الحماية، عندما يكون ال خص تحت سلطة أحد أطراف ال زاع، بحيث ينتفع الالجئون من رعاية الدولة  .2

 .العدو، والدولة املحايدة، والدولة املحاربة، حسب ألاحوال با ضافة إلى حماية سكان ألاراض ي املحتلة

بإنشاء مناطق محمية، ارسال مواد إغاثة وتدابير فكرة الحماية من ألاعمال العدائية، تتعلق بصفة خاصة  .2

خاصة ملصلحة النساء وألاطفال، ح ر مهاجمة املدنيين أو تهديدهم، الالتزام باتخاذ تدابير احتياطية لحماية 

السكان املدنيين، ح ر تدمير ألاعيان التي ل غنى ع ها لبقاء السكان املدنيين، من قبيل املواد الغذائية 

 . 2راعية، واحترام أجهزة الدفاع املدنيواملناطق الز 

  2929لعام  2334واعتمد مجلس ألامن الدولي بأغلبية ساحقة القرار 
ً
الذي طالب إسرائيل بأن توقف فورا

 .3وعلى نحو كامل جميع ألانشطة الاستيطانية في ألار  الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس الشرقية

، "مايكل لينك"  2098نسان في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة منذ العام واعتبر املقرر الخاص لحالة حقوق الا

أن  الضم سيؤدي لتدهور حالة حقوق الانسان في ألار  الفلسطينية املحتلة والحياة اليومية ملاليين الفلسطينيين، 

فلسطينية  على مر وأن مخط  الضم هو استمرار لتوسيع سيادة إسرائيل غير القانونية على ألاراض ي العربية  وال

 الاتحاد ألاوروبي أن يتولى قيادة العالم في فر  تدابير املساءلة
ً
 .4العقود، مطالبا

 أثر صفقة القرن على حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني: املطلب الثاني

                                                                                                                                                                                     

 .22/8/2929: تاريخ الدخول 
تمرة تعاقب عليها إسرائيل، عن املوقع الالكتروني حنا عي  ى،  الاستيطان جريمة حرب مس. د - 1

29/9/298،https://www.alwatanvoice.com/arabic/news 

 .22/8/2929تاريخ الدخول 
 . وما بعدها 288، ص 2008يروت، عمر سعد هللا،  تطور تدوين القانون الدولي الانساني، دار الغرب إلاسالمي، ب.  د - 2
قرار مجلس ألامن بمطالبة إسرائيل بوقف : أن ر. عضوا وامتناع الوليات املتحدة عن التصويت 24تم تأييد القرار من قبل  - 3

 : الاستيطان، عن الصفحة الالكترونية لتية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/ 

 24/4/2922: تاريخ الدخول 
ملواجهة مخططات إسرائيل لضم أرا  فلسطينية، أخبار ألامم " بعزيمة" مايكل لينك،  يجب على الاتحاد ألاوروبي أن يتحرك  - 4

: تاريخ الدخول  https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057252: ونيعن املوقع الالكتر 2929/حزيران/29املتحدة، السلم وألامن،  

22/8/2929. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/
https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057252
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يم لعام لوعد ترامب ومن عهد عصبة ألامم لالمم املتحدة، والبداية كانت بقرار التقس 2028من وعد بلفور لعام 

ثم توالت قرارات صادرة عن ألامم . 1الذي قرر إنشاء دولة يهودية ودولة عربية، اقيمت ألاولى ولم تقم الثانية 2048

املتحدة تعالك  القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لجئين، انتهاء بقرارات صادرة عن الجمعية العامة في  هاية عام 

 43/288نطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وصول إلى قرارها رقم تن ر للقضية الفلسطينية من م 2090

 . الذي اعترف بإعالن قيام دولة فلسطين، ناهيكم عن قرارات مفصلية أخر  سنعرج عليها في هذا املطلب 2088لعام 

العرب، هذا  ، من حيث تشريع التمييز العنصري ضد2ويأتي طمع الصهوينة بأر  فلسطين من خالل قانون القومية

القانون الذي أساسه اعتبار أن  أر  اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها قامت دولة إسرائيل، وأن 

 . 3ممارسة حق تقرير املصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي

 مأسس لتمييز دستوري، من تمييز م 48ويعني هذا القانون نقل التمييز ضد الفلسطينييين والعرب في أراض ي الل 

 .4يشرعن عدم املساواة وينكر حق املواطنين لحقوقهم التاريخية القومية كجزء من الشعب الفلسطينيي

ذلك القانون الذي خلق تفضيال ( سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا" )ألابارتهياد" وهذا القانون أشبه بن ام 

 ملجموعة سكانية دون أخر  وامتيازا
ً
 .5تعرقيا

إنماء العالقات الودية بين ألامم على أساس احترام " حددت املادة ألاولى من ميثاق ألامم املتحدة وفق مقاصدها 

 .6..."املبدأ الذي يق  ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل م ها تقرير مصيرها

الت جيع على ذلك إطالقا بال  تمييز بسبب تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات ألاساسية للناس جميعا ".... و

قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخالل ".... و. 7"الجنس أو اللغة أو الدين ول تفريق بين الرجال والنساء

؛ 2؛ ومبدأ من املباد  في املادة 2ومن هنا يبدأ امليثاق بإعالن السلم وألامن غاية مشتركة في املادة . 8..."بالسلم

                                                           
 الذي يق  ي با هاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها لثالث كيانات، هذا القرار تم رفضه من قبل العرب 282القرار  - 1

 . 2048عام 
  من قبل الكنيست إلاسرائيلي، وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون اعتبر  2928/يوليو  20قانون القومية أقر في  - 2

ً
إسرائيل دولة

ة ألاولى سنة   لليهود للمرل
ً
ة ، وصادقت آفي ديختر آنذاك وعضو الكنيست( الشاباك)، وذلك من ِقبل رئيس جهاز ألامن الداخلي 2922قوميل

صادقة ال هائية2928عليه اللجنة الوزارية للتشريع سنة 
ا
حيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل امل

ا
دخلت عليه تعديالت . ، وأ

ا
بحيث أ

ة ة، وافق بعدها دام الجدل ال. عدل ا من أصل  92سياس ي والدستوري حول هذا القانون أشهًرا عدل على القانون  229نائًبا إسرائيليًّ

: قانون الدولة القومية  لليهود في إسرائيل عن الصفحة الالكترونية التالية: أن ر .وامتنع نائبان عن التصويت 44وعارضه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .28/8/2929تاريخ الدخول  
 :الصيغة ال هائية لقانون القومية، عن الصفحة الالكترونية التالية  - 3

 https://www.arab48.com 

 .28/8/2929تاريخ الدخول  

 
 : ويخلق تفصيال عرقيا، عن الصفحة الالكترونية التالية" ألابارتهايد" ن القومية إلاسرائيلي، أشبه بل قانو : معهد دراسات - 5

https://prc.org.uk/ar/news 

 28/8/2929: تاريخ الدخول 
 .الفقرة الثانية من املادة الاولى من ميثاق ألامم املتحدة - 6
 .الفقرة الثالثة من املادة ألاولى من ميثاق ألامم املتحدة - 7
 .تحدةالفقرة ألاولى من املادة ألاولى من ميثاق ألامم امل - 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82/2018/07/18/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://prc.org.uk/ar/news/455/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7
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 لتسوية املنازعات في الفصل السادس وأسا
ً
يشير امليثاق لتعزيز حقوق الانسان  44؛ وفي املادة (38 -33املواد ) سا

 لقيام عالقات سلمية ودية بين ألامم، فالحق في السلم متأصل في امليثاق
ً
 ضروريا

ً
 . 1باعتباره شرطا

الصادر في  2424ق تقرير املصير م ها القرار رقم كما أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارات عديدة تتعلق بح 

تصفية " الخاص بإعالن منح الاستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، واملعروف بقرار  2099ديسمبر عام  24

إلى إنشاء اللجنة الخاصة املعنية بحالة تنفيذ  2092و عمال هذا الحق، بادرت الجمعية العامة في عام ". الاستعمار

نسبة  24نح الاستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة، بحيث أطلق عليها لجنة تصفية الاستعمار أو لجنة الل إعالن م

 عدة قرارات تؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في "لعدد أعضائها
ً
،  وأصدرت الجمعية العامة  أيضا

. 2لعرب في الجولن املحتل على مواردهم الطبيعية ألاراض ي الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان ا

"  2099وجاء في املادة ألاولى للعهدين الخاصين بالحقوق املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

 إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيا ها السياس ي وأن تواصل نمو 
ً
ها للشعوب كافة الحق في تقرير املصير، واستنادا

 .3الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية من دون إخالل بأي من 
ً
ولجميع الشعوب وتحقيقا

 . التزامات الناشئة من التعاون الدولي، ول يجوز بحال من ألاحوال حرمان أي  خص ما من وسائله املعيشية الخاصة

التأكيد على عدم  2084ديسمبر عام / في كانون ألاول  3324العدوان الصادر عن الجمعية العامة رقم  وجاء في تعريف

استخدام القوة املسلحة من قبل الدول، لحرمان الشعوب من حقها في تقرير املصير والحرية والاستقالل، أو لإلخالل 

 . 4بالسالمة إلاقليمية

يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير املصير، ويشكل كما أن  بناء جدار الضم من قبل إسرائيل 

 . 5خرقأ للتزام إسرائيل باحترام هذا الحق

حق جماعي قانوني آمر يق  ي بأن يقوم كل شعب بممارسة سيادته وحريته عبر اختياره الحر " فحق تقرير املصير هو 

ل دول أخر  في هذا الاختيار وأن يسيطر على ثرواته لدولته ون م حكمه املختلفة واملتعددة دون التدخل من قب

 . 6"سيطرة مطلقة ول يشمل حق الانفصال

                                                           
ألامم املتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الانسانن الدورة السابعة عشرة، تقرير  مرحلي للجنة الاستشارية لحقوق الانسان  - 1

 :، عن الصفحة الالكترونية لتية 3، ص  A/HRC/17/39حول حق الشعوب في السلم، رقم الوثيقة، 

http://aedidh.org/sites/default/files/arabic_2.pdf 

 3/4/2922: تاريخ الدخول 
دقماق، نجاح، التحول في مفهومي املقاومة وإلارهاب . د: لالستزادة حول قرارات الجمعية العامة الخاصة بتقرير املصير واللجنة أن ر - 2

 .وما بعدها 390ع سابق، ص في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، مرج
العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ، اعتمد وعر  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب  قرار صادر عن : أول - 3

رس ما/ آذار  23، ودخل حيز التنفيذ في 2099/ ديمسبر/كانون أول  29،  املؤري في (22-د) ألف 2299الجمعية العامة لألمم املتحدة 

  حكام املادة 2089/
ً
 . 40وفقا

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمد وعر  للتوقيع والتصديق والانضمام  بموجب قرار : ثانيا

كانون / 93في  ، الذي دخل حيز التنفيذ2099/ديسمبر/ كانون ألاول  29، املؤري في ( 22-د)ألف  2299الجمعية العامة لألمم املتحدة  

 للمادة  2089يناير / الثاني
ً
 . 28وفقا

 A/RES/3314قرار الجمعية العامة رقم : أن ر - 4
 .290، ص 2999، القاهرة، 2عبد هللا  ألاشعل، قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية، بدون دار نشر، ط.د - 5
 .398، مرجع سابق، ص إبراهيم شعبان،  القانون الدولي لحقوق الانسان. د - 6

http://aedidh.org/sites/default/files/arabic_2.pdf
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وعليه، ير  البحث، وبناء على ميثاق ألامم املتحدة والقرارات الصادرة ع ها من قبل الجمعية العامة كالقرار رقم 

والاعتراف  2048لعامم  282التقسيم  وقرار " بشأن منح الاستقالل للبلدان  والشعوب املستعمرة"املتعلق  2424

 لقرارات الشرعية الدولية واعتراف غالبية الدول ألاعضاء في ألامم 
ً
بفلسطين دولة غير عضو با مم املتحدة،  واستنادا

املتحدة صراحة بفلسطين تمنحها شرعية إقامة الدولة الفلسطينية،  ن  مسئولية إقامة الدولة يقع على ألامم 

 .كم عن توفير الحماية أيضا للشعب الفلسطيني في ألاراض ي املحتلة لحين إقامتهااملتحدة ناهي

وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة على مركز مراقب،  2084فقد حصلت من مة التحرير الفلسطينية في عام 

اتها واملشاركة في أعماله، و بحيث يتم دعوتها لإلشتراك بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة لألمم املتحدة ومؤتمر 

 .1أعمال كل املؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية هيئات ألامم املتحدة ألاخر  

ف لإلشتراك بصفة مراقب في مداولته .ت.وتجدر إلاشارة إلى أن  مؤتمر ألامم املتحدة الثالث لقانون البحار قد دعا م

  التي اعترفت بإعالن دولة للجمعية العامة ل 2088كما تاله قرارها عام . أيضا
ً
ألمم املتحدة املشار إليه سابقا

، إذ تم التأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه التي احتلتها "تسمية فلسطين"فلسطين، باستخدام 

ف من مجرد عضو مراقب إلى عضو مراقب لدولة .ت.إذ رفعت مستو  التمثيل الدبلوماس ي لل م. 2  2098إسرائيل عام 

 مع الوضع الجديد باستبدال املسمى من مة التحرير الفلسطينية وغيرها من املن مات ت
ً
حت الاحتالل، تماشيا

 . الدولية بمسمى فلسطين

 :تم توقيع اعالن املباد ء ما بين من مة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وأسفرت عن عدة نتائج م ها 28/0/2003وفي 

ادل بين إسرائيل ومن مة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل للشعب الفلسسطيني، وهو الاعتراف املتب: النتيجة ألاولى 

بين رئيس من مة التحرير الفلسطينية ياسر  2003سبتمبر /أيلول / 0اعتراف أعلن في رسالتين متبادلتين بتاريخ 

ملواصلة مفاوضات السالم  وضع جدول أعمال: عرفات، ورئيس الحكومة الاسرائيلية يتهحاق رابين؛ النتيجة الثانية

 . 3إسرائيلي مشترك، تم توقيعه بعد أربعة ايام -على مراحل، كما جاء في اعالن مباد ء فلسطيني

تم ترفيع مكانة فلسطين في ألامم املتحدة إلى دولة غير عضو مراقب، والجدير بالذكر أن تمثيل  20/22/2922وبتاريخ 

من مفهوم الدولة في القانون الدولي، حيث إن  القانون الدولي ف كحركة تحرر للشعب الفلسطيني أشمل .ت.م

والقانون الدولي الانساني لم يجيزا لحركات التحرر التنازل عن أرا  أو تبادل أرا  مع الدولة املحتلة، لكن نر  أن  

 . 4صالحيات الدول فيها تبادل أراض ي وفقا للقانون الدولي 

                                                           
  2084تشرين الثاني من العام  22الصادر بتاريخ ( 3238)قرار الجمعية العامة رقم  - 1
 . 2088ديسمبر عام   24املؤرح في .  288/43قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  - 2

3/177https://undocs.org/ar/A/RES/4 

 28/8/2929: تاريخ الدخول 
يتضمن الاعالن فترة حكم ذاتي انتقالي للفلسطينيين ملدة تمتد لخمسة أعوام، وتم الاتفاق على تنفيذ الحكم الذاتي في ألاراض ي  - 3

في اتفاقية بين  وجاءت التفصيالت( في الضفة الغربية) اقامة حكم ذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا : املحتلة على مرحلتين، ألاولى

املفاوضات فيها استغرقت أكثر من املتوقع في إعالن : ، واملرحلة الثانية  2004/ ايار 4إسرائيل ومن مة التحرير الفلسطينية وقعت في 

صفحة، يتضمن نصوصا تفصيلية عن انتخابات املجلس  499من  2004/أيلول /28املباد ء، حيث تم توقيع اتفاق انتقالي بتاريخ 

تاكنبرغ، لكس، وضع . ي الفلسطيني، وإعادة انتشار اسرائيلي في باقي الضفة الغربية، إضافة إلى مجموعة من القضايا ذات الصلةالتشري

 .30، ص 2993، مؤسسة الدراسات العربية، بيروت 2الالجئيين الفلسطينيين في القانون الدولي، ترجمة بكر عباس وآخرون، ط
لقانونية املترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في ألامم املتحدة، الهيئة املستقلة لحقوق ياسر عالونة، الاستحقاقات ا - 4

املزيني، فضل عصام، مكتسبات دولة . د: لالستزادة أيضا أن ر. 23، ص 2923، ( 80)سلسلة تقارير قانونية رقم ( ديوان امل الم) املواطن

، ص 2928، 2عضو في ألامم املتحدة، مجلة جامعة إلاسراء للمؤتمرات العلمية، عمراقب غير " دولة"فلسطين بعد حصولها على صفة 

 . وما بعدها 29

https://undocs.org/ar/A/RES/43/177
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الل العسكري في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، وتشكل العناصر التي يتألف منه ومن الواضح أن  إسرائيل تمارس الاحت

الاحتالل أشكال من الاستعمار والفصل العنصري باعتباره احتالل طويل ألامد فريد من نوعه، مخالف للقانون 

العنصري، وهي تتمثل  الدولين وتقع على جميع الدول ثالث التزامات في مواجهة أي انتهاك لتحريم الاستعمار والفصل

في التعاون على وضع حد لالنتهاك القائم؛ وعدم الاعتراف بالوضع القانوني النال ىء عنه؛ وعدم تقديم العون أو 

 .1املساعدة للدولة التي ترتكب ذلك الانتهاك 

ويتضح تراجعه في  ،2ورغم أن  اتفاقيات اوسلو وإعالناته ل تشير من قريب أو بعيد لحق الفلسطينيين في تقرير املصير

ظل  اتفاقيات اوسلو املتعاقبة، من خالل استمرار حكومة إسرائيل في سياسة الاستيطان وابتالع ألاراض ي 

الفلسطينية، إذ تضاعف عدد املستوطنين في الضفة الغربية املحتلة أربع مرات منذ توقيع اتفاق أوسلو ما بين 

، وحسب معطيات دائرة إلاحصاء املركزية 2003/سبتمبر/ ل أيلو  23إسرائيل ومن مة التحرير الفلسطينية في 

، بينما كان عددهم عشية 2928الف مستوطن عام  42394إلاسرائيلية فإن  عدد املستوطنين في الضفة الغربية بل  

بلغت مساحة أراض ي الضفة الغربية التي تسيطر  2928وفي  هاية عام . 3مستوطنا 229999التوقيع على اتفاق أوسلو 

أي أن  نسبة . حسب بيانات دائرة شؤون املفاوضات التابعة ملن مة التحرير الفلسطينية% 42.9يها إسرائيل حوالي عل

، ووصل عدد املستوطنات في % 0.3مساحة مناطق النفوذ في املستوطنات إلاسرائيلية في الضفة الغربية بلغت حوالي 

 24و( غير مرخصة إسرائيليا) يؤرة استيطانية  228مستوطنة و 249إلى  2920الضفة الغربية حتى  هاية عام 

من دون ) وهناك إحصائية تشير إلى أن  عدد املستوطنين في الضفة الغربية . 4مستوطنة في مدينة القدس املحتلة

 .5مستوطنة بالضفة الغربية 249مستوطنا يعيشون في  489.933يصل إلى ( القدس املحتلة

تحدة مطالبة اليوم بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف بما وعليه، ير  البحث، أن  ألامم امل

فيها الحق في العودة وحق تقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن صفقة ترامب قد باءت 

قرارات الشرعية بالفشل لرفضها من قبل الشعب الفلسطيني ومقاومته املشروعة وصول لحق تقرير املصير وفق 

 .الدولية

 الخاتمببببببببة

لم تأت صفقة القرن إل لتصفية القضية الفلسطينية، إذ تجاوزت الشرعية الدولية بإنقالب عليها بصفقات  

إنفرادية لتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف كحقه في العودة وتقرير املصير، ولكن 

                                                           
احتالل، استعمار، فصل عنصري، ملخص تنفيذي، مجلس أبحاث العلوم الانسانية، ترجمة الحق، كيب تاون، جنوب افريقيا،  - 1

 ..8و4، ص  2990/مايو/أيار
 .302نسان، مرجع سابق، ص إبراهيم شعبان، قانون حقوق الا. د - 2
 :عن الصفحة الالكترونية لتية 23/0/2928مرات منذ توقيع اتفاق أوسلو،   4عدد املستوطنين تضاعف  - 3

https://www.arab48.com/ 

 24/3/2922: تاريخ الدخول 
 :عن الصفحة الالكترونية لتية، 29/22/2920( إطار) ماذا يتبق  من الضفة الغربية .. واشنطن لالستيطان " شرعنة" بعد   - 4

https://www.aa.com.tr/ar/ 

 4/9/2922: تاريخ الدخول 
عن الصفحة الالكترونية . 2922/ يناير 29مستوطنة بالضفة الغربية املحتلة  249ألف مستوطن يعيشون في  489احصائيات،   - 5

 : لتية

https://www.alaraby.co.uk/politics/476 

 29/9/2922: تاريخ الدخول 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.alaraby.co.uk/politics/476
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 لحقه املشروع في املقاومة  شعبنا الفلسطيني
ً
قادر على كسر كل معادلت الصراع التي تنقلب على حقوقه مستندا

 لها من صفقات وإمالءات ضمن إطار مؤامرة 
ً
لدحر الاحتالل وفق قرارات الشرعية الدولية والغاء ما جاء  مخالفا

التي تشكل  2098ينية املحتلة عام تصفية وجودهم لصالح إسرائيل من خالل بناء املستعمرات في ألاراض ي الفلسط

 بموجب القانون الدولي وعقبة أمام تحقيق السالم العادل والدائم
ً
 صارخا

ً
 .انتهاكا

 : التوصيات والنتائج

 : التوصيات

دعوة ألاطراف السامية املتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى عقد  مؤتمر عاجل لتخاذ إجراءات  -2

سطينيين وضمان التزام إسرائيل بتعهداتها وفق الاتفاقية، حيث إن  قرارات كفيلة بحماية املدنيين الفل

الجمعية العامة ومجلس ألامن ل يكفان عن إصدار القرارات التي تؤكد على انطباق اتفاقية جنيف 

الرابعة املتعلقة بحماية املدنيين وقت  الحرب على جميع ألاراض ي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 

 .، بما فيها القدس 2098 عام

غياب الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الذي يحكم الاحتالل، كمرجعية أساس للمفاوضات  -2

 للشرعية الدولية 
ً
يعني أن تستمر إسرائيل عن طريق الداعم ألاساس لها  الوليات املتحدة خالفا

ة وتقرير املصير وإقامة الدولة بانتهاكات جسيمة بهدف ضم ألاراض ي الفلسطينية وشطب حقي العود

 .الفلسطينية

على ألامم املتحدة تحويل قرارات ال جب والاستتنكار والتنديد ملا تقوم به إسرائيل باتخاذ تدابير فعالة  -3

 .للحد من استمرار انتهاكات إسرائيل لحقوق املواطنين في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة

 

 

 :النتائج

مسارها التاريخي من خالل ألاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب  على ألامم املتحدة أن تصحح -2

 من قيام دولة إسرائيل، قبول عضويتها في ألامم املتحدة، وعدم اتخاذ إية 2048الفلسطيني منذ عام 
ً
، بدءا

 للفصل السابع من ميثاق ألامم املتحدة وصول إلى اختالل مرجعيتها ك
ً
من مة دولية إجراءات عقابية استنادا

 .وارتها ها بيد وسي  محايد  سرائيل أل وهو الوليات املتحدة ألامريكية

إن  سياسة التسويف واملماطلة يعني إعطاء الضوء ألاخضر  سرائيل لالستمرار بارتكاب انتهاكات جسيمة  -2

شعب الفلسطيني  دون حسيب أو رقيب رغم تذمر الرأي العام العالمي من اعتداءتها املتكررة بحق أبناء ال

 ".الدفاع عن النفس" التي تبرر من وسي  أمريكي تحت مسمى 

أي بعد مؤتمر مدريد والقضية الفلسطينية مرهونة بيد الوليات املتحدة الامريكية الداعم  2002منذ عام  -3

تي ألاساس  سرائيل، التي تقوم بدور الخصم والحكم في آن واحد، وجاءت من خالل ترامب بصفقة القرن ال

وعليه، الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم تحت م لية ألامم املتحدة وفق . تشطب القضية الفلسطينية

قرارات الشرعية الدولية   هاء الاحتالل إلاسرائيلي عن ألاراض ي التي احتلت  منذ الرابع من حزيران عام 

 . فوتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشري  2098

 قائمة املراجع واملصادر

 :قرارات ومواثيق دولية

 .2044ميثاق ألامم املتحدة لعام 
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 .2099العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 

 .2099العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

 (.2098-2800) لئحة لهاي الخاصة بقواعد الحرب البرية 

 .2088ل لتفاقيات جنيف ألاربع لعام اللحق ألاو 

 عن موقع ألامم املتحدة . 2084ديمسبر / كانون ألاول  24الصادر في ( 20-د) 3324قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  

resolutions/index.html-assembly-/ar/sections/documents/generalhttps://www.un.org  

للدورة الاستهنائية الطارئة العاشرة  38الذي تبنته الجلسة العامة ال ES-10/L.22قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ديسمبر  22ألمم املتحدة في للجمعية العامة لألمم املتحدة أثناء ولية الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة ل

2928 . 

ألامم املتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الانسانن الدورة السابعة عشرة، تقرير  مرحلي للجنة الاستشارية 

، عن الصفحة الالكترونية  3، ص  A/HRC/17/39لحقوق الانسان حول حق الشعوب في السلم، رقم الوثيقة، 

 :التالية

http://aedidh.org/sites/default/files/arabic_2.pdf 

 A/RES/3314قرار الجمعية العامة رقم 

  2084تشرين الثاني من العام  22الصادر بتاريخ ( 3238)قرار الجمعية العامة رقم 

 . 2088ديسمبر عام   24في  املؤرح.  288/43قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ألامم املتحدة، الجمعية العامة، الدورة الاستهنائية الطارئة العاشرة، فتو  محكمة العدل الدولية بشان الاثار 

 .  A/ES10/273القانونية الناشئة عن تشييد جدار في ألار  الفلسطينية املحتلة، رقم الوثيقة 

لتهديد با سلحة النووية أو استخدامها، التقارير الصادرة عن محكمة فتو  محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية ا

 .2009العدل الدولية، 

 : الكتب القانونية 

 .2922إبراهيم  شعبان، القدس في قرارات ألامم املتحدة، جمعية الدراسات العربية، . د

 .2998إبراهيم شعبان، القانون الدولي لحقوق الانسان، بدون دار نشر، . د

 .2999حمد أبو الوفا، القانون الدولي  والعالقات الدولية،  دار ال هضة العربية، القاهرة، أ. د

 .2929، الدار ألاكاديمية، الجزائر، 2أحمد س ي علي، دراسات في القانون الدولي الانساني، ط. د

، مؤسسة الدراسات 2طتاكنبرغ، لكس، وضع الالجئيين الفلسطينيين في القانون الدولي، ترجمة بكر عباس وآخرون، 

 .2993العربية، بيروت 

، من مة التحرير الفلسطينية،  92تيسير النابل  ي، الاحتالل إلاسرائيلي لألراض ي العربية، سلسلة  كتب فلسطينية، . د

 .2084بيروت، نيسان، 

 .2000حسام أحمد هنداوي، الوضع القانوني ملدنية القدس، دار ال هضة العربية، القاهرة،  . د

رائد فوزي داود، فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات ألامم املتحدة املتعلقة بفلسطين،  .د

 .2993، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية، ابو ظفي،  2ط

 .2008، تونس، 2عامر الزمالي، مدخل للقانون الدولي الانساني، املعهد العربي لحقوق الانسان، ط.د

 .2999، القاهرة، 2عبد هللا  ألاشعل، قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية، بدون دار نشر، ط.د

https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
http://aedidh.org/sites/default/files/arabic_2.pdf
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عز الدين فودة، الاحتالل إلاسرائيلي واملقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي العام، بيروت، مؤسسة . د

 .2090الدراسات الفلسطينية 

 .2008ين القانون الدولي الانساني، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، عمر سعد هللا،  تطور تدو .  د

ياسين، عثمان التكروري،الضفة الغربية وقانون الاحتالل الحربي، مركز الدراسات نقابة املحامين الفلسطينيين، عمر 

 .2009القدس، 

مركز الزيتونة للدراسات محسن محمد صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعاصرة، . د

 .2922والاستشارات،  طبعة منقحة ومزيدة، بيروت، 

 

موس ى دويك،  القدس والقانون الدولي، دراسة للمركز القانوني للمدينة والانتهاكات إلاسرائيلية لحقوق الانسان .  د 

 .2992فيها، مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، القدس، 

 :كتب أجنبية

- Yahuda Z Blum ‘The Missing Reversion, Reflections On The State Of Judea and Samaria, Israel Law 

Review,1968. 

- Oppenhiem,International Law,Vol,11,1964.- 

 :رسائل علمية

ه، جامعة عين نجاح دقماق، التحول في مفهومي املقاومة وإلارهاب في ألاراض ي الفلسطينية املحتلة، رسالة دكتورا. د

 .2922شمس، القاهرة، 

 : املجالت 

احتالل، استعمار، فصل عنصري، ملخص تنفيذي، مجلس أبحاث العلوم الانسانية، ترجمة الحق، كيب تاون، 

 .2990/مايو/جنوب افريقيا، أيار

ني، القانون الدولي سعيد سالم جويلي، الطبيعة القانونية الخاصة لالتفاقيات الدولية في القانون الدولي الانسا. د.أ

، بيروت، 2املؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، منشورات الحلفي، الجزء الثالث، ط( آفاق وتحديات) الانساني 

2994. 

حسن أيوب، التوجهات السياسية وألامنية الاسرائيلية تجاه الاستيطان، الاستيطان اليهودي وأثره على مستقبل 

 .2999، ألاردن، 2كز دراسات الشرق ألاوس ، طالشعب الفلسطيني، ندوة، مر 

وقانون الاحتالل، مختارات اللجنة الدولية للصليب  2483زوانبورج، مارتن، الوجودية في العراق في قرار مجلس ألامن 

 .2994. ألاحمر

 .2092، شفيق الرشيدات، العدوان الصهيوني والقانون الدولي، مطبوعات ألامانة العامة لتحاد املحامين العرب

، بيروت، 2، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ط2082-2822عبد الرحمن، أسعد، املن مة الصهوينة العاملية، . د

2084. 

 .2923، 3،ع4محمد علوان، املركز القانوني للقدس في القانون الدولي، جامعة مؤتة، ألاردن، مج.  د

نساني على ألاصعدة الوطنية، القانون الدولي الانساني، الواقع ماريا تريزا،  شريف عتلم، تطبيق القانون الدولي الا

 . 2992والطموح، ندوة علمية، كلية الحقوق، اللجنة الدولية للصليب ألاحمر، 

مراقب غير عضو في ألامم املتحدة، " دولة"املزيني، فضل عصام، مكتسبات دولة فلسطين بعد حصولها على صفة . د

 .2928، 2ات العلمية، عمجلة جامعة إلاسراء للمؤتمر 
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ياسر عالونة، الاستحقاقات القانونية املترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في ألامم املتحدة، الهيئة املستقلة 

 . 2923، ( 80)سلسلة تقارير قانونية رقم ( ديوان امل الم) لحقوق املواطن

 :مراجع من صفحات الكترونية

، جعل هذا 2089( تموز ) يوليو  39في (  البرملان إلاسرائيلي) الكنيست إلاسرائيلي قانون القدس هو قانون أساس سنه 

القانون الاعالنات الحكومية إلاسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وضم شرقي القدس إلى إسرائيل قانونا 

 :عن الصفحة الالكترونية لتية. أساسيا، أي مبدأ دستوريا

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 : عن الصفحة الالكترونية لتية 22/0/2928، ! صالح، محسن، وثيقة كاميل ب رمان، حقيقة أم مزيفة ن. د

https://www.aljazeera.net/opinions/2017/9/12/   

 ماذا يعني نقل السفارة ألامريكية للقدس، 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14 

 2928/ديمسبر/8  يونس، محمد عبد هللا، شرعنة الاحتالل، وملاذا تتمسك إسرائيل بنقل السفارة ألامريكية للقدسن

 :عن املوقع الالكتروني لتية

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3488 

 :القنبلة املوقوتة عن املوقع الالكتروني... تشريع نقل سفارة واشنطن  للقدس

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/1/23/ 

 : عن الصفحة الالكترونية لتية2922/ مايو 22غزة ودفن صفقة القرن إلى ألابد،  

https://www.trtarabi.com/issues/ 

 : مة التعاون بمناشدة واشنطن التراجع عن قرار إغالق مكتب املن مة عن الصفحة الالكترونية لتيةبيان  من 

oci.org/topic/?t_id=19991&t_ref-https://www.oic 

 : رير ندوة عن الصفحة الالكترونية لتيةنقل السفارة ألامريكية ووضع القدس القانوني والسياس ي، تق

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem 

ملسؤولية الدولية، علي أبو هالل، ضم ألاراض ي الفلسطينية والاستيطان فيها جريمة حرب تستوجب ا

 : ، عن املوقع الالكتروني وكالة خبر الفلسطينية2929/يناير/24

 https://khbrpress.ps/post/218949 

حفي، الاستيطان جريمة حرب بموجب القانون الدولي والقرارات ألاممية، املركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بيان ص

 : عن املوقع الالكتروني 20/22/2920

 https://www.almadenahnews.com/article/787149 

 : ، عن املوقع الالكتروني23/22/2920اكثر من نائب امريكي يوقعون عريضة ضد قرار مومبيو، 

https://www.aljazeera.net/news/politics 

تصريحات بومبيو بشأن الاستيطان إزدراء للقانون الدولي وتدمير كامل لفرص السالم، املركز الفلسطيني لحقوق 

 : ، عن املوقع الالكتروني 220/2920الانسان، 

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931 

 ،29/9/298: حنا عي  ى،  الاستيطان جريمة حرب مستمرة تعاقب عليها إسرائيل، عن املوقع الالكتروني. د

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.aljazeera.net/opinions/2017/9/12/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/5/14
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3488
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/1/23/
https://www.trtarabi.com/issues/
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=19991&t_ref
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Jerusalem
https://khbrpress.ps/post/218949
https://www.almadenahnews.com/article/787149
https://www.aljazeera.net/news/politics
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
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 :ويخلق تفصيال عرقيا، عن الصفحة الالكترونية لتية" ألابارتهايد" ة إلاسرائيلي، أشبه بل قانون القومي: معهد دراسات

https://prc.org.uk/ar/news 

ملواجهة مخططات إسرائيل لضم أرا  فلسطينية، " بعزيمة" مايكل لينك،  يجب على الاتحاد ألاوروبي أن يتحرك 

 :عن املوقع الالكتروني 2929/حزيران/29بار ألامم املتحدة، السلم وألامن،  أخ

 https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057252 

 : قانون الدولة القومية  لليهود في إسرائيل عن الصفحة الالكترونية لتية

 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

، عن الصفحة الالكترونية 29/22/2920( إطار) ماذا يتبق  من الضفة الغربية .. واشنطن لالستيطان " شرعنة" بعد 

 :لتية

https://www.aa.com.tr/ar/ 

عن الصفحة . 2922/ يناير 29مستوطنة بالضفة الغربية املحتلة  249ألف مستوطن يعيشون في  489احصائيات، 

 : الالكترونية لتية

https://www.alaraby.co.uk/politics/476 

 :عن الصفحة الالكترونية لتية 23/0/2928مرات منذ توقيع اتفاق أوسلو،   4عدد املستوطنين تضاعف 

https://www.arab48.com/ 

، عن 2920ديمسبر /24الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات بمومبيو بخصوص شرعنة املستوطنات، الثالثاء، 

 :املوقع الالكتروني

//www.youm7.com/storyhttps: 

الف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، والقدس  949تشير تقديرات  فلسطينية وإسرائيلية إلى  وجود نحو 

بؤرة استيطانية،  رفضوا شرعنة املستوطنات عن املوقع الالكتروني  229مستوطنة، و  294املحتلة، يسكنون في 

 :لتي

https://undocs.org/ar/A/RES/43/177  

 : قرار مجلس ألامن بمطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان، عن الصفحة الالكترونية لتية 

/12/24/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016 

، عن الصفحة 2928/سبتمبر 24فلسطين تشكو واشنطن لد  محكمة العدل الدولية لنقل سفارتها إلى القدس، 

 :الالكترونية لتية

https://www.alaraby.co.uk/ 

 :مناشير عسكرية إسرائيلية

 .2098آب  2جيش الدفاع إلاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، العدد مناشير أوامر تعيينات صادرة عن قيادة قوات 

 .2082عدل عليا إسرائيلية، القواسمه ضد وزير الدفاع، 

 

 

 

 

https://prc.org.uk/ar/news
https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057252
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.alaraby.co.uk/politics/476
https://www.arab48.com/
https://www.youm7.com/story
https://undocs.org/ar/A/RES/43/177
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/12/24/
https://www.alaraby.co.uk/
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 أثر الفلسفة إلاسشراقية على عقائد إلاسماعيلية الباطنية

The impact of Orientalist philosophy on the esoteric Doctrines of Ismailism  
فلسطين   –جامعة فلسطين الاهلية   -جامعة العلوم إلاسالمية العاملية -دكتوراه. ط -براهيم سليمان احمد ذويبإ  

ibrahiem sulaiman ahmad thwieb- PhD student at the International Islamic Sciences 

University 

Ib.thwieb@paluniv.edu.ps 

  : ملخص

راسة العالقة بين الفلسفة الاشراقية وعقائد الاسماعيلية الباطنية ، هادفة الى التعرف على تناولت هذه الد     

العالقة بين الفلسفة الاشراقية وعقائد الاسماعيلية الباطنية ، وطبيعة هذه العالقة ، حيث تم الوقوف على مد  

، حيث أظهر البحث عقائد الاسماعيلية وجانب التأثر بالفلسفة الاشراقية وطغيا ها على عقائد  الاسماعيلية الباطنية 

وقفنا  فيها على مد  تأثر التأثر بالفلسفة الاشراقية وذلك بالرجوع الى املراجع الاصلية في هذه الدراسة املقارنة التي 

بوات ، وذلك من خالل الن ر في عقائدها املتعلقة بالحلول والاتحاد ، والن، الفرقة إلاسماعيلية بالفلسفة الاشراقية 

 . وإلامامة والرجعة ، والتناسخ والتأويل الباطني

 الفلسفة ، الاشراق ، الاسماعيلية ، الفرقة ، عقائد : فتاحية املكلمات ال

 
Abstract 

The study deals with the relationship between llluminationist philosophy and esoteric ismaili 

doctrines ,aiming to identify the relationship between llluminati philosophy and the inner 

doctrines of Ismailism and the nature of this relationship , with reference to the original 
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references in this comparative study in which we assessed the axtent of the ismailis influence 

with llluminationist philosophy by looking at its doctrines related to solutions and union , 

prophethood , the imamate and return , reincarnation and esoteric interpretation .  

Key words : the ismaili , philosophy , sunshine , the division , beliefs . 

 : مقدمة

 ..لحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين ، وبعد ا 

 على الفرق إلاسالمية ، حيث أثرت في أفكارها  ومبادئها وعقائدها ، ول شك      
ً
 كبيرا

ً
لقد كان للفلسفات املختلفة أثرا

ير كبير في أصول العقائد لد  فرقة إلاسماعيلية أن الفلسفة الاشراقية جزء من هذه الفلسفات والتي كان لها تأث

العقائد الدينية لفرقة الاسماعيلية من خالل عقيدة التأثير الواضح في الباطنية ، فقد تمكنت الفلسفة الاشراقية من 

 تذي أقامال ساسوالتأويل الباطني ؛ حيث كانت الا ، الاتحاد والحلول ، والنبوات ، والامامة والرجعة ، والتناسخ 

     اليها ، وقامت مراجعهم وكتاباتهم على ضوئها  تبها ، ودع تودان الاسماعيلية عقائدها  عليها 

 :  أهمية البحث وأسباب اختياره 

 : تبرز اهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يلي 

 .ة  الاشراقيوالفلسفة  " الاسماعيلية " تعلق هذا املوضوع بايجاد العالقة بين الفرق الباطنية  -2

 . اظهار اهمية الوقوف على العقائد الدينية لد  الفرقة الاسماعيلية وجذور هذه العقائد  -2

 .بيان أن عقائد الاسماعيلية تأثرت تأثرا كبيرا بالفلسفة الاشراقية  -3

 خدمة العقيدة الاسالمية ، وذلك ببيان العقائد والنحل للفرق الباطنية ومد  تأثرها بالفلسفات  -4

 

 

 : أهداف البحث 

 : وهي متمثلة بما يلي 

من خالل البحث في العقائد الدينية لالسماعيلية املقارنة بين عقائد إلاسماعيلية والفلسفة الاشراقية  -2

 .والفلسفات الاشراقية ذات الصلة وذلك بدقة ووضوح 

 ية  الوقوف على  منهك املزاوجة ما بين الفلسفة الاشراقية والعقائد وألاصول لد  الفرقة إلاسماعيل -2

تقرير أهمية الرب  بين العقائد الدينية لد  فرقة إلاسماعيلية وبين الفلسفة الاشراقية لكشف الستار عن  -3

 .هذه العقائد  

  :اسئلة البحث /البحث لةمشك

 :وهي متمثلة بأمور هي 

 الفلسفة الاشراقية   ن يةما ه -2

 ن  الفلسفة الاشراقية ألاسس التي تقوم عليها هي ما  -2

 قة إلاسماعيلية   نالفر  ةما هي -3

 العالقة بين الفلسفة الاشراقية وعقائد الفرقة إلاسماعيلية   نمد  ما  -4

 ما هي عقيدة النبوات لد  الفرقة إلاسماعيلية وعالقتها بالفلسفة الاشراقية  ن -4

 نما الراب  بين وحدة الوجود في الفلسفة الاشراقية والاتحاد والحلول لدي فرقة إلاسماعيلية الباطنية -9

 ل هناك راب  بين عقيدة التناسخ لد  فرقة إلاسماعيلية والفلسفة الاشراقية نه -8

 ما هي إلامامة و الرجعة لد  فرقة إلاسماعيلية وعالقة هذا املعتقد بالفلسفة الاشراقية   ن -8
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 الدراسات السابقة 

شراقية على عقائد فيما أعلم أنه ليس هناك دراسات علمية بحثت بشكل مستقل في موضوع اثر الفلسفة الا      

إلاسماعيلية الباطنية ، ولكن هناك مراجع تحدثت عن إلاسماعيلية وعقائدها ومراجع أخر  عن الفلسفة الاشراقية 

الطائفة إلاسماعيلية للدكتور محمد كامل حسين ، والحركات الباطنية في العالم إلاسالمي ملحمد احمد : ومن ذلك 

عند شهاب الدين السهروردي للدكتور محمد علي أبو ريان   ، وحكمة إلاشراق الخطيب ، وأصول الفلسفة الاشراقية 

ثر الفلسفة الاشراقية على عقائد إلاسماعيلية وذلك بشكل جديد من 
ا
للسهروردي ، لذلك فإن بحثي هذا يتناول ا

 . خالل ذكر الفلسفات والعقائد التي قامت عليها تلك الفلسفات الاشراقية  

 :منهجية البحث 

 :د كانت منهجية البحث كما يلي ق 

اعتمدت على املنهك الوصفي والتحليلي ، ملا له من فائدة في موضوع البحث إذ يتناسب املنهك الوصفي مع جمع      

 .العقائد لد  فرقة إلاسماعيلية ، وألاسس التي قامت عليها الفلسفة الاشراقية  ، وإيجاد الراب   بي ها 

مع تحرير قدرات الذات في فهم عوامل الارتباط بين هذه العقائد والفلسفة الاشراقية  ؛ ويتناسب املنهك التحليلي 

 .فالجمع بين املنهجين خير من ألاخذ بأحدهما ل سيما في هذا البحث 

 محتوى البحث

 التعريف بالفلسفة الاشراقية والفرقة إلاسماعيلية   :  املبحث ألاول 

 سفة الاشراقية التعريف بالفل: املطلب ألاول       

 ألاسس التي تقوم عليها الفلسفة الاشراقية    : املطلب الثاني       

 التعريف بفرقة إلاسماعيلية  :املطلب الثالث       

 التعريف بأهم فرق إلاسماعيلية  : املطلب الرابع       

 شراقية وجه الارتباط بين العقائد إلاسماعيلية وألاسس الفلسفية الا :   املبحث الثاني

 عقيدة الاتحاد والحلول  : املطلب ألاول     

 عقيدة النبوات    : املطلب الثاني     

  عقيدة إلامامة والرجعة : املطلب الثالث     

 عقيدة التناسخ   : املطلب الرابع     

 عقيدة التأويل   : املطلب الخامس  

 سماعيلية  التعريف بالفلسفة الاشراقية والفرقة إلا : ألاول  املبحث

ل بد من الوقوف على معنى الفلسفة الاشراقية لغة  والفرقة الاسماعيلية ؛بين يدي التعريف بالفلسفة الاشراقية     

 
ً
؛  ن هناك رواب  بين املعاني اللغوية والاصطالحية ؛ تتجلى لنا من خاللها والتعريف بالفرقة الاسماعيلية واصطالحا

 .اهية الفرقة الاسماعيلية ومماهية الفلسفة الاشراقية 

 التعريف بالفلسفة الاشراقية : املطلب ألاول 

      
ً
 ، وتفلسف : ، وفلسف الي ئ ( 2)الحكمة : الفلسفة لغة

ً
 فلسفيا

ً
سلك طريق الفالسفة في بحوثه ، : فسره تفسيرا

ف طريقهم دون أن يحس ها ، والفلسفة ، دراسة املباد  ألاولى ، وتفسير املعرفة ت
 
 وتكل

ً
 عقليا

ً
ومن هنا نجد (  2. )فسيرا

  حد أقطاب الفلسفة الاشراقية السهروردي يحمل اسم 
ً
 ( 3" )حكمة إلاشراق " كتابا

ً
إلاضاءة وإلانارة  : ، وإلاشراق لغة

انبعاث نور من العالم غير املحسوس : إلاشراق : ، وجاء في امل جم الوسي  ( 4)إذا أضاءت : ، يقال أشرقت الشمس 

، فالفلسفة الاشراقية من حيث التسمية تحمل في أفكارها ومعانيها وأصولها الحكمة ( 4)هن ؛ تتم به املعرفة إلى الذ
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من جانب ، ومن جانب آخر فيها إلاضاءة والتنوير للعقل إلانساني من خالل انبعاث النور من العالم غير املحسوس 

قية لها وعرضها وتقديمها ؛ وفي السياق الرمزي لهذه إليه  ، وهذا يتجلى بوضوح في تعريف دعاة الفلسفة الاشرا

 لتلك اللح ة الخاطفة التي تشرق فيها املعرفة فت  يء 
ً
الحكمة تكون الكواكب التي تطلع علينا من جهة الشرق ؛ رمزا

يشون في الذين يع: أي " حكمة املشارقة " إن الاشراقية هي : نفوسنا ، وتعطينا الحكمة ، وفي املعنى ذاته ، إذا قيل 

مشارق ألار  ، فإن املشرق هنا في الوقت نفسه باملعنى الجغرافي ؛ وباملعنى الرمزي للكلمة ؛  ن املشرق هو النقطة 

طل م ها النور الفائض من السماء ، وفي املذاهب الاشراقية ؛ يتخذ لفا إلاشراق والاشراقي ؛ دللت هي  طلوع : التي يا

 ( 9. )املنبثق من مكان طلوعها ؛ ثم هي ذاتها كمصدر للنور الشمس املشرقة ، والنور الساطع 
ً
، فا شراق ليس شيئا

 (8.)آخر ؛ سو  ذلك النور العلوي الذي يسبح فينا من عالم القدس 

هي ال زعة الفلسفية املتمثلة ؛ بالحكمة القائمة على : الاشراقية : " وجاء في مزيد من إلايضاح حول هذه الفلسفة        

، وال هور عند الاشراقيين هو تجلي الحق بطريق الكشف ؛ بحيث ترتفع الحجب كلها بين العالم واملعلوم ؛  ال هور 

فهنا حدس ميتافيزيقي روحي ؛ غير الحدس العقلي العادي ؛ تتبدد معه ظلمات العقل كلها ؛  نه الشمس املشرقة 

 (8" )التي تكشف بضوئها حقائق ألاشياء 

 التي تقوم عليها الفلسفة الاشراقية ألاسس: املطلب الثاني 

تقوم الفلسفة الاشراقية على أسس ومباد  عامة ؛ تنضوي تحتها أفكار هذه الفلسفة ؛ وم ها تنطلق في إبداعاتها      

 : الفلسفية ؛ واملباد  هي 

واجبين للوجود ؛ البرهنة على أن واجب الوجود واحد من جميع الوجوه ؛ فهو واحد ل شريك له ، إذ يمتنع وجود  -2

 واحد في صفاته ، أي أن صفاته ل تتعدد ويكون لكل م ها طبيعة قائمة بذاتها ؛ فتوجد كثرة في الذات 
ً
وهو أيضا

 حتى يشارك ألاعرا  في نسبتها إلى الجواهر أو الجواهر في حقيقة 
ً
 أو جوهرا

ً
 ل يسمى عرضا

ً
إلالهية ، والواجب أيضا

 . الجوهرية 

 ؛ فيي إذن النفس ليست بعر  -2
ً
 عرضيا

ً
  ؛ فإنه ملا كانت النفس صادرة عن نور ألانوار ؛ فيي ل يمكن أن تكون نورا

 .نور قائم لذاته ؛ ظاهر بذاته 

نور : ن رية الصدور التي قام عليها البناء املذهفي عند فالسفة إلاسالم ؛ فعن الواحد ل يصدر إل موجود ، أي  -3

ملمكنات ، وتستمر حركة الصدور ، وتتمثل القوة في إلايجاد في اتجاه العقول أو ألانور إبداعي أول ، وهو منتيى جميع ا

 على ذواتها مرة ؛ باعتبار شدة نوريتها بالنسبة ملا تحتها ؛ ويعبر عن هذا الاتجاه بحركة إلاشراق ، ومرة 
ً
 ثنائيا

ً
؛ اتجاها

 .ألانوار العليا ؛ ويعبر عن هذا الاتجاه باملشاهدة أخر  باعتبار ضعف نوريتها ؛ بالنسبة لقاهرية نور ألانوار ، و

 .عالم املعقول ، وعالم النفوس ، وعالم ألاجسام : التأكيد على وجود عوالم ثالثة  -4

هها ؛ بالشمس التي ل تفقد نوريتها ؛ رغم  -4 املوجودات كلها تستند في وجودها إلى وجود نور ألانوار ، والتي يش  

؛ وقد تجلت هذه املباد  بوضوح في كتاب أصول الفلسفة الاشراقية  ( 0. )؛ فكذلك نور ألانوار إشعاعاتها املستمرة 

 : والتي يقوم عليها املذهب الاشراقي بالجملة 

 
 
تحدثنا عن ن رية الصدور ؛ وها نحن هنا نعر  جملة مباد  ، والتي يقوم عليها  :قاعدة إلامكان ألاشرف :  أوال

من القواعد الاشراقية ؛ أن " قاعدة إلامكان الاشرف ، : ق ؛ وأول هذه املباد  ، وأهمها هي مبدأ الصدور أو إلاشرا

املمكن ألاخس إذا وجد ؛ فليزم أن يكون املمكن ألاشرف قد وجد ، فإن نور ألانوار إذا اقت  ى الاخس ال لماني بجهته 

 يستدعي 
ً
جهة تقتضيه أشرف مما عليه نور ألانوار الوحدانية ، لم يبق جهة اقتضاء الاشرف ؛ فإذا فر  موجودا

اشرف من  –اعني املجرد بالكلية  –وهو محال ، وألانوار املجردة املدبرة في إلانسان برهنا على وجودها ؛ والنور القاهر 

 ، فيجب أن نعتقد في النور ألاقرب 
ً
املدبر ، وأبعد عن عالئق ال لمات ؛ فهو اشرف ، فيجب أن يكون وجوده أول
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اهر وألافالك ؛ ما هو اشرف وأكرم بعد إمكانه ، وهي خارجة عن عالم الاتفاقات ؛ فال مانع لها عما هو أكمل لها والقو 

(.29) 

  -: ويبنى على هذه القاعدة نتائج هامة م ها    

ية لم يبق ذلك  ن نور ألانوار إذا اقت  ى ألاخس ال لماني بجهة الوحدان:  الواحد الحقيقي ل يصدر عنه إل واحد   -2

وإذا كان كذلك فإما أن يجوز صدور الاشرف عنه بواسطة أو ، جهة اقتضاء الاشرف ،   نه ذو جهة واحدة ل أكثر 

فإن جاز بغير واسطة ؛ فقد جاز أن يصدر عن الواجب لذاته في مرتبة شيئان هما الاشرف وألاخس ، دو ها أو ل يجوز 

كون املعلوم أشرف من علته ، لن التقدير أن صدور ألاخس عنه بغير وإن جاز بواسطة ؛ فيلزم جواز ، وهو محال 

فيكون قد  –والعلة أشرف من املعلول ومتقدمة عليه بالذات  –إذ لو كان بواسطة معلول آخر للواجب ، واسطة 

نه ومضمون هذا الدليل أن الواحد وهو ألاشرف ل يصدر ع. وجد قبل هذا ألاخس  ما هو أشرف منه وهو املطلوب 

 أن الوسائ  بين الواجب ، إل واحد ، وهذا الواحد الصادر أقل في الشرفية من نور ألانوار 
ا
ويستنتج من هذا أيضا

أي أن الترتيب يتخذ الشكل التنازلي دون أن يصدر الاشرف ، وبين ألاخس هي ألاشرف ؛ فا قل في الشرفية إلى ألاخس 

 . املوجودات في املذهب إلاشراقي وهذا الطابع هو الذي يميز ترتيب ، عن ألاخس 

والنتيجة الثانية التي يمكن استنتاجها من قاعدة إلامكان ألاشرف هي إثبات وجود العقل ؛ : إثبات وجود العقل  -2

وهو الدليل الذي يقوم ، من إثباتنا لوجود نفوسنا املدبرة ، وقد سبق أن عرضنا لدليل سابق بصدد إثبات وجود هللا 

وهنا نستنتج  وجود العقل املجرد من إثبات ، د النفس الناطقة والاستناد إليها في تقرير وجود هللا على إثبات وجو 

نفوسنا املدبرة  بداننا ، وألانوار املجردة املدبرة في إلانسان برهنا على وجودها والنور القاهر أعني املجرد بالكلية أي 

 بناء على قاعدة إلامكان ، أشرف  العقل أشرف من املدبر وأبعد عن عالئق ال لمات فهو 
ً
فيجب أن يكون وجوده أول

 . ألاشرف  

إن عجائب الترتيب واقعة في عالم ال لمات والبرازي ، وهي : إثبات كمال الن ام في عالم النور عنه في عالم البرازي  - 3

ومعلوم أن النسب بين ألانوار ،  ها كثيرة ل يمكن إحاطة العقول بها بل إن املرء ليتحير في القدر البسي  الذي يدرك م

 ن تلك علل وهذه معلولت ، وهي ر ح م ها ، املجردة أشرف من تلك التي بين ألانوار ال لمانية التي في عالم ألاجسام 

فيجب إذن أن  تكون النسب النورية موجودة قبل ال لمانية ؛ بل وأكمل م ها ، وظل لها والعلة أشرف من املعلول 

 . ية وذلك بناء على قاعدة إلامكان ألاشرف ن اما وشرف

فنحن إذا قررنا وجود عالم ، وهذه هي النتيجة التي انتهينا إليها في الفقرة السابقة : إثبات وجود ألانوار املجردة  -4

وقد أثبتنا أن النسب النورية أشرف من ، البرازي وهو ألاخس فيجب علينا أن نقرر وجود ألاشرف وهو عالم النور 

لنسب ال لمانية على هذا ألاساس وأن الن ام بين موجودات عالم النور أكمل من الن ام بين موجودات عالم ا

 (22. )ال الم 

وإذن فهذه القاعدة أي إلامكان الاشرف تثبت أن الواجب لذاته والعقول وأرباب ألاصنام كلها أشرففي الوجود ؛ وهذا 

 (22. )ك دليل آخر يقوم على املشاهدة وهنا، الدليل قائم على الن ر العقلي وحده 

 
 
 : إلاشراق واملشاهدة : ثانيا

 ؛ وشرط إلاشراق عدم      
ً
 صاعدا

ً
 ولخر اتجاها

ً
 نازل

ً
إلاشراق واملشاهدة عمليتان أو فعالن أحدهما يتخذ اتجاها

 ووجوب وجود حجاب بين املشرق والقابل لإلشراق ثم استعداد القابل ، وشرط املشاهدة عدم وجود حج
ً
اب أيضا

الاستعداد ؛ فهو يشبه فعل إلاشراق بإشعاع نور الشمس على ألار  ، واملشاهدة بمشاهدة العين للمرئيات ، فإن 

هذه املشاهدة ليست بارتسام صورة املرئي في الشبكية كما ادعى املشاؤون ؛ وليست بخروج شعاع من البصر ؛ بل 

؛ إذ بها يحصل للنفس إشراق حضوري على املستنير ؛ فتراه ، وإشراق  إ ها تحدث بمقابلة املستنير للعين السليمة
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الشعاع ليس بانفصال جرمي ؛ بل بالفيض الشعاعي  ، وما يفيض عن ألانوار املجردة ، هو النور السانح ؛ وهو نور 

تلفتين فهما عار  إما يحل بالجسم ، أو أن يحل بنور مجرد آخر ، وإلاشراق واملشاهدة عمليتان تتخذان صفتين مخ

من ناحية مشيدتان و حاف تان للوجود ، ومن ناحية أخر  طريقان للمعرفة الذوقية ، وذلك لتحاد فعل املعرفة 

بعملية إلايجاد ؛ فا شراق هو إفاضة الشعاع النوراني  من نور مجرد على نور مجرد آخر فتشتد نورانية الثاني ، هذا 

النور ، فالنور ألاقرب صدر عن نور ألانوار عن طريق إلاشراق أو الفيض ، من ناحية ومن أخر  هو إفاضة النور عن 

وألانوار املجردة ألاخر  صدرت عن بعضها عن طريق إلاشراق ؛ فالعالي يصدر عنه ما هو أقل منه في النورية ، وهكذا 

 ( 23)في سلسلة املوجودات الصادرة عن نور ألانوار  

 
 
أن لكل علٍة نوريٍة؛ بالنسبة إلى املعلول محبة وقهر ، واملعلول بالنسبة إليه محبة يلزمها وأعلم " : القهر واملحبة : ثالثا

ذل ، و جل ذلك صار الوجود بحسب تقاسيم النورية والغاسقية واملحبة والقهر الالزم للقهر بالنسبة إلى السافل ، 

 على أزواج ، كما قال تعا
ً
وَن : "  لى والذل الالزم للمحبة بالنسبة للعالي واقفا را

ل
ك

َ
ذ

َ
مس ت

ا
ك

ل
َعل

َ
ِن ل َجيس َنا َزوس قس

َ
ل
َ
ٍء خ يس

َ
ِ ل 

ل 
ا
َوِمنس ك

 (24) ( 40: الذاريات ) "

 
 
من أهم ألاصول التي تقوم عليها فلسفة تعتنق مبدأ الفيض وإلاشراق مسألة التفريق بين : الفعل وإلابداع : رابعا

بق العدم ، ذلك  نه ل يمكن تصور حدوث حادث بدون الفعل وإلابداع ؛ فالفعل في ن ر العامة يجب أن يتضمن س

 ، ولكن الواقع أن العدم ليس من فعل الفاعل 
ً
 بأن الفعل ليس حادثا

ً
سبق عدم ، وإذا أمكن ذلك ؛ فإنه يعد اعترافا

 (24)؛  نه سابق عليه ذلك ،  ن تعلق الفعل بفاعله من جهة وجوده الجائز ل من قبل سبق العدم ومفهومه 

 خامس
 
النور القاهر يجوز أن يحصل عنه باعتبار أشعته أمر ل يماثله ؛ بل يصدر عنه ما يصدر : البسيط واملركب : ا

 له ، 
ً
عن بعض ألاعلين باعتبار أنوار كثيرة شعاعية فيه ؛ فيصير كجزء للعلة ؛ فيحصل من املجموع املعلول مخالفا

، وزيادة شعاع من علته ؛ فيقع اختالفات كثيرة في القاهر ، ثم املعلول يقبل النور من أشعة أخر  مما قبلت علته 

 من أشياء 
ً
 (29. )ويجوز أن يحصل من مجموع أمور غير ما يحصل من أفرادها ، ويجوز أن يكون البسي  حاصال

  التعريف بفرقة إلاسماعيلية: املطلب الثالث 

ن جعفر الصادق ، وتثبت إمامته عندهم بالنص ، وهي فرقة باطنية ، تنتسب إلى إلامام إسماعيل ب: إلاسماعيلية       

الباطنية ، والقرامطة ، واملزدكية ، : ت هر التشيع صل البيت ، وحقيقتها هدم عقائد إلاسالم ، ولهم ألقاب كثيرة م ها 

 (28.)والتعليمية ، وامللحدة 

الشيعية التي وجدت قبل ظهور فا سماعيلية إذن فرقة من فرق الشيعة ، أخذت أصولها املذهبية عن ألاصول 

فرقة نادت بإمامة موس ى الكاظم بن جعفر : إلاسماعيلية ، وقد انقسمت الشيعة بعد وفاة جعفر الصادق إلى فرقتين 

 من عقبه ، ولذلك لقبوا با مامية الاثني عشرية ، أما الفرقة الثانية التي 
ً
الصادق ، وسلسلوا إلامامة في ألاكبر سنا

. ؛ فيي إلاسماعيلية ؛ الذين قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر ؛ والذي تنتسب إليه هذه الفرقة  تفرعت عن الشيعة

(28) 

ويذهب مؤرخوا إلاسماعيلية إلى أن سبب انشقاق أتباع جعفر إلى هاتين الفرقتين أن جعفر نص على أن يتولى 

نتقلت إلامامة إلى ابنه محمد بن إسماعيل إسماعيل إلامامة من بعده ، ولكن إسماعيل توفي في حياة أبيه ، وبذلك ا

بن جعفر ؛  ن إلامامة ل تكون إل في ألاعقاب ، ول تنتقل من أي إلى أخيه إل في حالة الحسن والحسين ابني علي بن 

أبي طالب فق  ، أما ألائمة بعد الحسن والحسين ؛ فال بد أن تنتقل أب إلى ابن ، غير أن هناك روايات كثيرة تفيد 

 عن تصرفات ابنه إسماعيل ، وتذهب إلى أن إسماعيل بن جعفر لم يكن بالرجل الذي  أن
ً
 لم يكن راضيا

ً
جعفرا

 بالنساء، وأنه كان من أصدقاء أبي الخطاب ألاسدي 
ً
 على شرب الخمر ، ولوعا

ً
يصلح لإلمامة ، فقد كان مدمنا
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كان رسوله ، مما جعل جعفر يتبرأ منه ، " لخطاب أبا ا: أي " الفاسق امللحد الذي ادعى إلوهية جعفر الصادق ، وأنه 

 (20. )ول يرض ى عن الصلة التي كانت بينه وبين إسماعيل 

 التعريف بأهم فرق إلاسماعيلية: املطلب الرابع  

 كثرت الفرق التي انبثقت عن الفرقة إلاسماعيلية ألام ؛ فكثرت ألاسماء وألالقاب التي عرفت بها عبر تاريخها ، ومن      

 : أهم هذه الفرق 

 
ً
لقب بقرم  ؛ لقصر " حمدان ألاشعث " فرع من فروع إلاسماعيلية ، ينتسبون إلى  خص يقال له : القرامطة : أول

 
ً
 (29. )كان فيه ، إذ كان قصير القامة ، ورجاله قصيرتان بشكل يلفت الانتباه ؛ فكان خطوه قصيرا

يمكن أن نالحا أن البذرة ألاولى ؛ لهذه الحركة قد سبقت تحركهم ومن خالل استعرا  تاريخ الحركة القرمطية      

ه ؛ فقد ابتدأ أمرهم على يد القرطمي الذي ت اهر عند مجيئه للكوفة بالزهد والورع والتقشف 288العسكري سنة 

 ، ويز 
ً
عم أنه ؛ فاجتمع حوله جمع كبير ، ثم دعاهم إلى اعتناق مذهبه ؛ فأجابوه ، وكان يأخذ من كل رجل دينارا

 (22. )لإلمام ؛ ثم قام بثورته على الخالفة العباسية 

ولقد اجتاحت دعوة القرامطة أنحاء البحرين ، والتف القرامطة حول زعيم يسمى بأبي سعيد الجنابي ؛ الذي 

استطاع أن يهاجم اجر عاصمة البحرين ويحتلها ويجعلها عاصمة له ، وبذلك تماد  القرامطة بعدئِذ ؛ فبطشوا 

فل الحجاج ؛ فدخلوا مكة في أثناء موسم الحك ، وانتزعوا الحجر ألاسود وحملوه إلى عاصمتهم اجر ؛ بع أن بقوا

ذبحوا ألالوف من الحجاج ، وزرعوا الرعب والخوف في حجاج بيت هللا الحرام ، وكانت  هاية القرامطة في تلك املناطق 

 .ه في عهد السالجقة 448سنة 

 
ً
، وهو لقب عرفوا به بعد إقامة دولة " الفاطميون " ألالقاب التي عرف بها الاسماعيليون ومن : الفاطميون : ثانيا

بعدما استطاع أحد  –رض ي هللا ع ها  –الاسماعيلة هناك ؛ عرفت بالدولة الفاطمية ؛ نسبة إلى فاطمة الزهراء 

عبيد هللا املهدي من السلمية إلى دعاتهم أن يؤ ك ثورة هناك عن طريق البرابرة ، أدت إلى قيام تلك الدولة ومجيء 

اجري ، وقد حاول عبيد هللا ، وبمساعدة دعاته أن يحل في قلوب الناس  208املغرب لقيادتها ، وكان ذلك سنة 

 من الصفات التي تحوطه بهالة من التقديس ؛ حتى أن بعضهم 
ً
أسمى مكانه ؛ فأخذوا يذيعون بين الناس عنه كثيرا

دي ابن رسول هللا وحجة هللا ؛ بل هو هللا الخالق الرازق ، وقد انتهز أصحاب القلوب كان يقول للناس ؛ هو امله

 وصل إلى حد الكفر 
ً
 ( 22. )املريضة تلك الفرصة ؛ فمدحوه مدحا

 أن عبيد هللا وأتباعه حاولوا إرغام الناس على اعتناق العقيدة إلاسماعيلية ؛ فقد جار رجل يعرف      
ً
ويرو  أيضا

معه الدعاة وأحضروا الناس بالعنف والشدة ، ودعوهم إلى مذه هم ؛ فمن أجاب أحسن إليه ، ومن أب  بالشريف ، و 

، وقد بل  ( 23. )حبس ، فلم يدخل في مذه هم إل بعض الناس ، وهم قليل ، وقتل كثير ممن ل يوافقهم على قولهم 

، املستجيب لم تكن بإسم من أسماء هللا  من غلو دعاة عبيد هللا وفي تقديسهم له ؛أن صيغة اليمين عندهم على

وهي صيغة ل تتضمن الغلو فق  " وحق عالم الغيب والشهادة مولنا الذي برقادة : " وإنما كانت بإسم املهدي ونصها 

 للمخلوق مع الخالق في إحد  خصائصه وهي معرفة الغيب ، وإنما هي كفر صريح ، 
ً
 (24. ) ن فيها إشراكا

 
ا
إخوان الصفاء " جماعه من الفالسفة الشعبيين جمع بي هم الود والوفاء كما يفهم من اسمهم : لصفاء إخوان  ا: ثالثا

كانت موسوعة فلسفية ، ودونوا إحد  وخمسين رسالة في الفلسفة بعنوان رسائل إخوان الصفاء " وخالن الوفاء 

ويبدوا فيها تأثرهم ، ها آراءهم ينشرون ب، شملت الرياضيات واملنطق والطبيعيات والنفس وألاخالق والدين 

ويبغون م ها أن تكون محاولة لتشكيل ن رة شاملة أو دين عالمي ، با فالطونية  املحدثة والفيثاغورية والغنوصية 

وهناك من الدلئل ما يثبت أ هم من الشيعة ، وفلسفتهم باطنية ، يتجاوز كل ألاديان ويصل إلانسان بالحقيقة الكلية 

، ( 24. )ولعل هذا هو سبب تغلغل الفلسفة إلاغريقية في أفكار إلاسماعيلية ، وا بطائفة إلاسماعيلية  وأ هم ارتبط، 
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والالفت فيها أ ها ليست من ، قسموها إلى أربعة أقسام ، و خوان الصفا رسائل تتكون من اثنتين وخمسين رسالة 

، هم وهذا واضح لكل من يقرأ تلك الرسائل تأليف  خص واحد بل مجموعة من املؤلفين تتباين معارفهم وأسالي 

وإلاسماعيلية في القرنين املاضيين اتخذت رسائل إخوان الصفا ؛رسائل مقدسة تصل في قدسيتها إلي مرتبة القران 

ورسائل إخوان ، الكريم ويزعم أحد دعاتهم  املعاصرين الدكتور حسين الهمداني أن القران الكريم كتاب العامة 

 (29. )ئمة الصفا كتاب ألا 

الباعث ، بل هي أكثر من ذلك   ها كالم ألائمة ،فكأن الرسائل عند إلاسماعيلية أصبحت متساوية مع القران الكريم 

ول ، واختلطت بالضاللت ، الذي جعل إخوان الصفا يكتبون من اجله رسائلهم هو أن الشريعة قد دنست بالجهالت 

وزعموا انه ، واملصلحة الاجتهادية ، وذلك   ها حاوية الحكمة الاعتقادية ، سبيل إلي غسلها وتطهيرها إل بالفلسفة 

 ( 28.)متى انت مت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال 

بل يأخذون من كل دين وعلم ، ول فلسفة واحدة ، وإلاسماعيلية في فلسفتهم متخيرون ل يتمسكون بدين واحد       

 ؛ ثم يرون أن النفس تبل  أقر ى غاياتها إذا ، قدون أنه جميل مفيد ومذهب ما يعت
ا
 ول مذهبا

ا
فهم ل يعادون علما

والتعبد في ألامور الشريفة ، ترقت في املراتب العالية بالن ر في العلوم إلالهية والسلوك في املذاهب الروحانية الربانية 

 (28. )ملنهك املسيحي من املذهب السقراطي والتصوف والتزهد والترهب على ا

 
ً
في ظل الدولة الفاطمية ؛ انشقت إلاسماعيلية إلى فرقتين بعد موت أحد حكام الدولة الفاطمية : الحشاشون : رابعا

؛ فال زارية كان لهم شأن خطير ودور كبير في مناطق فارس والشام على يد أحد دعاة ( ال زارية واملستعلية )وهما ؛ 

وقد اتخذ بن الصباح مبدأ القتل وسيلة لتحقيق أهدافه ؛ فكان عهده مصدر ، الصباح  الاسماعلية وهو الحسن بن

الفتن والاضطراب في كثير من بقاع العالم إلاسالمي ، وكان ن ام الفدائيين الذي ابتدعه من أهم ألامور التي تميز بها 

) تى استطاع أن يمتلك قلعة املوت ح، عهده ؛ فقد كان يأمر أتباعه باغتيال  كل من يقف في طريقه أو يخاصمه  

إلاسماعيلية و : والتي عرفت في التاريخ بأسماء متعددة ، جنوبي بحر قزوين وأن يؤسس بها دولة إسماعيلية في إيران 

 (20. )والفداوية ، الحشاشين ، ال زارية ، الباطنية 

ثم يأتي ، فينشههم تنشئة خاصة ، عشرين حيث كان الحسن بأخذ الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين الثانية عشرة وال

ويدخلهم بعد ذلك في حدائق غناء مليئة بامللذات والكواعب ، بهم ويخدرهم بمخدر خاص يقال له إنه حشيشة 

ويطلب إليهم بعدما يفيقون أن يغتالوا من يريده ، ثم يعيدهم إليه ، ويطلقهم فيها ليتمتعوا بكل ما احتوت ، الحسان 

فيكون في ذلك ما يدفعهم إلى إنفاذ ، وجزاؤهم على ذلك الخلود في الجنة التي ذاقوا نعيمها ، عدائه ابن الصياح من أ

 (39.)إدارة زعيمهم 

 
ا
والتي سميت هناك باسم آخر هو ، ويطلق عليهم إلاسماعيلية املستعلية ، والتي كان لها شأن في اليمن ، ال هرة : خامسا

وكان لهم داعية ينوب عن إمامهم ، اليمن يعملون في التجارة بين الهند واليمن وقد   بقي أتباعها في " الطيبية " 

وأقبل جماعة من الهندوس ، وقد استغلوا التجارة للدعوة إلى مذه هم في الهند ، املستور في تصريف أمورهم الدينية 

ولكن ال هرة انقسمت في القرن  وهي كلمة هندية قديمة معناها التاجر ،، وعرفوا باسم ال هرة ، على اعتناق مذه هم 

ويرجع هذا الانقسام إلى الخالف في من يتولى مرتبة ، وال هرة السليمانية ، ال هرة الداودية : العاشر الهجري إلى فرقتين 

 (32. )الداعي املطلق للطائفة 

 
ا
ى ، صو هم وهم الحشاشون الذين هربوا من وجه هولكو بعد اقتحامه لقالعهم وح: لغاخانيون : سادسا وقد تَسم 

والذي ( بشاهان آغا خان ألاول )امللقب ( شاه حسن علي )هؤلء باسم ألاغاخانية نسبة إلى زعيمهم أو إمامهم وهو 

وفتحت ( صاحب السمو )لذلك فقد منحته بريطانيا لقب ، ه 2233كان رجل السالم واملحبة بين الانجليز وأتباعه سنة

فأرسل الاسماعيليون من دعاتهم إلى أقطار ، تي يدين أهلها با سالم له و تباعه أبواب املستعمرات الانجليزية ال
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إفريقيا وآسيا ليشككوا الناس في دي هم وعقيدتهم ، وقد توطدت العالقة أكثر بين الاسماعيليين والانجليز في عهد 

 بين الحلفاء وأملانيا ، أغاخان الثالث 
ا
 ب، حين صار وسيطا

ا
الترف الزائد ؛ فقد تزوج أربع مرات وكان أغاخان معروفا

، م 2039وعندما احتفل بيوبيله الذهفي عام ، م ها زواجه من ألاميرة الايطالية ثريا ما جليانو ، باحتفالت أسطورية 

 (  32. )لذا كان يعد من أغنى أغنياء العالم ، قدم له أتباعه هدية ذلك بان وزنوه ذهبيا 

 بين العقائد إلاسماعيلية والفلسفة الاشراقية    وجه الارتباط: املبحث الثاني  

لقد كان لترجمة املؤلفات الفلسفية اليونانية ، وانتشارها في العالم إلاسالمي أثر واسع في تبلور فكر الحركات         

يا في الباطنية وم ها إلاسماعيلية ، حيث كانت أهم املراكز لدراسة فلسفة اليونان ؛ با ضافة ملراكز شمال سور 

ها وقنسرين ، وفي نصيبين ورأس العين بالعراق ، وهكذا نشأت في إلاسكندرية مذاهب فلسفية  ان والر  أنطاكية ، وحر 

 (33. )كثيرة ؛ م ها الفيثاغورية وألافالطونية الحديثة املعروفة باملذهب الاسكندراني 

 عقيدة الاتحاد والحلول : املطلب ألاول 

 إلى النفي املطلق لصفات عن هللا ؛ الذي يسمونه املبدع ألاول تذهب إلاسماعيلية ف       
ا
 نه تعالى ، ي عقائدها دائما

وإلاسماعيلية بعد أن تجرد هللا عز وجل عن جميع أسمائه ، والعقل عاجز عن إدراك ك هه ، فوق متناول العقل 

كما يزعمون أبدع من نوره أول  –د العقل ألاول فالواح –كما يزعمون -وصفاته تحولها إلى أول مبَدع أبدعه وهو

 العقل ألاول والحجاب املفضل "السابق " مبدع وهو 
ً
ثم ظهرت جميع ، من نوره "التالي " ثم ظهر عنه ، ؛ فهو إذا

 (34. )هو أصل إلايجاد وهو املبدأ واليه املعاد " أي العقل ألاول أو السابق " فالفيض ألاول ، املوجودات م هما وبهما 

: واسم العلة ، ين لنا أن الفرقة إلاسماعيلية تقول بتعدد للهة ؛ فيي تر  أن احدهما علة لوجود الثاني يتب      

واستدلوا على التعدد بييات من ، وان السابق خلق العالم بواسطة التالي ل بنفسه ، التالي : واسم املعلول ، السابق 

َمَت : " ، وقوله تعالى (  0: الحجر " )ا له لحاف ون إنا نحن نزلنا الذكر وإن: " كقوله تعالى ، القران  وَن َرحس ِسما مس َيقس ها
َ
أ

ٍض َدَرَجاٍت  َق َبعس وس
َ
مس ف َضها َنا َبعس عس

َ
َيا ۚ َوَرف

س
ن َحَياِة الدُّ

س
مس ِفي ال َتها

َ
مس َمِعيش َ ها َنا َبيس َسمس

َ
نا ق حس

َ
َك ۚ ن ِ

ا   َرب  ِريًّ
س
خ ًضا سا مس َبعس ها ضا  َبعس

َ
ِخذ  ِلَيتل

َمتا  وَن َوَرحس َمعا ا َيجس ٌر ِممل يس
َ
َك خ ِ

 (34. )، وزعموا أن ذلك إشارة إلى جمع يصدر عنه واحد (  32: الزخرف " )َرب 

ِم َوَما  "إن العقل ألاول أو املبدع ألاول ، وهو الذي رمز إليه تعالى ب القلم في لية  : فا سماعيلية تقول        
َ
ل
َ
ق

س
ن ۚ َوال

وَن  را
ا
ط " وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز إليها القران ب ، وعلى هذا فالقلم هو الخالق املصور ، (  2: القلم " )َيسس

" إل أن العقل كان اسبق إلى توحيد هللا وأفضل ؛ فسمي ، ووصفت بجميع الصفات للعقل الكلي " اللوح املحفوظ 

ع املبدعات واملخلوقات من جماد وبواسطة العقل والنفس وجدت جمي، ( التالي )وسميت النفس ب ، " بالسابق 

 (39.)وما في السماوات من نجوم وكواكب ، وحيوان ونبات وإنسان 

 هو العقل الكلي ، والنفس الكلية ، وبمعنى آخر إن ما يقوله املسلمون عن هللا        
ً
فالخالق عند إلاسماعيلية إذا

وإذا ذكر هللا عند إلاسماعيلية ؛ ، له عند إلاسماعيلية سبحانه وتعالى ، خلعه إلاسماعيلية على العقل الكلي ؛ فهو إلا

وعلى التالي كذلك لم تعل ها ، فاملقصود هو العقل الكلي ، وهذه الصفات التي أسبغوها على العقل ألاول أو السابق 

 ؛ بل جاءوا  سباغ صفة خاصة على إلامام ؛ ذلك أ هم ذهبوا إلى أن العقل الكلي في ال
ً
عالم العلوي إلاسماعيلية عبثا

ومعنى هذا عندهم أن كل ألاسماء والصفات التي أطلقت على العقل الكلي هي ، يقابله إلامام في العالم الجسماني ، 

 صفات وأسماء لإلمام ؛  ن إلامام َمثٌل للعقل الكلي 
ً
فأسماء هللا الحسنى التي قالوا أ ها أسماء العقل الكلي هي ، أيضا

، إلى آخره من ألاسماء ..... والجبار ، واملنتقم ، والصمد ، والفرد ، وألاحد ، ن هو الواحد فا مام إذ، أسماء لإلمام 

 : ولذلك قال ابن هانئ ألاندل  ي الشاعر في مدح املعز لدين هللا الفاطمي 

 (38)ما شئت ل ما شاءت ألاقدار                            فأحكم فأنت الواحد القهار        
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؛ نجد أ هم يزعمون بانبثاق سبعة ( التالي ) وما يتعلق بالنفس الكلية م ها أو ، ذا بحثنا في اعتقادات إلاسماعيلية وإ       

وعلى أساس معتقدهم هذا فهم يزعمون أن هذا العالم له دورات متعاقبة تقوم على مبدأ ، عقول قائمة بالفعل عنه 

أت  من ، أئمة سبعة ؛ فإذا انتيى أو تم دور العقل السابع وألاخير وكل دور له أسس أو أوحياء أو ، ( سبعة ) الرقم 

ولهذا ، بعده دور جديد متمثل بناطق جديد أو نفي يدعوا إلى شريعة جديدة ينهخ بها شريعة النفي الذي كان قبله 

 جديد، فهم يزعمون أن محمد بن إسماعيل مؤسس فرقهم هو الناطق 
ً
 في دورات أو النفي الجديد الذي افتتح دورا

ً
ا

وأساسه أو  -صلى هللا عليه وسلم  -والذي بدأ به محمد ، بعد أن انتيى الدور السابق  ( دور القيامة )العالم هو 

 ( 38. )وتم ب إسماعيل بن جعفر  ( علي بن أبي طالب ) وصيه 

ن إلاسماعيلية قد استقت إذا ما قارنا ما تقدم ذكره من عقائد إلاسماعيلية في إلالوهية وإلامامة ، سنجد أ       

 إسالميا ، فمما يذكر أن ن رية املثل واملثول والتي تقول بها 
ً
 من املذهب الفلسفي بعد أن ألبستها ثوبا

ً
أفكارها حرفيا

إلاسماعيلية تقوم على الحدود الروحانية العلوية ، يوجد لها مثول في الصور الجسمانية السفلية ، وهذه الن رة 

 (30. )ها أفالطون في كتبه الفلسفية قديمة ذكر 

فالذي يدرس هذه العقائد يستطيع أن يدرك مد  تأثر إلاسماعيلية بالفلسفة اليونانية ، فالفيثاغوريون جعلوا        

 لعقيدتهم ، وقد جاءت إلاسماعيلية لتصب  مبدأهم بالصبغة إلاسالمية ، ومن ثم ظهرت عندهم 
ً
كل ألاعداد أصول

 من أوضح ألامثلة على اقتباس عقائد من ألاعداد وما ي
ً
قابلها من أصول دينية ، ون رية الفيض الافلوطونية أيضا

 .الاسماعيليين م ها ؛ فمراتب املوجودات عند إلاسماعيلية هي ن رية الفيض في الفلسفة ألافالطونية الحديثة 

 ملئ بالوسطاء ؛ فإن النفس في رحلتها فالطريق إلى هللا: " وهذا واضح من خالل املراجع املتعلقة بالفلسفة الاشراقية  

إلى قمة الوجود ؛ تجتاز أفالك السيارة السبعة ، التي تتصل إلى  هاية املطاف ، وكانت ن رية الوسطاء شائعة في ذلك 

ثل أفالطون ، وسماهم فيلون القوات أو املالئكة ، وسماهم غيره بالجن ، وسماهم  الوقت ؛ سماهم البعض ما

مة ؛ ويعنون بها القو  الطبيعية الكبر  ، وملا كانت املذاهب الشرقية للتطهير وتصفية النفس كذلك الرواقيون بالكل

 (49". )؛ فإ ها حاولت أن تقرب بين هللا واملوجودات ؛ فقالت ؛ بالوسطاء ليسهل على النفس اجتياز الطريق إلى هللا 

على تشكل عقائد إلاسماعيلية ، ما جاء في كتابات أصحاب ومما يؤكد على أن للفلسفة الاشراقية ؛ ألاثر ألاكبر       

وقد اشتهر السهروردي ؛ بأنه مؤسس املذهب الاشراقي ، ول يقصد بلفا إلاشراق هذا املدلول : " الفلسفة الاشراقية 

 للدللة على مذه
ً
 خاصا

ً
ب الشائع لنا فحسب ؛ حيث أنه يعني الذوق والكشف ؛ بل استعمله السهروردي استعمال

يقوم على اعتبار النور املبدأ الخالق للوجود بأكمله ، وعن هذا تصدر سلسلة من ألانوار ؛ تؤلف في مجموعها 

املوجودات العاملية ؛ سواء النورانية م ها أو ال لمانية ، ومما نسب للسهروردي ، وهو يلفا أنفاسه ألاخيرة ، أنه قال 

 ومن ضمنه 
ً
 : شعرا

   ي إل انتموا                          واعتقادي أنكم انتم أنا ما أر  نف                

له  ، وكانت املعرفة عند السهروردي هي ( 42. )هذا البيت يدل على الحلول " ما أر  نف  ي إل انتموا " فالبيت الذي أو 

 ( 42. )حررها من الجسمانية إلاشراق ، وهي تجل  نوار العقل في مبادئه ألاولية وانبثاقها من ألارواح الصافية عند ت

ون رية الصدور في الفلسفة الاشراقية ؛ لها أكبر ألاثر على عقائد إلاسماعيلية وحدياهم عن املبدع ألاول والنفس        

الكلية وتفصيالتها ؛ فن رية الصدور في الفلسفة الاشراقية ؛ والتي هي إحد  مبادئها الرئيسة ؛ تقرر أن الواحد ل 

نور إبداعي أول ، وهو منتيي في جميع املمكنات ، وتستمر حركة الصدور ، وتمثل القوة : وجود واحد ، أي يصدر إل ب

 على ذواتها ؛ مرة باعتبار ضعف نوريتها بالنسبة لقاهرية 
ً
 ثنائيا

ً
الدافعة في إلايجاد في اتجاه العقول أو ألانور ؛ اتجاها

ر عن هذا  حكمة إلاشراق " ويقرر السهروردي في مقدمة كتابه ( 43.  )الاتجاه باملشاهدة نور ألانوار وألانوار العليا ، ويعب 

أن أول ما أراد هللا وجود العالم انفعل عن تلك إلارادة بضرب من التجلي الت زييي إلى الحقيقة الكلية فانفعل ع ها " : 
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ك الهباء املسمى عند أهل الفلسفة حقيقة كلية تسمى الهباء هي أول موجود في العالم ؛ فتجلى بنوره تعالى إلى ذل

الهيولي الكلي ؛ فقبل منه تعالى كل ل ئ في ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده ؛ فكان أول صادر ، وأول سيد ، 

عليه  –، وحقيقة علي بن أبي طالب  -صلى هللا عليه آله وسلم  –وأول عابد ، وأول ظاهر في الوجود ؛ حقيقة محمد 

 (44. ) -السالم 

وأعلم أن : " حديث إلاسماعيلية عن  العلة  واملعلول والسابق والتالي ؛ إنما جاءت من  الفلسفة  الاشراقية وأصولها و 

 ، واملعلول بالنسبة إلية محبة يلزمها ذل ، و جل ذلك صار الوجود 
ً
 وقهرا

ً
لكل علٍة نوريٍة ؛ بالنسبة إلى املعلول محبة

واملحبة ، والقهر الالزم ؛ القهر بالنسبة إلى السافل ، والذل الالزم للمحبة  بحسب تقاسيم النورية  ، والغاسقية ،

 على أزواج ، كما في قوله تعالى 
ً
وَن : " بالنسبة للعالي واقعا را

ل
ك

َ
ذ

َ
مس ت

ا
ك

ل
َعل

َ
ِن ل َجيس َنا َزوس قس

َ
ل
َ
ٍء خ يس

َ
ِ ل 

ل 
ا
(  40: الذاريات " ) َوِمنس ك

(44 ) 

 عقيدة النبوات  : املطلب الثاني 

 -صلى هللا عليه وسلم  –الوحي عند إلاسماعيلية بعيد كل البعد عن الحقائق وألاخبار التي وردتنا عن رسول هللا         

،  نه قائم على اعتقادهم بأن العقل ، وليس هللا هو مدبر هذا الكون ؛ وهو مرسل للوحي إلى ألانبياء ، وعلى هذا 

 (49. )من العقل ، وقبله من أمر باريه ما قبلته نفس الرسول : يزعمون أن الوحي هو 

، وينبكي على النفي قبل ( 48)قوة قدسية صافية  –بواسطة التالي  –والنفي عندهم  خص فاضت عليه من السابق 

الولية والنبوة : أن يصل إلى مرتبة النبوة أن يمر بمرتبة الولي ، والولية ،  نه يجمع في نفسه الصفات الثالث 

العقل ) ؛ فالوحي والقرآن عند الاسماعيليين مستمد من سلسلة الحدود العلوية التي أولها السابق ( 48.)والرسالة 

، لذلك فالقرآن ليس كالم هللا ؛ لكنه في نفس الوقت ليس كالم رجل يطلقه كما يشاء ، وهكذا فالقرآن ( ألاول 

 ليس سو  جزء أو مرحلة عن استمرار السابق والتالي ؛
ً
لتدبير العالم بشطريه املادي والروحي ،  والنبوة عموما

والقرآن نتيجة وحي الرباط من سلسلة العقول على النفي ، لكن الوحي مستمر ، وألادوار مستمرة ؛ فال غرابة إذن أن 

يقوم ناطق كل دور ينهخ شريعة سابقة ، ومن هنا فليس ما يمنع عندهم انت ار القائم صاحب الدور السابع ؛ 

 ؛ بما فيها الشريعة التي تتمثل بالقرآن ليقوم بنهخ الش
ً
 (40.)رائع عموما

وموفيها حقوقها ، ومحمد ابن إسماعيل كما يقول عند احد إعالمهم هو متمم شريعة محمد صلى هللا عليه وسلم 

 ( 49)وهو السابع من الرسل ، وحدودها 

 : لذلك نجد أن للنبوة في رأي إخوان الصفاء أركان ثالثة 

 . النفي  لخذ وهو  -2

 . وهي النفس الكلية ، املأخوذ منه  -2

 ، الي يء املأخوذ  -3
ً
 (42. )وهو ما يتلقاه وحيا

 الرتبة الحكمية ، النفس إلانسانية : أما بالنسبة للركن ألاول ؛ فهم يرون أن درجات النفوس خمسة 
ً
وفوقها صعودا

 من الحيوانية والنباتية ، والعالقة بين هذه والرتبة النبوية ودون النفس إلانسانية رتبتان ، أو الفلسفية 
ً
أيضا نزول

وإلانسانية ، والحيوانية لإلنسانية ، الرتب هي أن املرتبة الدنيا مقدمة ملا فوقها ؛ فالنباتية مقدمة للحيوانية 

 وركزت في الجبلة والفطرة ؛ جاءت النفس بال ، للحكمية ، والحكمية للنبوية 
ً
لت خلقا ختيار فأظهرته والطبيعة إذا أص 

له ،  والنبوة تلي مرتبة املالئكة ، ثم جاء الناموس با مر والنيي فسواه عدله ، ثم جاء العقل بالفكر والروية فتممه وكم 

وهي أعلى درجة يصل إليها إلانسان ، وأما الركن الثاني من أركان النبوة فيعبر عنه إلاخوان تارة بالنفس الكلية وتارة ، 

بعضها فوق بعض أو محي  ، وإلاخوان يرون أن ألار  محاطة بتسعة أفالك ، وأخر  باملالئكة ،  بروحانيات القهر

وإذا ، وإن هذه ألافالك مؤثرات في كوكبنا ألار  ، وأدناها وأقربها إلى ألار  فلك القمر ، وأعالها الفلك املحي  ، به 
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فلك أو النفس املدبرة لكوكب كل فلك مهمة من فإ ها وكلت إلى كل ، كانت ألافالك كلها من صنع النفس الكلية 

هذا بجانب أن النفس الكلية قوة مختصة سارية في جميع ألاجسام التي دون فلك القمر ، املهمات يقوم بها نيابة ع ها 

فإن نفس القمر أو روحانيته ، وإذا كانت النفس الكلية هي مصدر الوحي في الحقيقة ، وهي مدبرة لها متصرفة فيها ، 

وهذا الرأي ، هي الجهة التي تنفذ مباشرة مهمة الوحي والاتصال بالنفي ، التغير الفلسفي ، أو امللك بالتعبير الديني ب

 ، يتفق مع ما ذهب إليه الفارابي من أن النفي يتصل بالعقل الفعال 
ً
روح ، وهو آخر العقول العشرة وهو املسمى أيضا

ولذلك إخوان الصفاء متأثرون بالفارابي ، لعالم العلوي بالعالم السفلي وهو الذي يوصل ا، والروح ألامين ، القدس 

 (42. )في بناء تصور فكرة النبوة على الدعامتين امليتافيزيقية والنفسية ولك هم يختلفون معه في بعض التفاصيل 

 مع فلسفة         
ً
إلاشراق  والتي تؤكد أن وقول إلاسماعيلية باستمرار الوحي  واستمرارية ألادوار ؛ يتوافق تماما

 للقدرة إلالهية من 
ً
  خاتم ألانبياء واملرسلين ؛ إل انه حف ا

ً
السهروردي ل يهاجم النص الديني ؛ الذي يذكر أن محمدا

إلحاق النقص فيها يقرر إمكان خلق نفي جديد ؛ فهو ل يعتر  على صحة النص الديني ، ومن ناحية أخر  يتفاد  

 (43.)تعطيل القدرة إلالهية 

وعلى هذا يتضح لنا حجم التأثر ؛ الذي تأثرت به الفرقة إلاسماعيلية فيما يتعلق بعقيدة النبوات من الفلسفة  

رتب  مباشرة  الاشراقية ؛ فعقيدة إلاسماعيلية في النبوة ، والزعم باستمرارها كلما انتيى وجود إلامام السابع  ؛ يا

وبأسماء ، واضع عقيدة النفي الصادق الذي ي هر في العصور املختلفة الذي يعد ( لكيمانت )بالفيلسوف إلاسكندري 

 ( 44. )فهو في رأيه سمي عي  ى ولكنه عين آدم ، ولكنه واحد في حقيقة ، مختلفة وصور متباينة 

  عقيدة  إلامامة والرجعة : املطلب الثالث  

ألاصل وتصحيحه حتى يطكى على جميع إن الدارس لكتب إلاسماعيلية ؛ ير  إلاصرار ال جيب حول هذا         

بل هي ، املعتقدات ولراء ؛ فهو محور أساس ي تدور عليه كل عقائد إلاسماعيلية ؛ فعندهم إلامامة أحد أركان الدين 

كالدائرة التي تدور عليها الفرائض ل تصح إل ، وهي أفضل الدعائم وأقواها ؛ ل يقوم الدين إل بها ، إلايمان بعينه 

 من أئمتهم ، ا بوجوده
ً
؛ بل هو وحي  –ويفرق إلاسماعيلية بين الوصاية وإلامامة ؛ فلم يكن علي بن أبي طالب إماما

وإن إلامامة تلي الوصايا في الرتبة ؛  فعلي كان ، ومن هنا ذهبوا إلى أن الوصاية أفضل وأع م من إلامامة ، رسول هللا 

 (44. )مة في الحسين وهو أول أئمتهم وبعده كانت إلامامة في الحسين ؛ وكانت إلاما –صلى هللا عليه وسلم –وحي النفي 

ل          فا مامة عند إلاسماعيلية منصب اليي يختار له هللا بسابق علمه  بعباده ، كما يختار النفي ويأمر النفي بأن يدا

 للناس من بعده ويقولون بأن هللا سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي و ، ألامة عليه ويأمر بإتباعه 
ً
وقد ، ينصبه علما

 ، بل  الرسول الكريم رسالة ربه ؛ فلما انتقل إلى الرفيق ألاعلى لم يتبع املسلمون أمر هللا تعالى ول أمر نبيه 
ً
وتركوا ركنا

ثم من أركان إلايمان ، ويرون أن النص بعد إلامام علي لبنه الحسن ، ثم للحسين ، ثم لبنه علي بن زيد العابدين ، 

نر  منشأ اكبر فرقتين ، وبعد القول بإمامة أبي عبد هللا جعفر الصادق ، لبنه محمد الباقر  ؛ فابنه جعفر الصادق  

من فرق الشيعة هما إلاسماعيلية والجعفرية وإلاثني عشرية ؛ فا سماعيلية جعلوا إلامامة بعده لبنه إسماعيل الابن 

 رة  سماعيل بن جعفر مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في فرقة منت: ألاكبر وافترق هؤلء فرقتين 

 نصب ابنه ، كان إلامام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل ابن جعفر : وفرقة قالت ، حياة أبيه 
ً
حيث أن جعفرا

لة على إمامة فلما مات إسماعيل في حياة أبيه ؛ علمنا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدل، إسماعيل لإلمامة بعده 

ابنه محمد بن إسماعيل ؛ وإلى هذا القول مالت إلاسماعيلية الباطنية ، وإلاسماعيلية جعلوا إلامامة بعد إسماعيل 

وم هم من ساق إلامامة في أئمة مستورين م هم ، برجعته بعد غيبته : وم هم من وقف عليه وقال ، لبنه محمد املكتوم 

وإما باطن ، إما ظاهر مكشوف ، لم تخل ألار  ق  من إمام حي قائم : وقالوا ، ثم في ظاهرين قائمين من بعدهم ، 

 ،مستور 
ً
 جاز أن يكون حجته مستورا

ً
 فال بد أن يكون حجته ودعاته ، فإن كان إلامام ظاهرا

ً
وإذا كان إلامام مستورا
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من مات ولم يكن في عنقه  وكذلك، مات ميتة الجاهلية ، ومن مذه هم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه ، ظاهرين 

 (49. )بيعة إمام مات ميتة جاهلية 

ويدعي ، ويستبعدون م ها موس ى الكاظم ، إذن إلاسماعيلية هم الذين يقولون بإمامة إسماعيل ثم إمامة ابنه        

ة من خلفاء بني العباس   م من يقول أن وم ه، بعضهم أن إسماعيل لم يمت في حياة أبيه ، وإنما أظهر والده موته تقي 

، والنص على إلامامة ل يرجع القهقر  ، إسماعيل مات في حياة والده بعد أن فو   إسماعيل ألامر لبنه محمد 

ويعتقدون أن ألار  لن تخلو ق  من إمام حي ، والفائدة في النص بقاء إلامامة في أولد املنصوص عليه دون غيره 

؛  وإلاسماعيلية ل تر  ( 48)؛ فال بد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين  وإما باطن مستور ، إما ظاهر مكشوف ، قاهر 

 ملحمد بن إسماعيل 
ً
 ( .48)انقطاع النبوة انت ارا

هذه العقيدة في ألائمة السبعة  والرجعة ؛ تتجلى فيما ذكره السهروردي الذي يفصح بصراحة عن تأثيره بموقف       

اكب، ويحيي هؤلء الحيار  الذين أسكرهم عشق عالم النور، وجالل نور الصابئة ؛ فيوجه  دعوات إلى النجوم والكو 

ول ، ويقصد بذلك الكواكب السبع بما فيها الشمس والقمر ، ألانوار ؛ والذين يحاكون في مواجيذهم السبع الشداد 

فتراهم يرمزون  ،وإلاسماعيلية تأثروا بدورهم بهذا التيار ، شك أنه تأثر بمذهب الصابئة عن طريق إلاسماعيلية 

 (40. )وهم عندهم ألائمة السبعة ، بسبعة أ خاص هم رؤساء العالم الروحاني ، للكواكب السبعة 

وتقديس العدد سبعة عند إلاسماعيلية مستمد من فلسفة الفيثاغوريين ؛ الذين اعتقدوا بأن العلة الحقيقية 

 (99. )املفسرة للموجودات ليست املادة بل العدد 

، حكيم اليي متوغل في التأله عديم البحث : فإن السهروردي يتحدث عن املراتب الكثيرة والطبقات فيقول ولذلك      

وحكيم اليي متوغل في التأله متوس  في البحث ، وحكيم اليي متوغل في التأله والبحث ، وحكيم بحاث عديم التأله 

و طالب للتأله فحسب وهو ، الب للتأله والبحث وط، وحكيم متوغل في البحث متوس  التأله أو ضعيفه ، أو ضعيفه 

، وإن لم يتفق ؛ فاملتوغل في املتوس  في البحث ؛ وإن لم يتفق فالحكيم املتوغل في التأله عديم البحث ، خليفة هللا 

 ول رئاسة في أر  هللا للباحث املتوغل في البحث الذي لم يتوغل في ا
ً
، لتأله ول تخلو ألار  من متوغل في التأله أبدا

ولست أعني ، إذ لبد للخالفة  من التلقي ، فإن املتوغل في التأله ل يخلو عنه العالم ، وهو أحق من الباحث فحسب 

 ؛ وهو الذي سماه الكافة 
ً
 ، وقد يكون خفيا

ً
 ظاهرا

ً
" قطب " بهذه الرئاسة التغلب بل قد يكون إلامام املتأله مستوليا

 ، وإذا خال الزمان عن تدبير اليي فله الرئاسة وإن كان في غاية الخ
ً
مول ، وإذا كانت السياسة بيده كان الزمان نوريا

 (92.)كانت ال لمات غالبة ، وأجود الطلبة ؛ طالب التأله والبحث ؛ ثم طالب التأله ، ثم طالب البحث 

 عقيدة  التناسخ  : املطلب الرابع 

أن الروح : واملقصود بتناسخ ألارواح ، عث والحساب والجنة والنار وإنكار الب، إلاسماعيلية تؤمن بتناسخ ألارواح       

وهذا الجسد يكون حسب ما كانت عليه في حياتها السابقة ؛ فإما أن تحل ، بعد موت جسدها تنتقل إلى جسد آخر 

ما تموت عند –عندهم  –أو حتى في جماد أو نبات فأرواح املؤمنين ، وإما في جسد حيواني ، الروح في جسد إنساني 

وتدخل الدعوة إلاسماعيلية من جديد إلى أن تصل ، وتمتزج بالهيكل النوراني تعود بعدها إلى ألار  بأجسام أخر  

 
ً
. إلى مرتبتها قبل موتها ؛ أما أرواح املعاندين ؛ فتدخل في أدوار متكررة من العذاب تتقمص في كل دور سبعين قميصا

(92) 

تدل على إيمان إلاسماعيلية بالتناسخ ؛ ، لى أن الوجود يقوم على العدد سبعة ون رية الدور عندهم والتي تقوم ع

 وكذلك ألائمة 
ً
 واحدا

ً
ي هرون في كل دور بنفس ظهورهم في الدور الذي سبقه ، فهذه الن رية جعلت ألانبياء  خصا

 (93. )بمعنى آخر تفنى أجسامهم وتبق  أرواحهم تتعاقب على أجسام أخر  : أي 
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سماعيلية القيامة وكل ما يقع فيها من أحداث وحقائق ؛ فالقيامة أولوها بأ ها قيام النفوس الجزئية وقد أولت إلا 

وجنة النعيم في ، للت الجسدانية ، وقيام الشرائع وألاديان ؛ ب هور صاحب الزمان ، املفارقة للمدركات الحسية 

 (94. )ودرجاتها هي مراتب العلوم ، عالم العلم 

وليست حسية ، ء على ما تقدم من تأول ؛ فإن نعيم الجنة ولذاتها عند إلاسماعيليين ؛ إنما هي لذات معنوية وبنا      

 لذلك ؛ فإ هم ينكرون الجنة والنار ول يؤمنون بهما ، 
ً
والتخلص من التناسخ بعدم عودة الروح إلى الجسد ( 94. )وتبعا

 ن الجنة ل يمكن أن تكون ، واملادة هي الجنة بعي ها عندهم  ، ورجوعها إلى الالتصاق بأصلها ، وتخلصها من الحس

 (99. )لذاتها حسية ؛  ن ما هو ح  ي متغير  فاسد 

ير  أن الحياة ( أنبنقليس ) فالسفة اليونان فقد كان ، ومن املصادر التي أخذت إلاسماعيلية ع ها عقيدة التناسخ  

أما حياتنا فيي العقاب لنا على ما كنا قد أسلفنا من قبل في دور ، ة الحقيقية هي الوجود إلاليي املتسامي فوق املاد

 (98. )سابق من حياتنا من السيئات 

 في إلالوهية ؛  –أي نفوس البشر  –وكان أفالطون ير  أن النفوس الجزئية       
ً
املتصلة بالنفس الكلية ؛ تتأمل دائما

 م ها غفلت عن تأملها ابتعدت عن
ً
إلالوهية ، ول تزال تبتعد حتى تسق  من املأل ألاعلى على  فإذا اتفق أن نفسا

ألار  ، ثم تدخل في جسد ؛ فإذا مات الجسد رجعت النفس إلى مقرها بعد أن تكون قد عوقبت على غفلتها بتقل ها 

 (98. )في جسد ما 

الفلسفة في عقيدة ليدلل على حجك تأثر إلاسماعيلية بهذه ، وهذا ظاهر في الفلسفة الاشراقية بشكل واضح    

 تختص بالنفس في حالة ، التناسخ لديهم 
ً
حيث جاء في الفلسفة الاشراقية إن استحضار املوضوع أو جعله حاضرا

، ذلك أن حضور النفس لذاتها كل هذا يكون بقدر تسل  النفس على الجسد ، مفارقتها للبدن وتجردها عن عالئقه 

ويتدرج هذا إلادراك حسب درجة النفس في التسل  على قو  ، لحضور فإن الحضور بقدر التسل  ، وإلادراك بقدر ا

 (90. )فمن أنوار مشرقة إلى ظلمات غاسقة ، الجسد ، أو تسل  الجسد على قو  النفس 

فبعد انفصال النفس عن البدن تصعد النفوس الفاصلة ، فالنفس ل تحصل على كمالها إل بعد مفارقتها للبدن       

ويح   بمشاهدة أنوار الحق بينما تتجه نفوس ألاشياء إلى عالم البرازي  ، ؛ فتشاهد ألانوار القدسية إلى عالم النور 

 (89. )لتنال عقابها جزاء ما افترقت من آثام  

  عقيدة التأويل الباطني : املطلب الخامس  

 يكشف عن مع: التأويل يعني       
ً
 أو رمزيا

ً
 مجازيا

ً
انيها ؛ فالشريعة مشتملة على ظاهر تفسير الكتب املقدسة تفسيرا

فال اهر هو الصور ، فكان ل بد من إخراج النص من دللته ال اهرية إلى دللته الباطنية بطريق التأويل ، وباطن 

 (82. )وألامثال املضروبة للمعاني ؛ والباطن هو املعاني الخفية التي ل تتجلى إل بالدليل والبرهان 

لجعل عقائدها شرعية وصحيحة ؛ فكان ، الوسائل الرئيسية التي اتخذتها الحركات الباطنية والتأويل هو إحد       

حتى صارت تلك الحركات تر  ، بالنسبة إليهم أداة صالحة ؛  يهام الناس أن آراءها متفقة مع نصوص القران الكريم 

وا التفسير الصحيح ؛ بل صارت أحكام وبذلك أهمل، في هذا التحوير للمعنى ال اهري السبيل الوحيد لتفهم القران 

وهم في تأويلهم للقران يعتقدون بأن هناك وراء املعنى الحرفي لآليات ؛ معنى  ، القران في رأي أتباعها غير واجبة إلاتباع 

ولكي يضفوا على هذا التفسير الباطني ، ل أهمية له في ن رهم من حقائق فلسفية تستخلص بالتفسير املجازي 

 مهحة شرعي
ً
وأن ، باملعنى الباطني صيات القران ( علي )أف  ى لوحيه  –صلى هللا عليه وسلم –ة ؛ زعموا بأن محمدا

 أن من تقاعد عقله عن ، هذا املعنى ل يلقن إل عن طريق التعليم من إلامام أو من املعلم ينيبه 
ً
ويعتقدون أيضا

: وأرادوا با غالل ، كان تحت لصار وألاغالل ،  واهرها والبواطن وألاغوار ؛ وقنع ب، الغوص في الخفايا و ألاسرار 

 (82. ) ن من ارتق  إلى علم الباطن انح  عنه التكليف واستراح من أعبائه ، التكليفات الشرعية 
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فقد ظهرت عند الباطنية وم هم إلاسماعيلية نزعات إلاباحية والتحلل من التكاليف الشرعية ، وبسبب هذا التأويل      

ق على كل ل يء  ؛ فاهلل ، عتمدين في ذلك على تأويل أئمتهم الباطني ؛ م وتقول إلاسماعيلية  بأن التأويل الباطني يطب 

وبما على وجه ، فيجب إذن أن يستدل بما في الطبيعة ، جعل كل معاني الدين في املخلوقات التي تحي  با نسان 

 للعيان : ن وجعلوا املخلوقات قسمي، ألار  على فهم حقيقة الدين 
ً
 ظاهرا

ً
 ؛ فال اهر يدل ، قسما

ً
 خافيا

ً
 باطنا

ً
وقسما

 ظاهر، على الباطن 
ً
وما ، وباطنه النفس وهكذا ؛  فما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية ، فجسم إلانسان مثال

ن ل يعلمه إل ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويل باط، جاء في ظاهر آيات القران هي معاني يعرفها العامة 

، وتأويل الصوم هو عدم إفشاء أسرار الدعوة ، ألائمة وكبار دعاته ؛ فتأويل الصالة عندهم هو الاتجاه القلفي لإلمام 

 (83. )وهكذا ينتيي التأويل إلى طرح كل أركان الدين ، وتأويل الحك هو زيارة إلامام 

 ؛ وتحللهم من قيودها وهي أن إسماعيل الذي  وهناك حادثة تبين مد  تفسير إلاسماعيلية للشريعة      
ً
 مجازيا

ً
تفسيرا

وهو أنه كان يتناول الخمر فأصبح غير ، تنسب إليه الفرقة ؛ أنكر إمامة خصومه من إلاثنا عشرية لوقوعه في مح ور 

 لإلمامة واصطفاه منذ مولده لتقلد ه: أهل  ن يلي إلامامة ؛ فرد عليهم مريدوه 
ً
ذا املنصب إن هللا اجتفى  خصا

الخطير في املستقبل ،  وطهره من الذنوب وألاوزار وأفقده القدرة على إتيا ها ؛ فتحريم الخمر لم ير فيه إسماعيل ومن 

 
ً
 (84)ثم مريدوه من إلاسماعيلية إل معنى مجازيا

كلمة صنم ل تقصرها وهذا التأويل عند إلاسماعيلية نشأ وترعرع في أفكارهم من  الفلسفة إلاشرافية ، فاستعمال      

 
ً
فهناك أصنام عقلية هي املثل ، وأصنام حسية هي ، الفالسفة على املعنى الح  ي وحده ؛ بل على املعنى العقلي أيضا

ذكر أن الحكماء الذين صعدوا إلي العالم العقلي ؛  شاهدوا صورة وعرفوها معرفة ، املوجودات املحسوسة  ويا

أو منطق ؛ لك هم كانوا ينقشو ها ، رفتهم ل برسم ول بقضايا وأقاويل أو أصوات صحيحة ؛ ولك هم كانوا يعبرون عن مع

 
ً
 ، ، في حجارة أو بعض ألاجسام فيصيرو ها أصناما

ً
وذلك أ هم كانوا إذا أرادوا أن يصفوا بعض العلوم نقشوا له صنما

 ، وكذلك كانوا يفعلون في سائر العلوم والصناعات 
ً
أ هم كانوا ينقشون لكل ل يء من  أعني، وأقاموا  للنفس علما

 بحكمة متقنة 
ً
والواقع أن   الرمزية ، وهذا يشير إلى بدء استعمال الرموز للدللة على املعاني العقلية ، ألاشياء صنما

ونجد أن هذا التقليد قد شاع عند جميع مفكري ، لها أثر كبير في تاريخ الفكر الفلسفي  املتأثر بال زعات الصوفية 

 ، إلاسالم 
ً
وكذلك ، فابن سينا يتبع نفس ألاسلوب في رسالة الطير ، وفي قصة حي بن يق ان وفي سالمان وأبسال

واعتبرها ( التوراة )ويعتبر فيلون السكندري أول من استبطن النصوص الدينية ، السهروردي في كل رسائله الصوفية 

 ملعان تخضع للتأويل 
ً
واستمر هذا التقليد ، واشتد عند ، اليونانية  وقال عن أفالطون أنه موس ى يتكلم، رموزا

 واستندوا إلى النص القرآني
ً
 وظاهرا

ً
ها  " الباطنية في إلاسالم ممن جعلوا للنص باطنا

ل
 الل

ل
ها ِإل

َ
ِويل

س
أ
َ
ما ت

َ
ل آل عمران " ) َوَما َيعس

لوها واستند الاشراقيون إلى آيات كثيرة ور ، أن الراسخين هم الباطنية : ،  وقالوا (  8:  دت في القرآن عن النور ، فأو 

 رمزية تخضع للتأويل العقلي 
ً
 ؛ هكذا حدث بالنسبة للنصوص الدينية من حيث اعتبارها نصوصا

ً
 شرقيا

ً
 (84.)تأويال

والشيرازي في معر  حديثه عن تأويل كالم الفالسفة ، يعتقد أن هناك سوء فهم قد حصل للفالسفة املتأخرين 

القدماء من الفالسفة الكبار ؛ كاملعلم ألاول وأفالطون إلاليي وغيرها ، فهؤلء القدماء  عندما أخذوا ب اهر كالم

عندما يعرضون ن رياتهم ومطال هم الفلسفية ، يعلقو ها بي ئ من الرمزية والتلميح ؛ فكالمهم على نحو إلاشارة ل 

 (89.)التصريح في العبارة ؛ فال استغراب إذا لبست ثوب التناقض أو الاختالف 

 

 الخاتمة

 ..الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه وبعد 
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وقفنا من خالل هذا البحث على مد  تأثر الفرقة إلاسماعيلية ؛ بالفلسفة الاشراقية وذلك من خالل الن ر في 

لباطني ، ويمكنني أن عقائدها املتعلقة بالحلول والاتحاد ، والنبوات ، وإلامامة والرجعة ، والتناسخ والتأويل ا

 :استخلص أهم النتائج 

هي ال زعة الفلسفية املتمثلة ؛ بالحكمة القائمة على ال هور ؛ وال هور عند الاشراقيين هو التجلي : الاشراقية  -2

 .الحق بطريق الكشف 

شاهدة ، والقهر والغلبة ، إلامكان ألاشرف ، وإلاشراق وامل: املباد  ألاساسية التي تقوم عليها الفلسفة الاشراقية هي  -2

 .والفعل وإلابداع ، والبسي  واملركب ؛ ومن خالل هذه املباد  تنطلق الفلسفات الاشراقية 

الفرقة إلاسماعيلية من فرق الشيعة الباطنية ؛ التي تنتسب إلى إلامام إسماعيل بن جعفر الصادق ، وتثبت  -3

 .إمامته 

القرامطة ، والفاطميون ، وإخوان الصفاء ، والحشاشون ، : رق أهمها انبثقت عن إلاسماعيلية الكثير من الف -4

 .وال هرة ، ولخانيون  

" السابق " إلاسماعيلية تقول بن رية الاتحاد والحلول ؛ فهم يقولون أن العقل ألاول أبدع من نوره أول مبدع وهو  -4

من نوره ، ثم ظهرت جميع املوجودات م هما وبهما ، " التالي " ؛ فهو إذن العقل ألاول والحجاب املفضل ، ثم ظهر عنه 

ويقابل ذلك في الفلسفة الاشراقية ن رية الصدور والفيض ، فهم يعتبرون النور الخالق للوجود بأكمله ، وعنه تصدر 

 .سلسلة ألانوار ؛ تؤلف في مجموعها املوجودات العاملية 

ق قوة قدسية صافية ، ويعتقدون باستمرارية الوحي إلاسماعيلية يعتبرون النفي  خص فاضت عليه من الساب -9

واستمرارية ألادوار ، ويعتبرون محمد بن إسماعيل متمم شريعة محمد ؛ وموفيها حقوقها ، وهو السابع من الرسل ، 

 .ويقابل هذه العقيدة ما يقرره السهروردي بإمكانية خلق نفي جديد ، وذلك لتفادي تعطيل القدرة إلالهية 

عند إلاسماعيلية ؛ هي منصب اليي يختار هللا له بسابق علمه بعباده ، ويعتقدون أن ألار  ل تخلو عن  إلامامة -8

فهم ل يرون انقطاع النبوة بمحمد ، إما ظاهر مكشوف ، وإما باطن مستور ، ويعتقدون برجعة إلامام ، إمام حي قاهر 

 ملحمد بن إسماعيل الذي ي -صلى هللا عليه وسلم  –
ً
عتقدون برجعته ، وهذه العقيدة ت هر معاملها في انت ارا

الفلسفة الاشراقية حينما يتحدثون عن الكواكب السبعة ؛ والتي أخذت إلاسماعيلية رمزية هذه الكواكب السبعة ؛ 

 .با ئمة السبعة الذين يمثلون العالم الروحاني 

وتتجلى هذه العقيدة في ن رية ، والجنة والنار  الفرقة إلاسماعيلية تؤمن بتناسخ ألارواح ، وتنكر البعث والحساب -8

فا نبياء وألائمة ي هرون في كل دور حيث تفنى أجسادهم ، الدور والتي تقوم على أن الوجود يقوم على العدد سبعة 

وتبق  أرواحهم تتعاقب على أجسام أخر  وهذا ما أخذته إلاسماعيلية عن الفلسفة الاشراقية التي تذكر أن النفس  ، 

 . فتشاهد ألانوار القدسية ، نفصل عن البدن ، وتصعد إلى عالم النور ت

 : التأويل الباطني عقيدة لد  الفرقة إلاسماعيلية وتعني  -0
ً
 أو رمزيا

ً
 مجازيا

ً
يكشف عن ، تفسير الكتب املقدسة تفسيرا

ة ؛ التي استنبطت وهذا مأخوذ عن الفلسفة إلاشراقي، معانيها ؛ فالشريعة عندهم مشتملة على ظاهر وباطن 

  ملعان تخضع للتأويل 
ً
 . النصوص الدينية واعتبرتها  رموزا

لجوء إلاسماعيلية للتأويل الهدف منه جعل عقائدها شرعية صحيحة ، والتخلص من التكاليف ؛  ن من ارتق   -29

 . إلى علم الباطن انح  عنه التكليف واستراح من أعبائه 

 

 تم بحمد هللا تعالى 
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 . 292-292: ، ص 2م ، ط2922-ه2433مصر ، مكتبة الثقافة الدينية ،  –القاهرة 
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 292-299: شهرزوري ، املرجع السابق ، ص--8
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 230-239: أبو ريان ، أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السروردي ، ص -22
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 299:السهروردي ، حكمة إلاشراق ، ص -29
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 :شروط النشر

  
ً
ا في ا أو كليً قد نشر جزئيً  وأل يكون ، الدولية لالجتهاد القضائيجلة لما خصيصا لمعًد  أن يكون البحث أصيال

 .أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية

 زيةيرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية وإلانجلي. 

  والفرنسية وإلانجليزيةتنشر املقالت باللغات العربية. 

  ًألامانة العلمية ا في إعداد ألاعمال العلمية، أهمهاالالتزام باملعايير ألاكاديمية والعلمية املعمول بها دولي. 

  ًا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضب  وألاشكالأن يكون املقال مكتوب. 

 اسم ولقب الباحث باللغتين العربية وإلانجليزية، الصفة،  :يأتيلى الصفحة ألاولى من املقال ما يكتب ع

 .، البريد إلالكتروني(الجامعة والكلية)الدرجة العلمية، مؤسسة الانتساب 

 كتابة عنوان املقال باللغتين العربية وإلانجليزية. 

 كلمة 399وإلانجليزية في حدود  وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية. 

 تباع طريقة التهميش أسفل الصفحات بطريقة غير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتيي في كل ا

الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر، دار النشر، سنة  الكاتب، عنوانلقب الكاتب، اسم : صفحة كما يأتي

 .النشر، ص

  هاية املقال وتصنف إلىتوثق املراجع حسب الترتيب الهجائي في : 

 2 – (املواقع الالكترونية 4-املقالت -3-القوانين واملواثيق الدولية -2-الكتب-2: )مراجع باللغة العربية 

 2-  (املواقع الالكترونية 4-املقالت -3-القوانين واملواثيق الدولية -2-الكتب-2) :ألاجنبيةاملراجع باللغة 
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 3– طريقة كتابة املراجع: 

 -سنة النشر النشر،دار : اسم الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر الكاتب،لقب الكاتب، اسم : بالكتا ،

 .الصفحة

 -اسم املجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة”عنوان املقال” اسم الكاتب، الكاتب،لقب : املقال ، 

 بعة، بلد النشر، دار اسم املؤلف، عنوان الكتاب، الكتاب، الباب، رقم الحديث، رقم الط: ألاحاديث النبوية

 .النشر، سنة النشر، الصفحة

 اسم املوقع الالكتروني” عنوان املقال” الكاتب،اسم  الكاتب،لقب : املواقع الالكترونية 

o يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستير أو : رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه

 .سنةاسم الجامعة، اسم الكلية، ال دكتوراه،أطروحة 

o يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام : إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية

 الصفحات، سنة النشر

  يتم تنسيق الورقة على قياس(A4)، بحيث يكون حجم ونوع الخ  كاصتي: 

 نوع الخ  هو  (Sakkal Majalla)  بارز  29حجم(Gras ) بارز بالنسبة  24بالنسبة للعنوان الرئيس، وحجم

عادي بالنسبة للجداول وألاشكال إن  22عادي بالنسبة للمتن، وحجم  24للعناوين الفرعية، وحجم 

 (.عادي بالنسبة للهوامش 0وجدت، وحجم 

   22أما املقالت املقدمة باللغة ألاجنبية تكون مكتوبة بالخTimes New Roman. 

  من جميع الجهات (2.4)ترك هوامش مناسبة. 

 كلمة 8999كلمة إلى  4999عدد كلمات البحث من  يتراوح 

 يرسل البحث املنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد، إلى البريد إلالكتروني: 

judgement@democraticac.de 

 يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثالثة. 

 ئي للبحث أو الرفضيتم إبالغ الباحث بالقبول املبد. 

  أعالهيمكن للباحث إجراء التعديالت املطلوبة وإرسال البحث املعدل إلى نفس البريد إلالكتروني املذكور. 

 يخضع ترتيب املقالت في املجلة على أسس موضوعية. 

 ل يرسل املقال إلى هيئة التحكيم في حالة عدم اتباع كل شروط النشر. 

 صحابها ول تمثل أراء املجلةأقال عن آراء تعبر املضامين الواردة في امل. 

 

 

 
 

mailto:judgement@democraticac.de
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 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإلاعادة تسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  ألاشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
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