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 سهيل]iحمد]]]]]رئيس]التحرير

مد�]�رب�العا+�ن�والصUة�والسUم�عSى�ا+بعوث�للعا+�ن�سيدنا�

�فإنه�ي  سعدمحمد�وعSى�آله�وصحبه�بإحسان�إ`ى�يوم�الدين�وبعد؛

� fgب� �يضع �قراjأن ا�mيدي

� �ت2022يونيو �حيث ضمن�،

ها�بدقة�من�ضمن�ؤ نتقا

الدولية�جلة�ا+إذ�تعتمد�

 عمول�mwا�vالعلمية�ا+تبعة�وا+

�عSى� �العدد �هذا �اشتمل ،وقد

+تعددة�~ي�باmwا�القانوني�
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  الكلمة]�فتتاحية

سهيل]iحمد]]]]]رئيس]التحرير. د

مد�]�رب�العا+�ن�والصUة�والسUم�عSى�ا+بعوث�للعا+�ن�سيدنا�

�فإنه�ي محمد�وعSى�آله�وصحبه�بإحسان�إ`ى�يوم�الدين�وبعد؛

� �أجلة �القضائي �لUج�mاد �الدولية fgب� �يضع ن

� �العدد �حزيران ،6سدالسافاضل �� يونيو

نتقااتم���fت�ال� قاة�من�ا+�� مجموعة�مم

إذ�تعتمد�،�ت�الواردة�لهيئة�التحرير� العديد�من�ا+قا

�vالعلمية�ا+تبعة�وا+ي�نتقاmjا�عSى�ا+عاا~ي�لUج�mاد�القضائي�

�ا+عروفة�الدراسات �عSى��كاديمية �العدد �هذا �اشتمل ،وقد

+تعددة�~ي�باmwا�القانوني�االعلمية�ث��بحامجموعة�من�الدراسات�و

  والشر�ي�و�ج�mادي،
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مد�]�رب�العا+�ن�والصUة�والسUم�عSى�ا+بعوث�للعا+�ن�سيدنا�الح

�فإنه�ي محمد�وعSى�آله�وصحبه�بإحسان�إ`ى�يوم�الدين�وبعد؛

� �ا+فريق جلة

 �� �العدد فاضل

مجموعة�مم العدد

العديد�من�ا+قا

لUج�mاد�القضائي�

� الدراسات~ي

مجموعة�من�الدراسات�و

والشر�ي�و�ج�mادي،
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 أستاذ]ع�ي]َحيدر]أفندي]وتأسيس]نظرية]الدعوى]�ي]الفقه]�س�مي

Professor Ali Haydar Afandi and the Establishment of the Theory of 

Allegations in Islamic Jurisprudence.   

]-  جامعة]الخليل]-محاضر]بقسم]الفقه]والتشريع]

Dr. Rami Muhammad  Jebrin Salhab

Legislation Department 

يعّد��ستاذ�عSي�حيدر�أفندي�من�أشهر�العلماء�الجامع�ن�ب�ن�ِعلم�الفقه�والقانون،�وقد�ذاع�صيُته�~ي�البUد��سUمّية�

ة��حكام�العدلّية،�واعتUئه�لعدد�من�ا+ناصب�ا+هّمة�~ي�عاصمة�الدولة�العثمانّية،�ومع�ذلك���يوجد�
ّ
شرحه�+جل

فاته�ووظائفه،�وبيان�أثره�
ّ
ى�التعريف�به�وبحياته�وِعلمه�باللغة�العربية،�و��إحصاء�مؤل

ّ
إ`ى�¢ن�بحسب�اط�Uي�من�تو`

ط�الضوء�عSى�جهود��ستاذ�~ي�التأسيس�لنظرّية�الدعوى�~ي�الفقه�
ّ
وقد�حاولت�هذه�الدراسة�~ي�قسمها�الثاني�أن�تسل

�~ي�طرح�مسائل�أبواب�الدعاوى�
ً
�جديدة

ً
طريقة

�إ`ى�ما�تمّ��ت�به�ا+قا�ت�من�مزايا�رصد»mا�هذه�الدراسة،�
ً
يل،�والجديد�النافع،�إضافة

كّية،�أمانة�الفتوى،�وزارة�العدلّية،�
َ
ة��حكام،�مكتب�الحقوق،�ا+درسة�ا+ل

ّ
عSي�َحيدر،�شرح�مجل

Abstract 

Professor Ali Haydar Afandi is considered one of Law & Jurisprudence’s most renowned 

academics. His reputation travelled across the Islamic world after his clarification of the 

Mecelle, and upon holding numerous im

capital. Yet, to this day none have attempted to write a biography on his life, knowledge, and 

publications. Nor has anyone, apart from this current study, demonstrated his large role in 

serving Islamic Jurisprudence. 

An attempt to shed light on the professor’s efforts in establishing the theory of Allegations in 

Islamic Jurisprudence has been displayed in the second section of this study. His articles on 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

أستاذ]ع�ي]َحيدر]أفندي]وتأسيس]نظرية]الدعوى]�ي]الفقه]�س�مي

Professor Ali Haydar Afandi and the Establishment of the Theory of 

Allegations in Islamic Jurisprudence.

محاضر]بقسم]الفقه]والتشريع]]-سلهب]» محّمد]ج~Pين

 فلسطDن

Dr. Rami Muhammad  Jebrin Salhab-instructor in the Jurisprudence of 

Legislation Department- Hebron University - Palestine
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ة��حكام�العدلّية،�واعتUئه�لعدد�من�ا+ناصب�ا+هّمة�~ي�عاصمة�الدولة�العثمانّية،�ومع�ذلك���يوجد�
ّ
شرحه�+جل

فاته�ووظائفه،�وبيان�أثره�
ّ
ى�التعريف�به�وبحياته�وِعلمه�باللغة�العربية،�و��إحصاء�مؤل

ّ
إ`ى�¢ن�بحسب�اط�Uي�من�تو`

 .عصرية�سوى�هذه�الدراسةالكب��v~ي�خدمة�الفقه��سUمي�بطريقة�

ط�الضوء�عSى�جهود��ستاذ�~ي�التأسيس�لنظرّية�الدعوى�~ي�الفقه�
ّ
وقد�حاولت�هذه�الدراسة�~ي�قسمها�الثاني�أن�تسل

�~ي�طرح�مسائل�أبواب�الدعاوى�» أصول�استماع�الدعوى�الحقوقّية«�سUمي�حيث�كانت�مقا�ته�~ي�
ً
�جديدة

ً
طريقة

�إ`ى�ما�تمّ��ت�به�ا+قا�ت�من�مزايا�رصد»mا�هذه�الدراسة،�بطريقة�تجمع�ب�ن�القديم��ص
ً
يل،�والجديد�النافع،�إضافة

 .وُختمت�ببيان�صدى�ا+قا�ت�~ي�كتب�وبحوث�ا+عاصرين

كّية،�أمانة�الفتوى،�وزارة�العدلّية،�
َ
ة��حكام،�مكتب�الحقوق،�ا+درسة�ا+ل

ّ
عSي�َحيدر،�شرح�مجل

  .الدعوى�الحقوقّية،�نظرّية�الدعوى 

Professor Ali Haydar Afandi is considered one of Law & Jurisprudence’s most renowned 

academics. His reputation travelled across the Islamic world after his clarification of the 

Mecelle, and upon holding numerous important positions within the Ottoman Empire’s 

capital. Yet, to this day none have attempted to write a biography on his life, knowledge, and 

publications. Nor has anyone, apart from this current study, demonstrated his large role in 

udence.  

An attempt to shed light on the professor’s efforts in establishing the theory of Allegations in 

Islamic Jurisprudence has been displayed in the second section of this study. His articles on 
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يعّد��ستاذ�عSي�حيدر�أفندي�من�أشهر�العلماء�الجامع�ن�ب�ن�ِعلم�الفقه�والقانون،�وقد�ذاع�صيُته�~ي�البUد��سUمّية�

ة��حكام�العدلّية،�واعتUئه�لعدد�من�ا+ناصب�ا+هّمة�~ي�عاصمة�الدولة�العثمانّية،�ومع�ذلك���يوجد��بعد
ّ
شرحه�+جل

فاته�ووظائفه،�وبيان�أثره�
ّ
ى�التعريف�به�وبحياته�وِعلمه�باللغة�العربية،�و��إحصاء�مؤل

ّ
إ`ى�¢ن�بحسب�اط�Uي�من�تو`

الكب��v~ي�خدمة�الفقه��سUمي�بطريقة�

ط�الضوء�عSى�جهود��ستاذ�~ي�التأسيس�لنظرّية�الدعوى�~ي�الفقه�
ّ
وقد�حاولت�هذه�الدراسة�~ي�قسمها�الثاني�أن�تسل

�سUمي�حيث�كانت�مقا�ته�~ي�

بطريقة�تجمع�ب�ن�القديم��ص

وُختمت�ببيان�صدى�ا+قا�ت�~ي�كتب�وبحوث�ا+عاصرين

كّية،�أمانة�الفتوى،�وزارة�العدلّية،�: الكلمات�ا+فتاحّية
َ
ة��حكام،�مكتب�الحقوق،�ا+درسة�ا+ل

ّ
عSي�َحيدر،�شرح�مجل

الدعوى�الحقوقّية،�نظرّية�الدعوى أصول�استماع�

Professor Ali Haydar Afandi is considered one of Law & Jurisprudence’s most renowned 

academics. His reputation travelled across the Islamic world after his clarification of the 

portant positions within the Ottoman Empire’s 

capital. Yet, to this day none have attempted to write a biography on his life, knowledge, and 

publications. Nor has anyone, apart from this current study, demonstrated his large role in 

An attempt to shed light on the professor’s efforts in establishing the theory of Allegations in 

Islamic Jurisprudence has been displayed in the second section of this study. His articles on 
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"Doctrines of Hearing the Legal Case" offered a new way 

allegations through combining the tradition and authenticity of the old with the functionality 

of the present. This study also highlights other virtues of the professor’s articles and closes 

with showing his work’s reach in contemp

Key Words: Ali Haydar, Explanation of the Mecelle, Law office, Royal School, Fatwa Integrity, 

Justice Ministry, Doctrines of Hearing the Legal Case, Theory of Allegations

م�ن،�ممـن� ليس�غريًبا�~ي�الِعلم�أن�تخفى�عSـى�أهـل�الِعلـم�تفاصـيل�ترجمـة�أحـِد��عـUم�ا+اضـ�ن،�والفقهـاِء�ا+تقـّدِ

عت½ـ�vخUصـة�فقـه�مـذهب�
ُ
فوا�~ي�شرح�أحد�أهّم�كتـب�الِعلـم�ال�ـ�fت

ّ
لم�يكن�من�نصي¾mم�أن�يعتلوا�ا+ناصَب�ا+هّمة،�أو�يؤل

ف�ن�ا+تأّخرين�أو�قل
ّ
ى�~ي�: أّما�أن�يخفى�عSى�أك¿�vا+عاصرين�تفاصيل�ترجمة�أحد�أشهر�ا+ؤل

ّ
ا+عاصرين،�ممن�تو`

ة��حكام�العدلّية�الشرَح��وسع�و�عمـق�و�ك¿ـ�vانتشـاًرا�بـ�ن�طلبـة�
ّ
عاصمة�الخUفة�العلّية�أعSى�ا+ناصب،�وشَرَح�مجل

تبـه�ا+تمّ�ـ�ة،�وبحوثـه�الرائقـة،�فهـذا�هـو�ا+سـتغَرب�~ـي�زمـان�اهـتّم�فيـه�طلبــة�
ُ
ثـم�أن�تخفـى�عSـى�كث�ـvين�ك

رحمه�عSي�حيدر�أفندي�: إنك�لو�تأّملَت�كتب�الvÄاجم�و�عUم�بالعربّية�فلن�تجد�ترجمة�لÃستاذ�القا�fÁÂالفقيه

ه،�أو�سنة�وفاته،�أو�أشهر�كتبـه،�بـل�لقـد�اخـتلط��مـر� هللا�~ي�أّي�من�هذه�الكتب،�ح��Åإنك�لن�تصل�إ`ى�اسم�أبيه�وجّدِ

ه�حيـدر�أفنـدي�الكب�ـ�vا+تـو~ى� ح��Åترجم�لÃستاذ�عSي�حيدر�من�ا+صـادر�الvÄكّيـة�فنقـل�ترجمـة�َجـّدِ

�جديــدة�لتلــك�ا+قــا�ت�ال�ــ�fأّســس�فmÇــا��ســتاذ�عSــي�حيــدر�لنظريــة�
ً
ثــم�إنــك�لــن�تجــد�منــذ�مائــة�عــام�كاملــة�نســخة

الـدعوى�~ـي�الفقـه��سـUمي،�عSــى�الـرغم�مـن�أنـه�كـان�لصــدور�مقا�تـه�ومـا�تمّ�ـ�ت�بـه�الصــدى�الواسـُع�بـ�ن�أهـل�الِعلـم�~ــي�

�الحـرص�عSـى�قـراءة�تلـك�ا+قـا�ت،�و�سـتفادة� ء�ا+حـاكم�وأسـاتذة�كلّيـات�الحقـوق�وقm�َـا�حريصـ�ن�كـلَّ

عSـــي�حيـــدر�أفنـــدي،�وأن�: لكـــّل�مـــا�ســـبق�كـــان�مـــن�الواجـــب�أن�أبتـــدئ�جمـــَع�أّول�ترجمـــة�بالعربّيـــة�لÃســـتاذ�الفقيـــه

مvÄجمـة�مـن�الvÄكّيـة�إ`ــى�العربّيـة�قبـل�مائـة�عــام�

ِمحــــوًرا�للدراســــة�الفاحصــــة�ال�ــــ�fأبــــّ�ن�مــــن�خUلهــــا�مــــا�تمّ�ــــ�ت�بــــه�هــــذه�ا+قــــا�ت،�ال�ــــ�fيمكــــن�اعتبارهــــا�النــــواة�الحقيقّيــــة�

قهائنـــا�العظــام،�ومـــا�تفّتقـــت�ع
ُ
نـــه�لتأســيس�نظرّيـــة�الـــدعوى�~ــي�الفقـــه��ســـUمي،�حيــث�كانـــت�ا+قـــا�ُت�قنطـــرة�بــ�ن�فقـــه�ف
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"Doctrines of Hearing the Legal Case" offered a new way of presenting procedural 

allegations through combining the tradition and authenticity of the old with the functionality 

of the present. This study also highlights other virtues of the professor’s articles and closes 

with showing his work’s reach in contemporary books and research.  

: Ali Haydar, Explanation of the Mecelle, Law office, Royal School, Fatwa Integrity, 

Justice Ministry, Doctrines of Hearing the Legal Case, Theory of Allegations

م�ن،�ممـن� ليس�غريًبا�~ي�الِعلم�أن�تخفى�عSـى�أهـل�الِعلـم�تفاصـيل�ترجمـة�أحـِد��عـUم�ا+اضـ�ن،�والفقهـاِء�ا+تقـّدِ

عت½ـ�vخUصـة�فقـه�مـذهب�
ُ
فوا�~ي�شرح�أحد�أهّم�كتـب�الِعلـم�ال�ـ�fت

ّ
لم�يكن�من�نصي¾mم�أن�يعتلوا�ا+ناصَب�ا+هّمة،�أو�يؤل

 .ن�رحمه�هللا�تعا`ىإمام��ئّمة�أبي�حنيفة�النعما

ف�ن�ا+تأّخرين�أو�قل
ّ
أّما�أن�يخفى�عSى�أك¿�vا+عاصرين�تفاصيل�ترجمة�أحد�أشهر�ا+ؤل

ة��حكام�العدلّية�الشرَح��وسع�و�عمـق�و�ك¿ـ�vانتشـاًرا�بـ�ن�طلبـة�
ّ
عاصمة�الخUفة�العلّية�أعSى�ا+ناصب،�وشَرَح�مجل

تبـه�ا+تمّ�ـ�ة،�وبحوثـه�الرائقـة،�فهـذا�هـو�ا+سـتغَرب�~ـي�زمـان�اهـتّم�فيـه�طلبــة�
ُ
ثـم�أن�تخفـى�عSـى�كث�ـvين�ك

ُسوا�ا+جّددين�الحقيقي�ن�للِعلم
َ
 . الِعلم�بأدعياء�التجديد،�ون

إنك�لو�تأّملَت�كتب�الvÄاجم�و�عUم�بالعربّية�فلن�تجد�ترجمة�لÃستاذ�القا�fÁÂالفقيه

ه،�أو�سنة�وفاته،�أو�أشهر�كتبـه،�بـل�لقـد�اخـتلط��مـر� هللا�~ي�أّي�من�هذه�الكتب،�ح��Åإنك�لن�تصل�إ`ى�اسم�أبيه�وجّدِ

ه�حيـدر�أفنـدي�الكب�ـ�vا+تـو~ى� ح��Åترجم�لÃستاذ�عSي�حيدر�من�ا+صـادر�الvÄكّيـة�فنقـل�ترجمـة�َجـّدِ

ي�شارح�
ّ
ة�ا+ذكور�سنة�،�~ي�ح�ن�تو~

ّ
 ).م1935/هـ1354(ا+جل

�جديــدة�لتلــك�ا+قــا�ت�ال�ــ�fأّســس�فmÇــا��ســتاذ�عSــي�حيــدر�لنظريــة�
ً
ثــم�إنــك�لــن�تجــد�منــذ�مائــة�عــام�كاملــة�نســخة

الـدعوى�~ـي�الفقـه��سـUمي،�عSــى�الـرغم�مـن�أنـه�كـان�لصــدور�مقا�تـه�ومـا�تمّ�ـ�ت�بـه�الصــدى�الواسـُع�بـ�ن�أهـل�الِعلـم�~ــي�

�الحـرص�عSـى�قـراءة�تلـك�ا+قـا�ت،�و�سـتفادة� ء�ا+حـاكم�وأسـاتذة�كلّيـات�الحقـوق�وقm�َـا�حريصـ�ن�كـلَّ

لكـــّل�مـــا�ســـبق�كـــان�مـــن�الواجـــب�أن�أبتـــدئ�جمـــَع�أّول�ترجمـــة�بالعربّيـــة�لÃســـتاذ�الفقيـــه

بعـت» أصــول�اسـتماع�الـدعوى�الحقوقّيـة
ُ
مvÄجمـة�مـن�الvÄكّيـة�إ`ــى�العربّيـة�قبـل�مائـة�عــام��ال�ــ�fط

ِمحــــوًرا�للدراســــة�الفاحصــــة�ال�ــــ�fأبــــّ�ن�مــــن�خUلهــــا�مــــا�تمّ�ــــ�ت�بــــه�هــــذه�ا+قــــا�ت،�ال�ــــ�fيمكــــن�اعتبارهــــا�النــــواة�الحقيقّيــــة�

قهائنـــا�العظــام،�ومـــا�تفّتقـــت�ع
ُ
لتأســيس�نظرّيـــة�الـــدعوى�~ــي�الفقـــه��ســـUمي،�حيــث�كانـــت�ا+قـــا�ُت�قنطـــرة�بــ�ن�فقـــه�ف
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of presenting procedural 

allegations through combining the tradition and authenticity of the old with the functionality 

of the present. This study also highlights other virtues of the professor’s articles and closes 

: Ali Haydar, Explanation of the Mecelle, Law office, Royal School, Fatwa Integrity, 

Justice Ministry, Doctrines of Hearing the Legal Case, Theory of Allegations 

مة  :ا+قّدِ

م�ن،�ممـن� ليس�غريًبا�~ي�الِعلم�أن�تخفى�عSـى�أهـل�الِعلـم�تفاصـيل�ترجمـة�أحـِد��عـUم�ا+اضـ�ن،�والفقهـاِء�ا+تقـّدِ

عت½ـ�vخUصـة�فقـه�مـذهب�
ُ
فوا�~ي�شرح�أحد�أهّم�كتـب�الِعلـم�ال�ـ�fت

ّ
لم�يكن�من�نصي¾mم�أن�يعتلوا�ا+ناصَب�ا+هّمة،�أو�يؤل

إمام��ئّمة�أبي�حنيفة�النعما

ف�ن�ا+تأّخرين�أو�قل
ّ
أّما�أن�يخفى�عSى�أك¿�vا+عاصرين�تفاصيل�ترجمة�أحد�أشهر�ا+ؤل

ة��حكام�العدلّية�الشرَح��وسع�و�عمـق�و�ك¿ـ�vانتشـاًرا�بـ�ن�طلبـة�
ّ
عاصمة�الخUفة�العلّية�أعSى�ا+ناصب،�وشَرَح�مجل

تبـه�ا+تمّ�ـ�ة،�وبحوثـه�الرائقـة،�فهـذا�هـو�ا+سـتغَرب�~ـي�زمـان�اهـتّم�فيـه�طلبــة��الِعلـم�~ـي�زماننـا،
ُ
ثـم�أن�تخفـى�عSـى�كث�ـvين�ك

ُسوا�ا+جّددين�الحقيقي�ن�للِعلم
َ
الِعلم�بأدعياء�التجديد،�ون

إنك�لو�تأّملَت�كتب�الvÄاجم�و�عUم�بالعربّية�فلن�تجد�ترجمة�لÃستاذ�القا�fÁÂالفقيه

ه،�أو�سنة�وفاته،�أو�أشهر�كتبـه،�بـل�لقـد�اخـتلط��مـر� هللا�~ي�أّي�من�هذه�الكتب،�ح��Åإنك�لن�تصل�إ`ى�اسم�أبيه�وجّدِ

ه�حيـدر�أفنـدي�الكب�ـ�vا+تـو~ى��(1)عSى�بعض�الباحث�ن ح��Åترجم�لÃستاذ�عSي�حيدر�من�ا+صـادر�الvÄكّيـة�فنقـل�ترجمـة�َجـّدِ

ي�شارح�)هـ1321(سنة�
ّ
،�~ي�ح�ن�تو~

�جديــدة�لتلــك�ا+قــا�ت�ال�ــ�fأّســس�فmÇــا��ســتاذ�عSــي�حيــدر�لنظريــة�
ً
ثــم�إنــك�لــن�تجــد�منــذ�مائــة�عــام�كاملــة�نســخة

الـدعوى�~ـي�الفقـه��سـUمي،�عSــى�الـرغم�مـن�أنـه�كـان�لصــدور�مقا�تـه�ومـا�تمّ�ـ�ت�بـه�الصــدى�الواسـُع�بـ�ن�أهـل�الِعلـم�~ــي�

�الحـرص�عSـى�قـراءة�تلـك�ا+قـا�ت،�و�سـتفادة�حينه،�وكـان�رؤسـا ء�ا+حـاكم�وأسـاتذة�كلّيـات�الحقـوق�وقm�َـا�حريصـ�ن�كـلَّ

 .م×mا

لكـــّل�مـــا�ســـبق�كـــان�مـــن�الواجـــب�أن�أبتـــدئ�جمـــَع�أّول�ترجمـــة�بالعربّيـــة�لÃســـتاذ�الفقيـــه

أصــول�اسـتماع�الـدعوى�الحقوقّيـة«أجعـَل�مـن�مقا�تـه�~ـي�

ِمحــــوًرا�للدراســــة�الفاحصــــة�ال�ــــ�fأبــــّ�ن�مــــن�خUلهــــا�مــــا�تمّ�ــــ�ت�بــــه�هــــذه�ا+قــــا�ت،�ال�ــــ�fيمكــــن�اعتبارهــــا�النــــواة�الحقيقّيــــة�

قهائنـــا�العظــام،�ومـــا�تفّتقـــت�ع
ُ
لتأســيس�نظرّيـــة�الـــدعوى�~ــي�الفقـــه��ســـUمي،�حيــث�كانـــت�ا+قـــا�ُت�قنطـــرة�بــ�ن�فقـــه�ف

1
القّبج،�مجلة��حكام�العدلية�مصادرها�وأثرها�~ي�قوان�ن�الشرق��سUمي،�ص() 
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العقلّية�الvÄكّية�من�أنظمة�وقوان�َن�واج�mادات�كانت�استفادت�بعَضه�من�دراسة�ِعلم�الحقوق،�مع�مـا�جـادت�بـه�قـرائح�

يــــة�لÃســــتاذ�عSــــي�حيــــدر،�تتنــــاول�حياتــــه�

فاته�الفقهّية�والحقوقّية،�وأثرها�~ي�mÙضة�الدراسات�الشرعّية�القانونّية
ّ
 .الِعلمّية�والعملّية،�ومؤل

 .اسمه�ومولده�ونشأته

 .ما�Úي�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته

 .Sي�حيدر��من�حيث�اسمه�ومولده�ونشأته

فات�ال��fاختطها��ستاذ�عSي�حيدر،�سواء�كتبت�بالعربية�أو�الvÄكية
ّ
 .جمع�أسماء�ا+ؤل

 .بيان�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته�~ي�أصول�استماع�الدعوى 

وصــفي�~ــي�بيــان�معــالم�شخصــية��ســتاذ�عSــي�حيــدر،�وا+ــنهج�التحليSــي�~ــي�بيــان�معــالم�نظريــة�

 .الرجوع�للمصادر�ا+كتوبة�بالعربية�أو�الvÄكية�من�أجل�توثيق�موضوعات�البحث

ف�ا+قا�ت،�والثـاني� ِ
ّ
~ي�التعريف�والvÄجمة�+ؤل

~ي�التعريف�با+قا�ت�وما�تمّ��ت�به�من�فوائد�واج�mادات�كانت�محّل�تقدير�واستفادة�كث�ـvين�مـن�البـاحث�ن�ا+عاصـرين،�
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العقلّية�الvÄكّية�من�أنظمة�وقوان�َن�واج�mادات�كانت�استفادت�بعَضه�من�دراسة�ِعلم�الحقوق،�مع�مـا�جـادت�بـه�قـرائح�

  .قضاة�محكمة�التمي���~ي�الدولة�العلّية�العثمانّية

ة]اBوضوع]وأسباب]اختياره  :أهّميَّ

يــــة�لÃســــتاذ�عSــــي�حيــــدر،�تتنــــاول�حياتــــه�تظهــــر�أهميــــة�هــــذه�الدراســــة�مــــن�خــــUل�تناولهــــا�Þول�ترجمــــة�باللغــــة�العرب

فاته�الفقهّية�والحقوقّية،�وأثرها�~ي�mÙضة�الدراسات�الشرعّية�القانونّية
ّ
الِعلمّية�والعملّية،�ومؤل

 مشكلة]الدراسة]

ص�مشكلة�الدراسة�~ي�محاول�mا��جابة�عSى��سئلة�¢تية  : تتلخَّ

اسمه�ومولده�ونشأته�ما�Úي�معالم�شخصية��ستاذ�عSي�حيدر��من�حيث

فات�ال��fأبدعها��ستاذ�عSي�حيدر
ّ
 .ما�Úي�ا+ؤل

ما�Úي�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته

غا»mا  :أهداف�الدراسة�ومسّوِ

ل�أهداف�الدراسة�ومسوغا»mا�~ي�عدة�أمور 
َّ
 :تتمث

Sي�حيدر��من�حيث�اسمه�ومولده�ونشأتهالكشف�عن�معالم�شخصية��ستاذ�ع

فات�ال��fاختطها��ستاذ�عSي�حيدر،�سواء�كتبت�بالعربية�أو�الvÄكية
ّ
جمع�أسماء�ا+ؤل

بيان�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته�~ي�أصول�استماع�الدعوى 

: 

وصــفي�~ــي�بيــان�معــالم�شخصــية��ســتاذ�عSــي�حيــدر،�وا+ــنهج�التحليSــي�~ــي�بيــان�معــالم�نظريــة�اعتمــاد�ا+ــنهج�ال

 .الدعوى�~ي�الفقه��سUمي

الرجوع�للمصادر�ا+كتوبة�بالعربية�أو�الvÄكية�من�أجل�توثيق�موضوعات�البحث

: 

ف�ا+قا�ت،�والثـاني��ّول�: وقد�جاء�هذا�البحث�إضافة�للمقّدمة�والخاتمة�~ي�مبحث�ن ِ
ّ
~ي�التعريف�والvÄجمة�+ؤل

~ي�التعريف�با+قا�ت�وما�تمّ��ت�به�من�فوائد�واج�mادات�كانت�محّل�تقدير�واستفادة�كث�ـvين�مـن�البـاحث�ن�ا+عاصـرين،�
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العقلّية�الvÄكّية�من�أنظمة�وقوان�َن�واج�mادات�كانت�استفادت�بعَضه�من�دراسة�ِعلم�الحقوق،�مع�مـا�جـادت�بـه�قـرائح�

قضاة�محكمة�التمي���~ي�الدولة�العلّية�العثمانّية

ة]اBوضوع]وأسباب]اختياره*  أهّميَّ

تظهــــر�أهميــــة�هــــذه�الدراســــة�مــــن�خــــUل�تناولهــــا�Þول�ترجمــــة�باللغــــة�العرب

فاته�الفقهّية�والحقوقّية،�وأثرها�~ي�mÙضة�الدراسات�الشرعّية�القانونّية
ّ
الِعلمّية�والعملّية،�ومؤل

مشكلة]الدراسة]* 

ص�مشكلة�الدراسة�~ي�محاول�mا��جابة�عSى��سئلة�¢تية تتلخَّ

ما�Úي�معالم�شخصية��ستاذ�عSي�حيدر��من�حيث�-1

فات�ال��fأبدعها��ستاذ�عSي�حيدر�-2
ّ
ما�Úي�ا+ؤل

ما�Úي�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته�-3

غا»mا*  أهداف�الدراسة�ومسّوِ

ل�أهداف�الدراسة�ومسوغا»mا�~ي�عدة�أمور 
َّ
تتمث

الكشف�عن�معالم�شخصية��ستاذ�ع�-1

فات�ال��fاختطها��ستاذ�عSي�حيدر،�سواء�كتبت�بالعربية�أو�الvÄكية�-2
ّ
جمع�أسماء�ا+ؤل

بيان�معالم�نظرية�الدعوى�~ي�الفقه��سUمي�عند��ستاذ�عSي�حيدر�~ي�مقا�ته�~ي�أصول�استماع�الدعوى �-3

:منهجّية�البحث* 

اعتمــاد�ا+ــنهج�ال�-1

الدعوى�~ي�الفقه��سUمي

الرجوع�للمصادر�ا+كتوبة�بالعربية�أو�الvÄكية�من�أجل�توثيق�موضوعات�البحث�-2

:محتوى�البحث* 

وقد�جاء�هذا�البحث�إضافة�للمقّدمة�والخاتمة�~ي�مبحث�ن

~ي�التعريف�با+قا�ت�وما�تمّ��ت�به�من�فوائد�واج�mادات�كانت�محّل�تقدير�واستفادة�كث�ـvين�مـن�البـاحث�ن�ا+عاصـرين،�

  :وذلك�عSى�النحو�¢تي
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

]باÉستاذ]ع�ي]حيدر
ُ
 التعريف

هاسمه]ونسُبه]ومولُده]و 
ُ
 نشأت

 عائلته

ُمه]وتعليمه
ُّ
 تعل

ه
ُ
فات

َّ
 مؤل

 مناصبه: 

 مواقفه: اBطلب]السادس

ه
ُ
 وفات

ف]�ي]اBقاTت]وتأسيس]نظرية]الدعوى  ِ
ّ
 منهُج]اBؤل

 ط�هتمام]بالقواعد]والضواب

 �نضباط]بالنصوص]الفقهّية]والقانونية

 التخريج]ع�ى]ك�م]الفقهاء]دون]الجمود]ع�ى]اBسطور 

 إثارة]iسئلة]وافPQاُض]اBسائل

ة: 
َّ
 نقد]نصوص]اBجل

 اقPQاح]تكميل]القوانDن: اBطلب]السادس

 iفكار]ومناقشÖ"ا]بيان]بعض

 مناقشة]iفكار]اBستوردة]اBخالفة]لقانون]الشرع

 صدى]الكتاب]�ي]بحوث]اBعاصرين

 .الخاتمة]والتوصيات

�باÞستاذ�عSي�حيدر
ُ
 :التعريف

ا�	و��� ا�����
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]باÉستاذ]ع�ي]حيدر: اBبحث]iّول 
ُ
التعريف

اسمه]ونسُبه]ومولُده]و : اBطلب]iّول 

عائلته: اBطلب]الثاني

ُمه]وتعليمه: اBطلب]الثالث
ُّ
تعل

ه: اBطلب]الرابع
ُ
فات

َّ
مؤل

: اBطلب]الخامس

اBطلب]السادس

ه: اBطلب]السابع
ُ
وفات

ف]�ي]اBقاTت]وتأسيس]نظرية]الدعوى : اBبحث]الثاني ِ
ّ
منهُج]اBؤل

�هتمام]بالقواعد]والضواب: اBطلب]iّوًل 

�نضباط]بالنصوص]الفقهّية]والقانونية: اBطلب]الثاني

التخريج]ع�ى]ك�م]الفقهاء]دون]الجمود]ع�ى]اBسطور : اBطلب]الثالث

إثارة]iسئلة]وافPQاُض]اBسائل: اBطلب]الرابع

: اBطلب]الخامس

اBطلب]السادس

بيان]بعض: اBطلب]السابع

مناقشة]iفكار]اBستوردة]اBخالفة]لقانون]الشرع: اBطلب]الثامن

صدى]الكتاب]�ي]بحوث]اBعاصرين: اBطلب]التاسع

الخاتمة]والتوصيات

�باÞستاذ�عSي�حيدر: ا+بحث��ّول 
ُ
التعريف
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���،  ���* إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

اجمهم�التاريخّيــة،�ومــن�هــؤ�ء�هــذا�العــاِلم�

دين�~ـي�الفقـه��سـUمي�مطلـَع�القـرن� الكب��vو�ستاذ�الشه��vالذي�ذاعت�آثاُره،�وانتشرت�آراؤه�وأفكاُره،�وكـان�أحـَد�ا+جـّدِ

ــرب�زمــان
ُ
وفاتــه��الرابــع�عشــر�الهجــري،�ورغــم�هــذا�ورغــم�مــا�اعــتUه�مvÄَجُمنــا�مــن�مناصــب�علّيــة�~ــي�الدولــة�العثمانّيــة،�وق

�أّن�ترجمَته�قليلة�نادرة�خاّصة�باللغة�العربّية،�بل�لقد�عَجزُت�سابًقا�عن�معرفة�مجّرد�سنة�وفاتـه
ّ

�(1)بالنسبة�لزماننا�إ�

ـر�هللا�الوقـوف�عSـى�تفاصـيل�حياتـه�باللغـة�الvÄكّيـة،�فعزمـُت�عSـى�طلـب�ترجم�mـا�مـن�أحـد� رحمه�هللا�وأعSى�درجَته،�ثم�يسَّ

�ا+تواضعة�بحمد�هللا�وتوفيقه
ُ
�إ`ى�فوائَد�يس�vة�من�هنا�وهناك،�فكانت�هذه�الvÄجمة

ً
 .،�إضافة

� �ثـــــم��ســـــتانبو`يُّ ـــــد�أمـــــ�ن�أفنــــدي�بـــــن�عثمـــــان�أفنــــدي،�البـــــاطوميُّ مـــــة�الكب�ـــــ�vعSــــي�حيـــــدر�أفنـــــدي�بــــن�محمَّ
ّ

Uهــــو�الع

،�يــــــــــوم�(4)ُولــــــــــد�~ــــــــــي�بــــــــــاطوم. (3)،�كمــــــــــا�ُيعــــــــــرف�بــــــــــأم�ن�أفنــــــــــدي�زاده

ى�منصـب�¢غـا�مكـان�ُحسـ�ن�باشــا�¢غـا،�وعمـل�~ـي�التـدريس�لســنوات�
ّ
ـد�أمـ�ن�أفنـدي،�تــو` دار�دان�زاده�محمَّ

ـــة،�وكــــان�نائًبــــا�~ــــي�إزم�ــــv،�وقاضــــًيا�
ّ
،�وشــــارك�~ــــي�الهيئــــة�ال�ـــ�fوضــــعت�القــــانوَن��ساæــــfّÁ،�أقــــام�~ــــي�مك

ا+بّجـل�الـذي�كـان�مـن�أفاضـِل�الُعلمـاء�وأكـابِر�

ن�~ــي�ســنة� Þمــور�الشــرع�بــإزم�v،�وقــد�) 1304(ا+ــدّرِس�العــاّم�~ــي�جــامع�بايزيــد�قــد�ُعــّ�ِ

 .(7)»تلَك�الوظيفة�بكمال��ستقامة،�كالوظائف�ال��fخَدَمها�~ي�السابق

كــــ
ُ
�ذ
ُ
�إنــــاث،�اثنــــان�مــــن�أبنائــــه�أربعــــة

ُ
ور،�وثــــUث

ّيـة�الحقـوق�~ـي�
ّ
اختاروا�مهنة�والدهم�وتابعوه�~ي�دراسة�الحقوق�أحُدهم�ابنه�أحمـد�والـذي�عمـل�كمـدّرٍِس�للحقـوق�~ـي�كل

قـل�للدراسـة�~ـي�إسـتانبول�بـ�ن�يـدي�بدأ��ستاذ�عSي�حيدر�تلّقي�تعليمه��بتدائي�~ي�مسقط�رأسه�باطوم،�ثـم�انت

 .(8)أن�Åéدراسَته�~ي�مدرسة�الُقضاة

�أنـــــه�وحـــــاَل�تعيينـــــه�ُعضـــــًوا�~ـــــي�محكمـــــة�اســـــتئناف�إســـــتانبول�ســـــنة�
ّ

ورغـــــم�انشـــــغال��ســـــتاذ�بوظيفـــــة�القضـــــاء�إ�

ـــة��حكـــام�الشــــرعّية�وأحكـــام��وقــــاف�وأصـــول�ا+حاكمــــات�
ّ
+جل

                                                           

�عSى�ترجمت
ُ
ة�العدلّية�بدار�السUم�بالقاهرة،�وأعياني�وقm�َا�الوقوف

َّ
ف�ُمفَرًدا�عن�شرحه�للمجل ِ

ّ
ة�لÃستاذ�ا+ؤل

ّ
م�عنه�باحثون�ه،�و شرَح�قواعد�ا+جل

ّ
قد�تكل

 .،�~ي�الهامش62القّبج،�مجلة��حكام�العدلية�مصادرها�وأثرها،�ص

https://islamansiklopedisiل�بتعريب�ترجمته�من� ،�وقد�تفضَّ

 .،�الذي�كان�َيدُرس�بمرحلة�الدكتوراه�~ي�الشريعة��سUمّية�بالجمهورّية�الvÄكّية

�البحر��سَود �عSى �و�ية�طرابزون، �~ي ��زيستان، �مركز�لواء �لíم½vاطورية�. »، �ا+عجم�الجغرا~ي موسvÄاس،
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

ــة�ا+نقــول�~ــي�تــر 
ّ
اجمهم�التاريخّيــة،�ومــن�هــؤ�ء�هــذا�العــاِلم�كث�ــ�vٌهــم��عــUم�ا+عروفــون�بآثــارهم�الِعلمّيــة،�رغــم�قل

دين�~ـي�الفقـه��سـUمي�مطلـَع�القـرن� الكب��vو�ستاذ�الشه��vالذي�ذاعت�آثاُره،�وانتشرت�آراؤه�وأفكاُره،�وكـان�أحـَد�ا+جـّدِ

ــرب�زمــان
ُ
الرابــع�عشــر�الهجــري،�ورغــم�هــذا�ورغــم�مــا�اعــتUه�مvÄَجُمنــا�مــن�مناصــب�علّيــة�~ــي�الدولــة�العثمانّيــة،�وق

�أّن�ترجمَته�قليلة�نادرة�خاّصة�باللغة�العربّية،�بل�لقد�عَجزُت�سابًقا�عن�معرفة�مجّرد�سنة�وفاتـه
ّ

بالنسبة�لزماننا�إ�

ـر�هللا�الوقـوف�عSـى�تفاصـيل�حياتـه�باللغـة�الvÄكّيـة،�فعزمـُت�عSـى�طلـب�ترجم�mـا�مـن�أحـد� رحمه�هللا�وأعSى�درجَته،�ثم�يسَّ

�ا+تواضعة�بحمد�هللا�وتوفيقهالفضUء�لنشرها�وإذاع�mا
ُ
�إ`ى�فوائَد�يس�vة�من�هنا�وهناك،�فكانت�هذه�الvÄجمة

ً
،�إضافة

ه
ُ
 :اسمه]ونسُبه]ومولُده]ونشأت

� �ثـــــم��ســـــتانبو`يُّ ـــــد�أمـــــ�ن�أفنــــدي�بـــــن�عثمـــــان�أفنــــدي،�البـــــاطوميُّ مـــــة�الكب�ـــــ�vعSــــي�حيـــــدر�أفنـــــدي�بــــن�محمَّ
ّ

Uهــــو�الع

،�كمــــــــــا�ُيعــــــــــرف�بــــــــــأم�ن�أفنــــــــــدي�زاده(2)ف�بحيــــــــــدر�أفنــــــــــدي�الصــــــــــغ�vُيعــــــــــر 

 .(5)م24/4/1853هـ،�ا+وافق�

 :عائلته: 
ى�منصـب�¢غـا�مكـان�ُحسـ�ن�باشــا�¢غـا،�وعمـل�~ـي�التـدريس�لســنوات�

ّ
ـد�أمـ�ن�أفنـدي،�تــو` دار�دان�زاده�محمَّ

ـــة،�وكــــان�نائًبــــا�~ــــي�إزم�ــــv،�وقاضــــًيا�
ّ
،�وشــــارك�~ــــي�الهيئــــة�ال�ـــ�fوضــــعت�القــــانوَن��ساæــــfّÁ،�أقــــام�~ــــي�مك

�«: يقول��ستاذ�عSي�حيدر�عن�والـده�رحمهمـا�هللا
َ
�حضـرة ا+بّجـل�الـذي�كـان�مـن�أفاضـِل�الُعلمـاء�وأكـابِر��والـديإنَّ

ــد�أمــ�ن�أفنــدي� حاء�الحــاج�محمَّ
َ
ــل ن�~ــي�ســنة�الصُّ ا+ــدّرِس�العــاّم�~ــي�جــامع�بايزيــد�قــد�ُعــّ�ِ

تلَك�الوظيفة�بكمال��ستقامة،�كالوظائف�ال��fخَدَمها�~ي�السابق�-ب�Uانفصال��-خدم�أك¿�vمن�عشرين�سنة�

�مــــن��و�د
ٌ
َت�ن،�وُولــــد�لــــه�ســــبعة ج�عSــــي�حيــــدر�أفنــــدي�مــــرَّ كــــ: وقــــد�تــــزوَّ

ُ
�ذ
ُ
أربعــــة

ّيـة�الحقـوق�~ـي�
ّ
اختاروا�مهنة�والدهم�وتابعوه�~ي�دراسة�الحقوق�أحُدهم�ابنه�أحمـد�والـذي�عمـل�كمـدّرٍِس�للحقـوق�~ـي�كل

ُمه]وتعليمه: 
ُّ
 :تعل

بدأ��ستاذ�عSي�حيدر�تلّقي�تعليمه��بتدائي�~ي�مسقط�رأسه�باطوم،�ثـم�انت

أن�Åéدراسَته�~ي�مدرسة�الُقضاة) م1877(هنكور�حافظ�رشيد،�وأخذ�منه��جازة،�و~ي�سنة�

�أنـــــه�وحـــــاَل�تعيينـــــه�ُعضـــــًوا�~ـــــي�محكمـــــة�اســـــتئناف�إســـــتانبول�ســـــنة�
ّ

ورغـــــم�انشـــــغال��ســـــتاذ�بوظيفـــــة�القضـــــاء�إ�

ـــة��حكـــام�الشــــرعّية�وأحكـــام��وقــــاف�وأصـــول�ا+حاكمــــات��،�كـــان�يقـــوم�~ــــي�هـــذه��ثنــــاء�بوظيفـــة�التــــدريس
ّ
+جل

                   

�عSى�ترجمت
ُ
ة�العدلّية�بدار�السUم�بالقاهرة،�وأعياني�وقm�َا�الوقوف

َّ
ف�ُمفَرًدا�عن�شرحه�للمجل ِ

ّ
ة�لÃستاذ�ا+ؤل

ّ
شرَح�قواعد�ا+جل

القّبج،�مجلة��حكام�العدلية�مصادرها�وأثرها،�ص: ينظر. ~ي�رسائل�علمية�فلم�ينقلوا�شيئا�من�ترجمته�لعدم�وجداmÙم�لها�بالعربية

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 2230

،�الذي�كان�َيدُرس�بمرحلة�الدكتوراه�~ي�الشريعة��سUمّية�بالجمهورّية�الvÄكّيةشاكر�الجع½vي ا+وقع��لكvÄوني�ا+ذكور�صديقي�الدكتور�

2230. 

� �تركية�¢سيوّية �~ي �وميناء �البحر��سَود)�ناضول (دينة �عSى �و�ية�طرابزون، �~ي ��زيستان، �مركز�لواء ،

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

ة��حكام،�
ّ
ام�شرح�مجل

ّ
 .4/599حيدر،�ُدرر�الحك

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�
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ــة�ا+نقــول�~ــي�تــر 
ّ
كث�ــ�vٌهــم��عــUم�ا+عروفــون�بآثــارهم�الِعلمّيــة،�رغــم�قل

دين�~ـي�الفقـه��سـUمي�مطلـَع�القـرن� الكب��vو�ستاذ�الشه��vالذي�ذاعت�آثاُره،�وانتشرت�آراؤه�وأفكاُره،�وكـان�أحـَد�ا+جـّدِ

ــرب�زمــان
ُ
الرابــع�عشــر�الهجــري،�ورغــم�هــذا�ورغــم�مــا�اعــتUه�مvÄَجُمنــا�مــن�مناصــب�علّيــة�~ــي�الدولــة�العثمانّيــة،�وق

�أّن�ترجمَته�قليلة�نادرة�خاّصة�باللغة�العربّية،�بل�لقد�عَجزُت�سابًقا�عن�معرفة�مجّرد�سنة�وفاتـه
ّ

بالنسبة�لزماننا�إ�

ـر�هللا�الوقـوف�عSـى�تفاصـيل�حياتـه�باللغـة�الvÄكّيـة،�فعزمـُت�عSـى�طلـب�ترجم�mـا�مـن�أحـد� رحمه�هللا�وأعSى�درجَته،�ثم�يسَّ

الفضUء�لنشرها�وإذاع�mا

ه: اBطلب]iّول 
ُ
اسمه]ونسُبه]ومولُده]ونشأت

� �ثـــــم��ســـــتانبو`يُّ ـــــد�أمـــــ�ن�أفنــــدي�بـــــن�عثمـــــان�أفنــــدي،�البـــــاطوميُّ مـــــة�الكب�ـــــ�vعSــــي�حيـــــدر�أفنـــــدي�بــــن�محمَّ
ّ

Uهــــو�الع

�الحنفــــــــــّي  ُيعــــــــــر . الُعثمــــــــــانيُّ

هـ،�ا+وافق�1269/رجب/15

: اBطلب]الثاني
ى�منصـب�¢غـا�مكـان�ُحسـ�ن�باشــا�¢غـا،�وعمـل�~ـي�التـدريس�لســنوات��أبـوه

ّ
ـد�أمـ�ن�أفنـدي،�تــو` دار�دان�زاده�محمَّ

ـــة،�وكــــان�نائًبــــا�~ــــي�إزم�ــــv،�وقاضــــًيا�طويلـــة�~ــــي�إســــتانبول 
ّ
،�وشــــارك�~ــــي�الهيئــــة�ال�ـــ�fوضــــعت�القــــانوَن��ساæــــfّÁ،�أقــــام�~ــــي�مك

 .(6)عسكرّيا�~ي��ناضول 

يقول��ستاذ�عSي�حيدر�عن�والـده�رحمهمـا�هللا

ــد�أمــ�ن�أفنــدي� حاء�الحــاج�محمَّ
َ
ــل الصُّ

خدم�أك¿�vمن�عشرين�سنة�

�مــــن��و�د
ٌ
َت�ن،�وُولــــد�لــــه�ســــبعة ج�عSــــي�حيــــدر�أفنــــدي�مــــرَّ وقــــد�تــــزوَّ

ّيـة�الحقـوق�~ـي�
ّ
اختاروا�مهنة�والدهم�وتابعوه�~ي�دراسة�الحقوق�أحُدهم�ابنه�أحمـد�والـذي�عمـل�كمـدّرٍِس�للحقـوق�~ـي�كل

 .جامعة�أنقره

: اBطلب]الثالث
بدأ��ستاذ�عSي�حيدر�تلّقي�تعليمه��بتدائي�~ي�مسقط�رأسه�باطوم،�ثـم�انت

هنكور�حافظ�رشيد،�وأخذ�منه��جازة،�و~ي�سنة�

�أنـــــه�وحـــــاَل�تعيينـــــه�ُعضـــــًوا�~ـــــي�محكمـــــة�اســـــتئناف�إســـــتانبول�ســـــنة�
ّ

ورغـــــم�انشـــــغال��ســـــتاذ�بوظيفـــــة�القضـــــاء�إ�

،�كـــان�يقـــوم�~ــــي�هـــذه��ثنــــاء�بوظيفـــة�التــــدريس)م1884(

1
�عSى�ترجمت) م2011سنة�(كنُت�نشرُت�() 

ُ
ة�العدلّية�بدار�السUم�بالقاهرة،�وأعياني�وقm�َا�الوقوف

َّ
ف�ُمفَرًدا�عن�شرحه�للمجل ِ

ّ
ة�لÃستاذ�ا+ؤل

ّ
شرَح�قواعد�ا+جل

~ي�رسائل�علمية�فلم�ينقلوا�شيئا�من�ترجمته�لعدم�وجداmÙم�لها�بالعربية
2

2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

ا+وقع��لكvÄوني�ا+ذكور�صديقي�الدكتور�
3

2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 
4

�وÚي»باطومي«: وُتكتب()  �م«: ، �تركية�¢سيوّية �~ي �وميناء دينة

 .140العثمانّية،�ص
5

وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 
6

وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 
7

ة��حكام،�() 
ّ
ام�شرح�مجل

ّ
حيدر،�ُدرر�الحك

8
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 
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،�وأم�ÅÁöثUث�ن�سنة�وهو�يدّرس�هذه�ا+وضوعات،�كما�دّرس�بمدرسـة�

كّية
َ
 .(2)،�كما�أم�ÅÁöاثن��fعشرة�سنة�وهو�يدّرِس�با+درسة�ا+ل

ف�رحمه�هللا�نتاج�علم�fّعظيم،�ذاع�~ي�البUد،�واعتمد�عليه�العلماء�~ي�كل�ناٍد�وواد،�بل�فاقت�كتُبه� ِ
ّ
كان�للمؤل

فاته�الفقهّية�
َّ
كتَب�َمن�عاصره�من��عUم،�وَمن�سبقه�من�أشياخه�الِعظام،�وقد�جمْعنا�هنا�ما�بلغ�إليه�علُمنا�من�مؤل

بع�الجزء��ّول�منه�~ي�إستانبول�سنة�
ُ
~ي�الفقه،�باللغة�العربية،�ط

ا�قام�عSى�تشكيل�الهيئة��فتائية�التابعة�+شيخة��سUم،�حيث�ت
ّ
ف�+

ّ
ّم�تشكيل�،�وقد�صّنفه�ا+ؤل

نون�يستفيدون�من�فقه�ا+ذاهب��ربعة،�وقاموا�بتأليف�مجموعة� فرٍع�متخّصص�بالتأليف،�و~ي�هذا�الفرع�كان�ا+عيَّ

 .(4)من�الكتب�الفقهية�ا+عت½vة،�وقام��ستاذ�عSي�حيدر�بوصفه�أحَد�أعضاء�هذه�الهيئة�بتأليف�كتاٍب�~ي�النفقات

صفحة،�) 790(،�~ي�(5))هـ1340- 1337(

 .وقد�ُترجم�الجزء��ّول�منه�إ`ى�العربية�عSى�يد�ا+حامي�أكرم�عبد�الجّبار�والقا�fÁÂمحّمد�أحمد�الُعَمر�العراقّيان

�السابق�ا+رحوم �عSى�منوال�كتاب�أم�ن��فتاء �الكتاب�منسوًجا �ُعمر�أفندي�قرين�أبادي�زا: وقد�جاء�هذا ده

�
ُ
ة
ّ
،�مرّتًبا�عSى��بواب،�مفّرًعا�عSى�طريقة�ا+واّد�ال��fسارت�علmÇا�ا+جل

 .(7))هـ1339هـ،�

ة�
ّ
ف،�بل�وأشهُر�شروح�ا+جل ِ

ّ
تب�ا+ؤل

ُ
باللغة�الvÄكّية،�وهو�أعظم�وأشهر�ك

�ا+حامي� �تعريبه �عSى �ثم�قام �أجزاء، �أربعة ~ي

ر[وافًيا�ُيغ�fgعن�الرجوع�إ`ى�غ�vه� ِ
ّ
زَمَن�ُمقَتنيه،�ويطرُح�] ويوف

تب�عن�قارئيه،�ويفتح�ا+غلقات،�ويجلو�الغامضات،�وي
ُ
�ت�الك �البحث�والتنقيب�~ي�ُمطوَّ

َ
ُحّل�ا+عضUت،�وُيزيل�مؤونة

�والُفقهاء�وا+حامون�إ`ى�اقتنائه،�وتنافسوا�~ي�إحرازه،�وعّولوا�~ي�
ُ
ولم�يكد�ينجز�هذا�الشرُح�ح��Åتسارع�القضاة

�أّن  �كما �غنية، �وبه �لهم�عمدة، �وكان �إليه، �مدلهّمات�ا+سائل �~ي �ونزعوا �عليه، �العثمانّية��معضUت�القضايا الدولة

�فنفد�
ً
�يس��vزمن�ح��Åنِفدت،�فأعيد�طبُعه�ثانية

ّ
أوجبت�َدرَسه�~ي�مدرسة�الحقوق،�ولم�يمِض�عSى�طبعته��و`ى�إ�

�عSى�سواه�أذيال�العفاء ،�وقد�كسد�بعد�هذا�الشرح�غ�vُه�من�شروح�العلماء،�وجرَّ
ً
 .(8)»أيضا،�فأعيد�ثالثة

                                                           

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. 

و��تزال�طبعات�الكتاب�بالعربية�من�أسوأ�الطبعات،�وأك¿vها�احتواء�عSى��خطاء�الخفّيات�والواضحات،�فا]�

. 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

،�وأم�ÅÁöثUث�ن�سنة�وهو�يدّرس�هذه�ا+وضوعات،�كما�دّرس�بمدرسـة�)القانون (الحقوق�) مدرسة

كّية(1)الُقضاة�+ّدة�استمّرت�خمس�سنوات
َ
،�كما�أم�ÅÁöاثن��fعشرة�سنة�وهو�يدّرِس�با+درسة�ا+ل

ه: 
ُ
فات

َّ
 :مؤل

ف�رحمه�هللا�نتاج�علم�fّعظيم،�ذاع�~ي�البUد،�واعتمد�عليه�العلماء�~ي�كل�ناٍد�وواد،�بل�فاقت�كتُبه� ِ
ّ
كان�للمؤل

فاته�الفقهّية�
َّ
كتَب�َمن�عاصره�من��عUم،�وَمن�سبقه�من�أشياخه�الِعظام،�وقد�جمْعنا�هنا�ما�بلغ�إليه�علُمنا�من�مؤل

 :ا+وضوعات�القانونّية،�والطريقة�التقنينّية،�وÚي

بع�الجزء��ّول�منه�~ي�إستانبول�سنة�: �حكام�الشرعّية�~ي��حوال�الشخصّية
ُ
~ي�الفقه،�باللغة�العربية،�ط

ا�قام�عSى�تشكيل�الهيئة��فتائية�التابعة�+شيخة��سUم،�حيث�ت
ّ
ف�+

ّ
،�وقد�صّنفه�ا+ؤل

نون�يستفيدون�من�فقه�ا+ذاهب��ربعة،�وقاموا�بتأليف�مجموعة� فرٍع�متخّصص�بالتأليف،�و~ي�هذا�الفرع�كان�ا+عيَّ

من�الكتب�الفقهية�ا+عت½vة،�وقام��ستاذ�عSي�حيدر�بوصفه�أحَد�أعضاء�هذه�الهيئة�بتأليف�كتاٍب�~ي�النفقات

بع�~ي�إستانبول�بالل: ترتيب�الصنوف�~ي�أحكام�الوقوف
ُ
(غة�الvÄكية،�ط

وقد�ُترجم�الجزء��ّول�منه�إ`ى�العربية�عSى�يد�ا+حامي�أكرم�عبد�الجّبار�والقا�fÁÂمحّمد�أحمد�الُعَمر�العراقّيان

�السابق�ا+رحوم �عSى�منوال�كتاب�أم�ن��فتاء �الكتاب�منسوًجا وقد�جاء�هذا

�»إتحاف��خUف�~ي�أحكام��وقاف
ُ
ة
ّ
،�مرّتًبا�عSى��بواب،�مفّرًعا�عSى�طريقة�ا+واّد�ال��fسارت�علmÇا�ا+جل

ها
َ
ف�بعد�كّل�ماّدة�شرًحا�موَجًزا�وافًيا�حول ِ

ّ
 .العدلّية،�ثم�يذكر�ا+ؤل

بع�~ي�إستانبول�سنة�: تسهيل�الفرائض
ُ
 .(6))هـ1322(باللغة�الvÄكّية،�ط

بع�~ي�إستانبول�سنة�: توضيح�ا+شكUت�~ي�أحكام��نتقا�ت
ُ
هـ،�1329(ط

ة��حكام�[~ي
َّ
ة�: شرح�مجل

ّ
ف،�بل�وأشهُر�شروح�ا+جل ِ

ّ
تب�ا+ؤل

ُ
باللغة�الvÄكّية،�وهو�أعظم�وأشهر�ك

� �بإستانبول�~ي �طبع بع�س) 16(عSى��طUق،
ُ
�ط �ثّم �جزًءا، �ا+حامي�) هـ1330(نة �تعريبه �عSى �ثم�قام �أجزاء، �أربعة ~ي

fgالحسي�fه�«: الذي�وصف�الشرَح�بأنه�جاء�فهمvعن�الرجوع�إ`ى�غ��fgوافًيا�ُيغ

تب�عن�قارئيه،�ويفتح�ا+غلقات،�ويجلو�الغامضات،�وي
ُ
�ت�الك �البحث�والتنقيب�~ي�ُمطوَّ

َ
مؤونة

د��وهام  .�mwام،�وُين���vفهام،�وُيبّدِ

�والُفقهاء�وا+حامون�إ`ى�اقتنائه،�وتنافسوا�~ي�إحرازه،�وعّولوا�~ي�
ُ
ولم�يكد�ينجز�هذا�الشرُح�ح��Åتسارع�القضاة

�أّن  �كما �غنية، �وبه �لهم�عمدة، �وكان �إليه، �مدلهّمات�ا+سائل �~ي �ونزعوا �عليه، معضUت�القضايا

�فنفد�
ً
�يس��vزمن�ح��Åنِفدت،�فأعيد�طبُعه�ثانية

ّ
أوجبت�َدرَسه�~ي�مدرسة�الحقوق،�ولم�يمِض�عSى�طبعته��و`ى�إ�

�عSى�سواه�أذيال�العفاء ،�وقد�كسد�بعد�هذا�الشرح�غ�vُه�من�شروح�العلماء،�وجرَّ
ً
أيضا،�فأعيد�ثالثة

                   

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

2230. 

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 2230

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 22

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 2230

مة�ا+عّرِب،�ص ة��حكام،�مقّدِ
ّ
و��تزال�طبعات�الكتاب�بالعربية�من�أسوأ�الطبعات،�وأك¿vها�احتواء�عSى��خطاء�الخفّيات�والواضحات،�فا]�. 4-3ام�شرح�مجل

 vكي،�فهم��قدر�عليه�من�غ�vÄخواننا��تراك�العارف�ن�بالعربية�إعادة�طبعة�بعد�النظر�~ي�أصله�الþهمأسأل�أن�ييّسر�.

ا�	و��� ا�����
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مدرسة(الحقوقّية�~ي�مكتب�

الُقضاة�+ّدة�استمّرت�خمس�سنوات

: لب]الرابعاBط
ف�رحمه�هللا�نتاج�علم�fّعظيم،�ذاع�~ي�البUد،�واعتمد�عليه�العلماء�~ي�كل�ناٍد�وواد،�بل�فاقت�كتُبه� ِ

ّ
كان�للمؤل

فاته�الفقهّية�
َّ
كتَب�َمن�عاصره�من��عUم،�وَمن�سبقه�من�أشياخه�الِعظام،�وقد�جمْعنا�هنا�ما�بلغ�إليه�علُمنا�من�مؤل

ا+وضوعات�القانونّية،�والطريقة�التقنينّية،�وÚي�ال��fيغلب�علmÇا

�حكام�الشرعّية�~ي��حوال�الشخصّية -1

ا�قام�عSى�تشكيل�الهيئة��فتائية�التابعة�+شيخة��سUم،�حيث�ت(3))م1917/هـ1333(
ّ
ف�+

ّ
،�وقد�صّنفه�ا+ؤل

نون�يستفيدون�من�فقه�ا+ذاهب��ربعة،�وقاموا�بتأليف�مجموعة� فرٍع�متخّصص�بالتأليف،�و~ي�هذا�الفرع�كان�ا+عيَّ

من�الكتب�الفقهية�ا+عت½vة،�وقام��ستاذ�عSي�حيدر�بوصفه�أحَد�أعضاء�هذه�الهيئة�بتأليف�كتاٍب�~ي�النفقات

ترتيب�الصنوف�~ي�أحكام�الوقوف -2

وقد�ُترجم�الجزء��ّول�منه�إ`ى�العربية�عSى�يد�ا+حامي�أكرم�عبد�الجّبار�والقا�fÁÂمحّمد�أحمد�الُعَمر�العراقّيان

�السابق�ا+رحوم �عSى�منوال�كتاب�أم�ن��فتاء �الكتاب�منسوًجا وقد�جاء�هذا

إتحاف��خUف�~ي�أحكام��وقاف«ا+عروف�بـ

ها
َ
ف�بعد�كّل�ماّدة�شرًحا�موَجًزا�وافًيا�حول ِ

ّ
العدلّية،�ثم�يذكر�ا+ؤل

تسهيل�الفرائض -3

توضيح�ا+شكUت�~ي�أحكام��نتقا�ت -4

ام� -5
ّ
~ي]درر�الحك

� �بإستانبول�~ي �طبع عSى��طUق،

�fgالفلسطيfgالحسي�fفهم

تب�عن�قارئيه،�ويفتح�ا+غلقات،�ويجلو�الغامضات،�وي
ُ
�ت�الك �البحث�والتنقيب�~ي�ُمطوَّ

َ
مؤونة

د��وهام �mwام،�وُين���vفهام،�وُيبّدِ

�والُفقهاء�وا+حامون�إ`ى�اقتنائه،�وتنافسوا�~ي�إحرازه،�وعّولوا�~ي�
ُ
ولم�يكد�ينجز�هذا�الشرُح�ح��Åتسارع�القضاة

�أّن  �كما �غنية، �وبه �لهم�عمدة، �وكان �إليه، �مدلهّمات�ا+سائل �~ي �ونزعوا �عليه، معضUت�القضايا

�فنفد�
ً
�يس��vزمن�ح��Åنِفدت،�فأعيد�طبُعه�ثانية

ّ
أوجبت�َدرَسه�~ي�مدرسة�الحقوق،�ولم�يمِض�عSى�طبعته��و`ى�إ�

�عSى�سواه�أذيال�العفاء ،�وقد�كسد�بعد�هذا�الشرح�غ�vُه�من�شروح�العلماء،�وجرَّ
ً
أيضا،�فأعيد�ثالثة

1
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

2
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

3
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

4
انة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�وقف�الدي() 

5
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

6
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

7
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

8
 () 

ّ
مة�ا+عّرِب،�صحيدر،�ُدرر�الحك ة��حكام،�مقّدِ

ّ
ام�شرح�مجل

 vكي،�فهم��قدر�عليه�من�غ�vÄخواننا��تراك�العارف�ن�بالعربية�إعادة�طبعة�بعد�النظر�~ي�أصله�الþأسأل�أن�ييّسر�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���،  ���* إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ن�من�إتمامه
ّ
ة�بنفسه�إ`ى�العربّية�لكنه�لم�يتمك

َّ
 .(1)جمة�شرح�ا+جل

 .(2))م1919/

 .(3))م1919/هـ1335

 .(4))هـ1316هـ،�

 .(5)صفحة) 35

بع�~ي�إستانبول�~ي�السنوات
ُ
  .(6))هـ1311�،1319�،1321: (باللغة�الvÄكّية،�ط

ـــة�والفقـــه،�
ّ
واّد�القانونيـــة،�وا+ـــواّد�ا+عّدلـــة،�ومقارنـــة�أحكـــام��راÂـــ�fÁبأحكـــام�ا+جل

  .(7)وا+قارنة�مع�أحكام�العقارات�الوقفّية،�وأحكام�مرور�الزمان،�وصورة�فصل�الدعاوى�وترجيح�البّينات

 .(8))م1916/هـ1332(باللغة�الvÄكّية،�طبعت�~ي�إستانبول�سنة�

بعت�~ي�إستانبول�سنة�
ُ
 .(9))هـ1340(باللغة�الvÄكية،�ط

بـع�~ـي�إسـتانبول�سـنة�
ُ
ـة��حكـام�العدلّيـة،�ط

ّ
مـن�مجل

`ــى�ذلــك�مشــاركُته�رحمــه�هللا�مطلــع�القــرن�العشــرين�وهــو�يــرأس�أمانــة�الفتــوى�~ــي�إعــداد�قــانون��حــوال�

بموجــــب�إرادة�ُســــلطانّية�َســــنّية�حيــــث�تــــّم�اختيــــاُره�كأحــــد�أعضــــاء�الهيئــــة�التأليفيــــة�

�fـــ�،�وم×mـــا�هـــذه�ا+قـــا�ت�ال�ـــ�fســـيأتي�الكـــUم�ع×mـــا�ال

،�وبقي�فmÇا�ح�ـ�Å(12)~ي�مدينة�بوردور ) م

ــي،�ثــم�انتقــل�ُعضــًوا�~ــي�محكمــة�اســتئناف�إســتانبول� أوشــاق،�ثــم�إ`ــى�مدينــة�دن�̀�

ــة��حكــام�الشــرعّية�وأصــول�ا+حاكمــات�الحقوقّيــة�~ــي�
ّ
،�وكــان�يقــوم�~ــي�هــذه��ثنــاء�بوظيفــة�التــدريس�+جل

ايـــــة�الثانيـــــة�~ـــــي�إســـــتانبول،�ثـــــم�~ـــــي�العـــــام�ذاتـــــه�

،�)م1899(أصبح�رئيًسا�+حكمة�البدايـة،�ثـّم�أصـبح�رئيًسـا�لـدائرة�الحقـوق�الثانيـة�~ـي�محكمـة��سـتئناف�سـنة�

                                                           

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali. 

موسvÄاس،�ا+عجم�الجغرا~ي�لíم½vاطورية�العثمانّية،�. »،�مركز�اللواء�الذي�يحمل��سم�نفسه،�~ي�و�ية�قره�مان،�عSى�ُبح�vة�بوردور 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

ف�رحمه�هللا�إ`ى�تر  ِ
ّ
ن�من�إتمامهى�ا+ؤل

ّ
ة�بنفسه�إ`ى�العربّية�لكنه�لم�يتمك

َّ
جمة�شرح�ا+جل

يون�واقتضاmjا بعت�~ي�إستانبول�سنة��:رسالة�~ي�قضاء�الدُّ
ُ
/هـ1335(ط

وت
َ
بعت�~ي�إستانبول�سنة�: رسالة�~ي�حّق�عدم�انفساخ��جارة�با+

ُ
1335(ط

بعت�~ي�إستانبول�سنة�~ي�الفق: رسالة�~ي�ا+فقود
ُ
هـ،�1309(ه�الحنفي،�ط

35(~ي�) هـ1316(طبعت�~ي�إستانبول�سنة�: رسالة�ا+واضعة�و�ستغUل

fÁÂبع�~ي�إستانبول�~ي�السنوات: شرح�جديد�لقانون��را
ُ
باللغة�الvÄكّية،�ط

ـــة�والفقـــه،�ويشـــتمل�الكتـــاب�عSـــى�شـــرح�ا+ـــ
ّ
واّد�القانونيـــة،�وا+ـــواّد�ا+عّدلـــة،�ومقارنـــة�أحكـــام��راÂـــ�fÁبأحكـــام�ا+جل

وا+قارنة�مع�أحكام�العقارات�الوقفّية،�وأحكام�مرور�الزمان،�وصورة�فصل�الدعاوى�وترجيح�البّينات

باللغة�الvÄكّية،�طبعت�~ي�إستانبول�سنة�: ا+جموعة�الجديدة�~ي�الكتب��ربعة

بعت�~ي�إستانبول�سنة�: ا+باحث�ا+هّمة�~ي�التطبيقات�الشرعّية�والحقوقّية
ُ
باللغة�الvÄكية،�ط

بـع�~ـي�إسـتانبول�سـنة�) 16-11(باللغة�الvÄكّية،�وهـو�شـرٌح�لÃجـزاء�
ُ
ـة��حكـام�العدلّيـة،�ط

ّ
مـن�مجل

`ــى�ذلــك�مشــاركُته�رحمــه�هللا�مطلــع�القــرن�العشــرين�وهــو�يــرأس�أمانــة�الفتــوى�~ــي�إعــداد�قــانون��حــوال�

بموجــــب�إرادة�ُســــلطانّية�َســــنّية�حيــــث�تــــّم�اختيــــاُره�كأحــــد�أعضــــاء�الهيئــــة�التأليفيــــة�) قــــانون�حقــــوق�العائلــــة

،�وم×mـــا�هـــذه�ا+قـــا�ت�ال�ـــ�fســـيأتي�الكـــUم�ع×mـــا�ال�ـــ�f،�ناهيـــك�عـــن�ا+قـــا�ت�ال�ـــ�fكـــان�يكت¾mـــا�رحمـــه�هللا

 .تناولت�أك¿�vموضوعات�أصول�استماع�الدعوى�الحقوقّية

 :مناصبه: اBطلب]الخامس
م1880(أّول�وظيفة�انتصب�لها�ا+vÄَجم�رحمه�هللا�Úي�وظيفة�القضاء�سنة�

ــي،�ثــم�انتقــل�ُعضــًوا�~ــي�محكمــة�اســتئناف�إســتانبول��حيــث�انتقــل�إ`ــى�مدينــة أوشــاق،�ثــم�إ`ــى�مدينــة�دن�̀�

ــة��حكــام�الشــرعّية�وأصــول�ا+حاكمــات�الحقوقّيــة�~ــي�
ّ
،�وكــان�يقــوم�~ــي�هــذه��ثنــاء�بوظيفــة�التــدريس�+جل

(13). 

ايـــــة�الثانيـــــة�~ـــــي�إســـــتانبول،�ثـــــم�~ـــــي�العـــــام�ذاتـــــه�أصـــــبح�رئيًســـــا�لـــــدائرة�الحقـــــوق�+حكمـــــة�البد) م1894

أصبح�رئيًسا�+حكمة�البدايـة،�ثـّم�أصـبح�رئيًسـا�لـدائرة�الحقـوق�الثانيـة�~ـي�محكمـة��سـتئناف�سـنة�

                   

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

2230. 

2230. 

2230. 

2230. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 2230

 .160¢قطوغاني،�حركة�التجديد�~ي�تقن�ن�الفقه��سUمي،�ص

2230. 

2230. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�. 2230

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

،�مركز�اللواء�الذي�يحمل��سم�نفسه،�~ي�و�ية�قره�مان،�عSى�ُبح�vة�بوردور ]�ناضول [

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

ا�	و��� ا�����

Page 15 
�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ف�رحمه�هللا�إ`ى�تر  ِ
ّ
وقد�س�ى�ا+ؤل

يون�واقتضاmjا -6 رسالة�~ي�قضاء�الدُّ

رسالة�~ي�حّق�عدم�انفسا -7

رسالة�~ي�ا+فقود -8

رسالة�ا+واضعة�و�ستغUل -9

10- fÁÂشرح�جديد�لقانون��را

ويشـــتمل�الكتـــاب�عSـــى�شـــرح�ا+ـــ

وا+قارنة�مع�أحكام�العقارات�الوقفّية،�وأحكام�مرور�الزمان،�وصورة�فصل�الدعاوى�وترجيح�البّينات

ا+جموعة�الجديدة�~ي�الكتب��ربعة -11

ا+باحث�ا+هّمة�~ي�التطبيقات�الشرعّية�والحقوقّية -12

ة -13
ّ
باللغة�الvÄكّية،�وهـو�شـرٌح�لÃجـزاء�: مرآة�ا+جل

 .(10))هـ1298�،1299(

`ــى�ذلــك�مشــاركُته�رحمــه�هللا�مطلــع�القــرن�العشــرين�وهــو�يــرأس�أمانــة�الفتــوى�~ــي�إعــداد�قــانون��حــوال�ُيضــاف�إ

قــــانون�حقــــوق�العائلــــة(الشخصــــّية�

،�ناهيـــك�عـــن�ا+قـــا�ت�ال�ـــ�fكـــان�يكت¾mـــا�رحمـــه�هللا(11)للقـــانون�ا+ـــذكور 

تناولت�أك¿�vموضوعات�أصول�استماع�الدعوى�الحقوقّية

اBطلب]الخامس
أّول�وظيفة�انتصب�لها�ا+vÄَجم�رحمه�هللا�Úي�وظيفة�القضاء�سنة�

حيــث�انتقــل�إ`ــى�مدينــة) م1883(ســنة�

ــة��حكــام�الشــرعّية�وأصــول�ا+حاكمــات�الحقوقّيــة�~ــي�)م1884(ســنة�
ّ
،�وكــان�يقــوم�~ــي�هــذه��ثنــاء�بوظيفــة�التــدريس�+جل

.الحقوق ) مدرسة(مكتب�

1894(و~ـــــي�العـــــام�

أصبح�رئيًسا�+حكمة�البدايـة،�ثـّم�أصـبح�رئيًسـا�لـدائرة�الحقـوق�الثانيـة�~ـي�محكمـة��سـتئناف�سـنة�) م1894(

1
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

2
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

3
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

4
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

5
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

6
2230لوط،�معجم�التاريخ،�صقره�ب() 

7
¢قطوغاني،�حركة�التجديد�~ي�تقن�ن�الفقه��سUمي،�ص() 

8
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 

9
2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 
10

2230قره�بلوط،�معجم�التاريخ،�ص() 
11

وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 
12

[ركية�¢سيوية�مدينة�~ي�ت«: وÚي() 

 .173ص
13

وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 
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،�ثــم�بعــدها�أصــبح�عضــًوا�بــدائرة�الحقــوق،�وبعــدها�صــار�رئيًســا�لهــا،�ومــن�ثــّم�

بيـل�تقاعــده�عمـل�~ـي�ســنة�
ُ
) م1916(،�وق

للعدلّيـة�~ـي�حكومـة�رئـيس�الـوزراء�توفيـق�

ـــة�لشـــيخ��ســـUم�خ�ـــvي�أفنـــدي
َّ
،�أثنـــاء�قيامـــه�بمقـــام�أمـــ�ن�الفتـــوى�حـــاول��ســـتاذ�عSـــي�حيـــدر�إحيـــاء�جمعّيـــة�ا+جل

ــــق�
ّ
ائيــــة،�و~ــــي�داخلهــــا�قــــام�بفــــتح�فــــرع�متعل

م�أطلــــق�فتــــوى�~ــــي�الــــدعوة�إ`ــــى�١١/١٩١٤

ع�ن�عSـــى�البيـــان١٩١٤ ِ
ّ
�م�كـــان�أحـــد�ا+ـــوق

بعــد�َتــرِك��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيــدر�للعمـــل�نــاظًرا�للَعدلّيــة�عكــف�رحمـــه�هللا�عSــى�التــأليف�حيـــث�يقــول�عــن�تلـــك�

تـــب�و¢ثـــار�»وف
ُ
،�مســـتفيًدا�مـــن�تلـــك�الك

�بأن�أكـوَن�أميَ×mـا،�وحاصـًرا�جهـودي�
ُ
مة�ال��fاحتو»mا�داُر��فتاء،�وال��fكان�`ي�الشرف �-بعـد�اع�Äا`ـي�العمـل�الرسـم�fّ -القّيِ

 :،�ا+وافـــــق�مـــــن�حيـــــث�الحســـــاب(5)م1935

هــــ،�وبـــه�تنتéـــ�fحيــاة�هـــذا�العـــالم�الكب�ـــv،�والفقيـــه�النحريـــر،�ليÄــvك�لنـــا�عـــددا�مـــن�ذخـــائر�تـــراث�

 .العهد�العثماني�ال����fتزال�ُترى�آثارها�~ي�البUد�العربية�و�سUمّية�ح��Åيومنا�هذا

�Úــــي�تلــــك�ا+عــــالم�ال�ــــ�fظهــــرت�مــــن�خــــUل�هــــذه�ا+قــــا�ت�ال�ــــ�fلــــم�ُتكتــــب�عSــــى�الشــــكل�ا+عتــــاد�للكتــــاب�مــــن�
ٌ
يــــدة

وÚــي�) هـــ1327-1326(تقســيمه�إ`ــى�ا+باحــث�والفصــول�و�بــواب،�وقــد�كانــت�كتاب�mــا�عSــى�فÄــvات�زمانيــة�امتــّدت�نحــو�عــام�

وقـد�وقـع�«: حيـث�يقـول�~ـي�آخـر�مقا�تـه

ــه�بــاليم�ن�بــاٍق�~ــي�محكمــِة��ســتئناف �حقَّ �عSــى�هــذا�الســؤاِل�~ــي�محكمــِة�التمي�ــ�،�فكــان�بعــض�¢راء�عSــى�أنَّ
ُ
... �خــتUف

�آ
ُ
�لهــذا�أك¿vيــة

ً
ـدة راِء�محكمـِة�التمي�ــِ��مؤّيِ

 .ما�جعل�بي×mا�نوًعا�من�عدم��كتمال�~ي�بعض�ا+وضوعات،�أو��ستطراد�~ي�موضوعات�أخرى 
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،�ثــم�بعــدها�أصــبح�عضــًوا�بــدائرة�الحقــوق،�وبعــدها�صــار�رئيًســا�لهــا،�ومــن�ثــّم�)م1900(فُعضــًوا�~ــي�محكمــة�التمي�ــ��ســنة�

بيـل�تقاعــده�عمـل�~ـي�ســنة�)م1914(رئيًسـا�+حكمـة�التمي�ــ�،�ح�ـ�Åشـغل�منصـب�أمــ�ن�الفتـوى�سـنة�
ُ
،�وق

ا�~ي�روم�إيSي   .(1)آخر�سنوات�وظيفته�قاضًيا�عسكري�

للعدلّيـة�~ـي�حكومـة�رئـيس�الـوزراء�توفيـق�) َوزيـًرا(نـاظًرا�) م21/1/1919( -) م11/11/1918(عمل�~ي�الفvÄة�ما�ب�ن�

ها�باقتدار�رحمه�هللا�وعفى�عنه
ّ

 .،�وال��fكانت�آخر�ا+ناصب�ال��fتو�

 :(3)مواقفه: اBطلب]السادس

ـــة�لشـــيخ��ســـUم�خ�ـــvي�أفنـــدي
َّ
أثنـــاء�قيامـــه�بمقـــام�أمـــ�ن�الفتـــوى�حـــاول��ســـتاذ�عSـــي�حيـــدر�إحيـــاء�جمعّيـــة�ا+جل

ــــق�عنــــدما�لــــم�يتحّقــــق�لــــه�ذلــــك�قــــام�~ــــي�مشــــيخة��ســــUم��بتأســــيس�الهيئــــة��فت
ّ
ائيــــة،�و~ــــي�داخلهــــا�قــــام�بفــــتح�فــــرع�متعل

١٤/١١وبعــــد�دخــــول�الدولــــة�العثمانّيــــة�الحــــرَب�العا+ّيــــة��و`ــــى�مباشــــرة�~ــــي�

٢٣/١١/١٩١٤الجهـــاد��ك½ـــv،��وقرأهـــا��بصـــفته�أميًنـــا�للفتـــوى�~ـــي�جـــامع�الفـــاتح،�و~ـــي�

ق�بالجهاد�من�ب�ن� ِ
ّ
 .شخًصا�قاموا�بالتوقيع�عليه) ٢٩(ّي�ا+تعل

ه: اBطلب]السابع
ُ
 :وفات

بعــد�َتــرِك��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيــدر�للعمـــل�نــاظًرا�للَعدلّيــة�عكــف�رحمـــه�هللا�عSــى�التــأليف�حيـــث�يقــول�عــن�تلـــك�

وفالصـــنوف�~ـــي�أحكـــام�الوقـــ«: لـــذا�أخـــذُت�عSـــى�عـــاتقي�وضـــع�كتـــابي�هـــذا

�بأن�أكـوَن�أميَ×mـا،�وحاصـًرا�جهـودي�
ُ
مة�ال��fاحتو»mا�داُر��فتاء،�وال��fكان�`ي�الشرف القّيِ

ي�~ـــــي�إســـــتانبول�بتـــــاريخ�(4)»~ـــــي�تـــــأليف�وإخـــــراج�هـــــذا�الكتـــــاب
ّ
14/9/1935،�إ`ـــــى�أن�تـــــو~

هــــ،�وبـــه�تنتéـــ�fحيــاة�هـــذا�العـــالم�الكب�ـــv،�والفقيـــه�النحريـــر،�ليÄــvك�لنـــا�عـــددا�مـــن�ذخـــائر�تـــراث�1354

العهد�العثماني�ال����fتزال�ُترى�آثارها�~ي�البUد�العربية�و�سUمّية�ح��Åيومنا�هذا

ف]�ي]اBقاTت]وتأسيس]نظرية]الدعوى  ِ
ّ
 :منهُج]اBؤل

�Úــــي�تلــــك�ا+عــــالم�ال�ــــ�fظهــــرت�مــــن�خــــUل�هــــذه�ا+قــــا�ت�ال�ــــ�fلــــم�ُتكتــــب�عSــــى�الشــــكل�ا+عتــــاد�للكتــــاب�مــــن�
ٌ
يــــدة

تقســيمه�إ`ــى�ا+باحــث�والفصــول�و�بــواب،�وقــد�كانــت�كتاب�mــا�عSــى�فÄــvات�زمانيــة�امتــّدت�نحــو�عــام�

ـف�رحمـه�هللا���يـزال� ِ
ّ
حيـث�يقـول�~ـي�آخـر�مقا�تـه�- يسـا�+حكمـة�التمي�ـ�عضـًوا�أو�رئالفvÄة�ال��fكان�فmÇـا�ا+ؤل

ــه�بــاليم�ن�بــاٍق�~ــي�محكمــِة��ســتئناف �حقَّ �عSــى�هــذا�الســؤاِل�~ــي�محكمــِة�التمي�ــ�،�فكــان�بعــض�¢راء�عSــى�أنَّ
ُ
�خــتUف

�آوقــد�كانـت�... ورأى�الـبعُض�¢خــُر�أّن�الُحكـَم�َصــَدَر�بنـاًء�عSــى�النكـول�الواقــع�بدايـة
ُ
أك¿vيــة

ما�جعل�بي×mا�نوًعا�من�عدم��كتمال�~ي�بعض�ا+وضوعات،�أو��ستطراد�~ي�موضوعات�أخرى 

                   

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�

 .9حيدر،�ترتيب�الصنوف�~ي�أحكام�الوقوف،�ص

 .https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-efendi-kucukوقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�
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فُعضــًوا�~ــي�محكمــة�التمي�ــ��ســنة�

رئيًسـا�+حكمـة�التمي�ــ�،�ح�ـ�Åشـغل�منصـب�أمــ�ن�الفتـوى�سـنة��أصـبح

آخر�سنوات�وظيفته�قاضًيا�عسكري

عمل�~ي�الفvÄة�ما�ب�ن�

ها�باقتدار�رحمه�هللا�وعفى�عنه(2)باشا
ّ

،�وال��fكانت�آخر�ا+ناصب�ال��fتو�

اBطلب]السادس

ـــة�لشـــيخ��ســـUم�خ�ـــvي�أفنـــدي
َّ
أثنـــاء�قيامـــه�بمقـــام�أمـــ�ن�الفتـــوى�حـــاول��ســـتاذ�عSـــي�حيـــدر�إحيـــاء�جمعّيـــة�ا+جل

عنــــدما�لــــم�يتحّقــــق�لــــه�ذلــــك�قــــام�~ــــي�مشــــيخة��ســــUم��بتأســــيس�الهيئــــة��فتو 

 .بمسائل�التأليف

وبعــــد�دخــــول�الدولــــة�العثمانّيــــة�الحــــرَب�العا+ّيــــة��و`ــــى�مباشــــرة�~ــــي�

الجهـــاد��ك½ـــv،��وقرأهـــا��بصـــفته�أميًنـــا�للفتـــوى�~ـــي�جـــامع�الفـــاتح،�و~ـــي�

ق�بالجهاد�من�ب�ن� ِ
ّ
التاري	ّي�ا+تعل

اBطلب]السابع
بعــد�َتــرِك��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيــدر�للعمـــل�نــاظًرا�للَعدلّيــة�عكــف�رحمـــه�هللا�عSــى�التــأليف�حيـــث�يقــول�عــن�تلـــك�

لـــذا�أخـــذُت�عSـــى�عـــاتقي�وضـــع�كتـــابي�هـــذا«: ا+رحلـــة

�بأن�أكـوَن�أميَ×mـا،�وحاصـًرا�جهـودي�
ُ
مة�ال��fاحتو»mا�داُر��فتاء،�وال��fكان�`ي�الشرف القّيِ

~ـــــي�تـــــأليف�وإخـــــراج�هـــــذا�الكتـــــاب

1354/جمــادى�¢خـــرة/15

العهد�العثماني�ال����fتزال�ُترى�آثارها�~ي�البUد�العربية�و�سUمّية�ح��Åيومنا�هذا

 

ف]�ي]اBقاTت]وتأسيس]نظرية]الدعوى : اBبحث]الثاني ِ
ّ
منهُج]اBؤل

�Úــــي�تلــــك�ا+عــــالم�ال�ــــ�fظهــــرت�مــــن�خــــUل�هــــذه�ا+قــــا�ت�ال�ــــ�fلــــم�ُتكتــــب�عSــــى�الشــــكل�ا+عتــــاد�للكتــــاب�مــــن�عد
ٌ
يــــدة

تقســيمه�إ`ــى�ا+باحــث�والفصــول�و�بــواب،�وقــد�كانــت�كتاب�mــا�عSــى�فÄــvات�زمانيــة�امتــّدت�نحــو�عــام�

ـف�رحمـه�هللا���يـزال� ِ
ّ
الفvÄة�ال��fكان�فmÇـا�ا+ؤل

ــه�بــاليم�ن�بــاٍق�~ــي�محكمــِة��ســتئناف �حقَّ �عSــى�هــذا�الســؤاِل�~ــي�محكمــِة�التمي�ــ�،�فكــان�بعــض�¢راء�عSــى�أنَّ
ُ
�خــتUف

ورأى�الـبعُض�¢خــُر�أّن�الُحكـَم�َصــَدَر�بنـاًء�عSــى�النكـول�الواقــع�بدايـة

vا�نوًعا�من�عدم��كتمال�~ي�بعض�ا+وضوعات،�أو��ستطراد�~ي�موضوعات�أخرى �- (6)«الرأي��خ�m×ما�جعل�بي

1
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

2
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

3
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

4
حيدر،�ترتيب�الصنوف�~ي�أحكام�الوقوف،�ص() 

5
وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�() 

6
 .242-241ص() 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���،  ���* إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

وقـد�جـاءت�بعـض�هـذه�ا+قـا�ت�عSـى�قـدر�مـن�التفصــيل،�بينمـا�جـاء�بعضـها�دون�ذلـك،�بـل�ربمـا�لـم�يـتّمم�الكاتــب�

،�كما�أك¿�vَالكاتُب�رحمه�هللا�~ي�بعضها�من�التمثيل�وبيان�ا+سائل�ا+تفّرعة�بما�

ـــُرق�
ّ
ـــام�أســـهل�الط

ّ
فmÇـــا�مـــن�تعلـــيِم�الُقضـــاة�والُحك

�
ً

Uمية�مســتعمUــا�نظريــة�الــدعوى�~ــي�الشــريعة��ســmÇعل�fـgتنب�fــ�وعات�ال

،�)الصــــUحّية(أحــــدث�ا+صــــطلحات�الحقوقيــــة،�فبــــدأ�بــــالكUم�عSــــى�تقــــديم��ســــتدعاء�إ`ــــى�ا+حكمــــة،�وتكلــــم�~ــــي�الوظيفــــة�

الـدفوع،���والوكالة�بالخصومة،�وتقسيمات�الدعوى،�وشروط�الدعوى،�وأركان�الدعوى،�والجواب�عن�الدعوى،�وأقسام

ولو�عقدنا�مقارنة�ب�ن�مقا�ت��ستاذ�عSي�حيدر�وكتاب�نظرية�الدعوى�لÃستاذ�الكب��vمحمد�نعيم�ياس�ن�لظهـر�

يعة�لنا�جلّيا�أّن�صاحَب�ا+قا�ت�رحمه�هللا�قد�استوعب�معظَم�مـا�ُيطـرح�اليـوم�~ـي�أعمـق�كتـب�أحكـام�الـدعوى�~ـي�الشـر 

 .�سUمّية،�بحيث�يأخذ�بيدك�من�أول�ما�يلزم�لتقديم�الدعوى�وح��Åإصدار�الحكم�فmÇا

وقـد�أخـذنا�عSـى�عاتقنـا�إبـراز�بعـض�معـالم�التـأليف�والكتابـة�عنـد��سـتاذ�عSـي�حيـدر�مـن�خـUل�مقا�تـه،�وهـو�مــا�

ل�ــــ�fتعت½ــــ�v~ــــي�أعSــــى�مراتــــب�البحــــث�قــــد�يظهــــر�جلّيــــا�~ــــي�كتبــــه��خــــرى،�لكّنــــا�اقتصــــرنا�عSــــى�التمثيــــل�مــــن�خــــUل�ا+قــــا�ت�ا

�~ــي�تنــاول�هــذا�ا+وضـــوع�الرائــق�مــن�ِقبــل�بعـــض�البــاحث�ن�~ــي�بحــوث�أو�رســـائل�
ً

Uللمقــام،�وأمـــ�
ً
والتحقيــق�و�فــادة�مراعــاة

 :وهذه�ا+عالم�ُيمكن�اختصارها�~ي�¢تي

فقد�ُع�fgصاحب�ا+قا�ت�ببيان�بعض�الضوابط�والقواعـد�الفقهّيـة�كيمـا�يضـبط�للقـارئ�معلوماتـه،�و��يتيـه�~ـي�

رَت�بــأن�لــيس�لــك�عنــدي�أنــت�كنــَت�أقــر 

ِ�ي�وقـــال �الــــُمدَّ
َ
ِ�ي،�فـــإذا�اســـتأنف نـــة،�ُتـــَرّد�دعـــوى�الــــُمدَّ إّن�إقـــراري�بـــأن�لـــيس�`ـــي�حـــّق�أو�: دعـــوى�أو�خصـــومة،�وأثبتـــه�بالَبّيِ

خصومة�يحتمل�أن�يكون�وقـع�قبـَل�ثبـوت�حّقـي،�كمـا�أنـه�يحتمـل�أن�يكـون�ثبـت�حّقـي�ا+ـذكور�بعـد��بـراء�ا+ـذكور،�ومـع�

ـه�هـذا�دفًعـا،�و��ُيقبـل؛�Þّن�
ُ
ق�هذه�الجهات،�ف�Uيكـون�قول

ّ
القاعـدة�Úـي�أنـه�إذا�تعـارض�ة�البدايِة�لم�تدق

ُن�ا+ســائُل�ال�ــ�fتتوّجــُه�فmÇــا�اليمــ� َ�ى�عليــهقاعــدة�mwــا�تتبــ�َّ ــدَّ
ُ
،�ُن�عSــى�ا+

»�
َ
َ�ى�عليـه�عشـرة ـدَّ

ُ
�`ـي�~ـي�ذّمـِة�هـذا�ا+ إنَّ

ــ
َ
َ�ى�عليــه�بأنــه�أق ــدَّ

ُ
�ا+

َ
�ا+ــذكور�عSــى�الوجــِه�فــإِن�اعÄــvف �~ــي�ا+حــّلِ رَّ

ولهـذه�القاعـدِة�بعـض�ا+سـتثَنيات،�عSـى�

                                                           

،�ولم�نجد�كUَمه�عن�الِقسم�الثالث،�وإن�كان�رّبما�جاء�الخلل�

ر�
َ
ك
َ
 ) 13(يثه�عن�َدفع�الدفع�حيث�ذ

ً
 .مثا�

ريف،�وأحُد�
ّ
�الش اِم

ّ
�الّتمي�ِ��~ي�الش ا+تقاِعد�من�رئاسِة�محكمِة

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

وقـد�جـاءت�بعـض�هـذه�ا+قـا�ت�عSـى�قـدر�مـن�التفصــيل،�بينمـا�جـاء�بعضـها�دون�ذلـك،�بـل�ربمـا�لـم�يـتّمم�الكاتــب�

م�فmÇابعض�ا+وضوعات�ال��fأخذ�ي
ّ
،�كما�أك¿�vَالكاتُب�رحمه�هللا�~ي�بعضها�من�التمثيل�وبيان�ا+سائل�ا+تفّرعة�بما�(1)تكل

ـــه�~ـــي�كتـــاٍب�واحـــد�ِمـــن�كتـــب�َمـــن�ســـبَقه
ُ
ـــُرق�«: ،�ح�ـــ�Åقيـــل�ع×mـــا(2)��يوجـــد�مثل

ّ
ـــام�أســـهل�الط

ّ
فmÇـــا�مـــن�تعلـــيِم�الُقضـــاة�والُحك

�وقـد�جمــع�ا+ؤلــف�~ــي�مقا�تــه�أهــم�ا+وضــ
ً

Uمية�مســتعمUــا�نظريــة�الــدعوى�~ــي�الشــريعة��ســmÇعل�fـgتنب�fــ�وعات�ال

أحــــدث�ا+صــــطلحات�الحقوقيــــة،�فبــــدأ�بــــالكUم�عSــــى�تقــــديم��ســــتدعاء�إ`ــــى�ا+حكمــــة،�وتكلــــم�~ــــي�الوظيفــــة�

والوكالة�بالخصومة،�وتقسيمات�الدعوى،�وشروط�الدعوى،�وأركان�الدعوى،�والجواب�عن�الدعوى،�وأقسام

 .وأسباب�الحكم�وÚي�البّينات،�ح��Åإصدار�الحكم

ولو�عقدنا�مقارنة�ب�ن�مقا�ت��ستاذ�عSي�حيدر�وكتاب�نظرية�الدعوى�لÃستاذ�الكب��vمحمد�نعيم�ياس�ن�لظهـر�

لنا�جلّيا�أّن�صاحَب�ا+قا�ت�رحمه�هللا�قد�استوعب�معظَم�مـا�ُيطـرح�اليـوم�~ـي�أعمـق�كتـب�أحكـام�الـدعوى�~ـي�الشـر 

�سUمّية،�بحيث�يأخذ�بيدك�من�أول�ما�يلزم�لتقديم�الدعوى�وح��Åإصدار�الحكم�فmÇا

وقـد�أخـذنا�عSـى�عاتقنـا�إبـراز�بعـض�معـالم�التـأليف�والكتابـة�عنـد��سـتاذ�عSـي�حيـدر�مـن�خـUل�مقا�تـه،�وهـو�مــا�

قــــد�يظهــــر�جلّيــــا�~ــــي�كتبــــه��خــــرى،�لكّنــــا�اقتصــــرنا�عSــــى�التمثيــــل�مــــن�خــــUل�ا+قــــا�ت�ا

�~ــي�تنــاول�هــذا�ا+وضـــوع�الرائــق�مــن�ِقبــل�بعـــض�البــاحث�ن�~ــي�بحــوث�أو�رســـائل�
ً

Uللمقــام،�وأمـــ�
ً
والتحقيــق�و�فــادة�مراعــاة

ف�مكانته
ّ
ه،�وا+ؤل ي�ا+وضوع�حقَّ

ّ
ة�تو~

ّ
وهذه�ا+عالم�ُيمكن�اختصارها�~ي�¢تي. مستقل

 :الضوابط�هتمام�بالقواعد�و 

فقد�ُع�fgصاحب�ا+قا�ت�ببيان�بعض�الضوابط�والقواعـد�الفقهّيـة�كيمـا�يضـبط�للقـارئ�معلوماتـه،�و��يتيـه�~ـي�

 .بحر��مثلة�التطبيقّية،�والفروع�الفقهّية�ال����fتكاد�تنحصر

ــه�رحمــه�هللا
ُ
ــه�قول

ُ
َ�ى�عليــه�بقولــه«: ومثال ــدَّ

ُ
َ�ــى�بمــال�أو�َعــ�ن،�فــدفع�ا+ أنــت�كنــَت�أقــر : ادَّ

ِ�ي�وقـــال �الــــُمدَّ
َ
ِ�ي،�فـــإذا�اســـتأنف نـــة،�ُتـــَرّد�دعـــوى�الــــُمدَّ دعـــوى�أو�خصـــومة،�وأثبتـــه�بالَبّيِ

خصومة�يحتمل�أن�يكون�وقـع�قبـَل�ثبـوت�حّقـي،�كمـا�أنـه�يحتمـل�أن�يكـون�ثبـت�حّقـي�ا+ـذكور�بعـد��بـراء�ا+ـذكور،�ومـع�

ـه�هـذا�دفًعـا،�و��ُيقبـل؛�Þّن�
ُ
ق�هذه�الجهات،�ف�Uيكـون�قول

ّ
ة�البدايِة�لم�تدق

 .(4)«ا+وِجب�وا+سِقط،�ُيعت½�vا+سِقط�آخًرا�وواقًعا�وثابًتا�بعد

ــه�رحمــه�هللا
ُ
ــه�قول

ُ
ُن�ا+ســائُل�ال�ــ�fتتوّجــُه�فmÇــا�اليمــ�إليــك�¢ن�: ســؤال«: ومثال قاعــدة�mwــا�تتبــ�َّ

 »حيث�يكون��قراُر�ُملزًما�فباþنكاِر�َتلَزم�الَيم�ُن 
ً

Uي�قـائ� َ�ى�الـُمدَّ «: ،�فإذا�ادَّ

�كــذا �بأنــه�مــديوٌن�`ــي�~ــي�محــّلِ ــرَّ
َ
ــ» دنــان��vََديًنــا،�ح�ــ�Åإنــه�أق

َ
َ�ى�عليــه�بأنــه�أق ــدَّ

ُ
�ا+

َ
فــإِن�اعÄــvف

�بالقاعـدِة�ا+ـذكورة�يجـب�تحليُفـه�عSـى�أنـه�لـم�يِقـّر 
ً

Uولهـذه�القاعـدِة�بعـض�ا+سـت. ا+شروِح�يلزم�بإقراِره،�فعم

�ليست�م×mا
َ
  .(5)»أّن�هذه�ا+سألة

                   

م�عن�الِقسم��ّول�ص34ة�صكما�عند�حديثه�عن�أقسام�الخصومة�الثUث
َّ
،�ولم�نجد�كUَمه�عن�الِقسم�الثالث،�وإن�كان�رّبما�جاء�الخلل�41،�وعن�القسم�الثاني�ص34،�حيث�تكل

ر�
َ
ك
َ
ر�) 31(كما�عند�حديثه�عمن�يvÄّتب�عSى�إقراره�ُحكم�حيث�ذ

َ
ك
َ
،�وحديثه�عّما�ُيعت½�vَدفًعا�حيث�ذ

ً
،�وحد) 34(مثا�

ً
ر�مثا�

َ
ك
َ
يثه�عن�َدفع�الدفع�حيث�ذ

�: ،�من�كلمة�شيخ�الحقوقي�ن�~ي�سوريا9حيدر،�أصول�استماع�الدعوى�الحقوقية،�ص ريف،�وأحُد�محّمد�مصباح�بك�محّرم،
ّ
�الش اِم

ّ
�الّتمي�ِ��~ي�الش ا+تقاِعد�من�رئاسِة�محكمِة
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وقـد�جـاءت�بعـض�هـذه�ا+قـا�ت�عSـى�قـدر�مـن�التفصــيل،�بينمـا�جـاء�بعضـها�دون�ذلـك،�بـل�ربمـا�لـم�يـتّمم�الكاتــب�

بعض�ا+وضوعات�ال��fأخذ�ي

ـــه�~ـــي�كتـــاٍب�واحـــد�ِمـــن�كتـــب�َمـــن�ســـبَقه
ُ
��يوجـــد�مثل

 .(3)«لفصل�الّدعاوى 

وقـد�جمــع�ا+ؤلــف�~ــي�مقا�تــه�أهــم�ا+وضــ

أحــــدث�ا+صــــطلحات�الحقوقيــــة،�فبــــدأ�بــــالكUم�عSــــى�تقــــديم��ســــتدعاء�إ`ــــى�ا+حكمــــة،�وتكلــــم�~ــــي�الوظيفــــة�

والوكالة�بالخصومة،�وتقسيمات�الدعوى،�وشروط�الدعوى،�وأركان�الدعوى،�والجواب�عن�الدعوى،�وأقسام

وأسباب�الحكم�وÚي�البّينات،�ح��Åإصدار�الحكم

ولو�عقدنا�مقارنة�ب�ن�مقا�ت��ستاذ�عSي�حيدر�وكتاب�نظرية�الدعوى�لÃستاذ�الكب��vمحمد�نعيم�ياس�ن�لظهـر�

لنا�جلّيا�أّن�صاحَب�ا+قا�ت�رحمه�هللا�قد�استوعب�معظَم�مـا�ُيطـرح�اليـوم�~ـي�أعمـق�كتـب�أحكـام�الـدعوى�~ـي�الشـر 

�سUمّية،�بحيث�يأخذ�بيدك�من�أول�ما�يلزم�لتقديم�الدعوى�وح��Åإصدار�الحكم�فmÇا

وقـد�أخـذنا�عSـى�عاتقنـا�إبـراز�بعـض�معـالم�التـأليف�والكتابـة�عنـد��سـتاذ�عSـي�حيـدر�مـن�خـUل�مقا�تـه،�وهـو�مــا�

قــــد�يظهــــر�جلّيــــا�~ــــي�كتبــــه��خــــرى،�لكّنــــا�اقتصــــرنا�عSــــى�التمثيــــل�مــــن�خــــUل�ا+قــــا�ت�ا

�~ــي�تنــاول�هــذا�ا+وضـــوع�الرائــق�مــن�ِقبــل�بعـــض�البــاحث�ن�~ــي�بحــوث�أو�رســـائل�
ً

Uللمقــام،�وأمـــ�
ً
والتحقيــق�و�فــادة�مراعــاة

ف�مكانته
ّ
ه،�وا+ؤل ي�ا+وضوع�حقَّ

ّ
ة�تو~

ّ
مستقل

�هتمام�بالقواعد�و : ا+طلب��ّوًل 

فقد�ُع�fgصاحب�ا+قا�ت�ببيان�بعض�الضوابط�والقواعـد�الفقهّيـة�كيمـا�يضـبط�للقـارئ�معلوماتـه،�و��يتيـه�~ـي�

بحر��مثلة�التطبيقّية،�والفروع�الفقهّية�ال����fتكاد�تنحصر

ــه�رحمــه�هللا
ُ
ــه�قول

ُ
ومثال

ِ�ي�وقـــال �الــــُمدَّ
َ
ِ�ي،�فـــإذا�اســـتأنف نـــة،�ُتـــَرّد�دعـــوى�الــــُمدَّ دعـــوى�أو�خصـــومة،�وأثبتـــه�بالَبّيِ

خصومة�يحتمل�أن�يكون�وقـع�قبـَل�ثبـوت�حّقـي،�كمـا�أنـه�يحتمـل�أن�يكـون�ثبـت�حّقـي�ا+ـذكور�بعـد��بـراء�ا+ـذكور،�ومـع�

ـه�هـذا�دفًعـا،�و��ُيقبـل؛�Þّن�هذا�فإّن�محكم
ُ
ق�هذه�الجهات،�ف�Uيكـون�قول

ّ
ة�البدايِة�لم�تدق

ا+وِجب�وا+سِقط،�ُيعت½�vا+سِقط�آخًرا�وواقًعا�وثابًتا�بعد

ــه�رحمــه�هللا
ُ
ــه�قول

ُ
ومثال

حيث�يكون��قراُر�ُملزًما�فباþنكاِر�َتلَزم�الَيم�ُن «: وÚي

�كــذا �بأنــه�مــديوٌن�`ــي�~ــي�محــّلِ ــرَّ
َ
دنــان��vََديًنــا،�ح�ــ�Åإنــه�أق

�بالقاعـدِة�ا+ـذكورة�يجـب�تحليُفـه�عSـى�أنـه�لـم�يِقـّر 
ً

Uا+شروِح�يلزم�بإقراِره،�فعم

�ليست�م×mا
َ
أّن�هذه�ا+سألة
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َ
ك
َ
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دَرها،�وإن�
َ
الكبار،�وَمن�سار�عSى�درmwم�مّمن�يعرف�للنصوص�الشرعّية�والفقهّية�والقانونّية�ق

�بنصـوص�يكـون�علmÇـا�
ّ

كان���يقف�عند�ظواهرها�حّ��Åيصَل�إ`ى�بواط×mا؛�لَيقينه�بأنه���فروع�بغ�ـ�vأصـول،�و��اج�mـاد�إ�

َن�أنـــه�أقــرَض�مـــن� �ي�~ـــي�دعــوى�القـــرض�أن�يبــّ�ِ بأنـــه�عSــى�الـــُمدَّ

عَوى،�وإذا�ِقســنا�عSــى�هــذه�ا+ســألِة�اســتدللنا�أنــه�يجــُب� �الــدَّ �فقــط،�ولــيس�لــه�حــقُّ ِ
الُحقـوِق�أن�يجـدوا�نقـل�هـذه�ا+سـألِة�هذا�فاÞمُل�من�أربـاِب�

عَوى�الثبوتّيــة،�إذا�كــان��قــرار�هــو�ســبَب� أســباُب�الــدَّ

َ�ى�عليه�بقولها دَّ
ُ
َ�ى�: ا+حاكِم�َمن�ُتلِزم�ا+ ـدَّ

ُ
�ا+

َ
،�مـع�أّن�إفـادة

ً
�مـؤّو� إنـه�أقـرَّ

�للمسائِل�ا+ذكورِة�~ي�كتاب��قراِر�~ي�
ً
ة«عليه���تخرج�عن�أن�تكوَن�إّما�إقراًرا�وإّما�إنكاًرا،�فإن�كانت�موافقة

َّ
ف�fé» ا+جل

»(3) 

َ�ى�عليـه�بعـَد�إقـراِره،�وقبـَل�أن�ُيلِزَمـه�الحـاكُم�بقـرار،�وقـال دَّ
ُ
إنـه�كـاذٌب�: ولكن�إذا�رَجَع�ا+

�م
ُ
ــا�كانـــت�هــذه�ا+ســـألة

ّ
�لنقـــٍل�صــريح،�فـــنحُن�و+

ً
حتاجــة

 :التخريج]ع�ى]ك�م]الفقهاء]دون]الجمود]ع�ى]اBسطور 

�vــــاد�فــــرع،�فحيــــث���فــــروع�بغ�ــــmــــه،�فــــالنّص�أصــــٌل�و�ج�
َ
ــــم�قبل

َ
ــــريُن�ا+عل

َ
ــــخ�ن�ق

إنـــه�إذا�كـــان�مجلـــس��قـــراِر�هـــو�مجلـــَس�الحـــاكم،�

فذلك���ينفي�احتماَل�الكذب،�وكمـا�أنـه�يحتمـل�الكـِذب�~ـي��قـرار�~ـي�ا+جـالس�العادّيـة،�فإنـه�كـذلك�يحتمـل�~ـي�مجِلـِس�

�أحـٌد�بحضـوِر�الحــاِكِم�بـأّن�هـذا�ا+ـاَل�لفـUن،�وبعـد�أن�ربــط� أفَ�ـ�Åأنـه�إذا�أقـرَّ

�ا+َقـّرِ�لـه،�فيمكننـا�عSـى�هـذا�الوجـِه 
ُ
ُه�َمسـموع،�وَيلـَزُم�تحليـف

ُ
َ�ى�بأنه�كاذب�بإقراِره،�فاّدعاؤ ّجٍة�شرعّيٍة�عاد�وادَّ ُ�

أنــــه�إذا�لــــم�يكــــن�الســــنُد�بريًئــــا�مــــن�شــــائبِة�

�ي�عSـى�أّن�السـند� ين�أيًضا،�فيحلف�بطلب�الـُمدَّ ¾mِة�التصنيع،�وأنكر�ا+ديوُن�كوَن�السنِد�له،�وأنكر�أصَل�الدَّ
ُ
ال�Äويِر�وش

�~ـي�هـذه�الصـورة�يجـري�عSـى�شـيئ�ن
ُ
�ي،�فالتحليف عSـى��-2عSـى�أنـه�لـيس�بمـديون،��-1: ،�وأنه�ليَس�بمديوٍن�للمدَّ

�عSــى�أّن�الســنَد�لــيَس�لــه،�أو�لــم�يحِلــف
َ
ــف

َ
ين،�َحل ــَل�عــن�اليمــ�ِن�عSــى�أنــه�لــيس�بمــديوٍن�يلزمــه�الــدَّ

َ
أّمــا�إذا�. فــإذا�َنك

ين؟ َل�عن�اليم�ِن�عSى�أّن�السنَد�ليس�له،�فهل�َيلَزمه�الدَّ
َ
 َنك

                                                           

�مرقاة�علم�. 156أبو�البصل،�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية،�ص باز،

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

 :�نضباط]بالنصوص]الفقهّية]والقانونية: 
دَرها،�وإن��وهو�َديَدن�الُعلماء

َ
الكبار،�وَمن�سار�عSى�درmwم�مّمن�يعرف�للنصوص�الشرعّية�والفقهّية�والقانونّية�ق

�بنصـوص�يكـون�علmÇـا�
ّ

كان���يقف�عند�ظواهرها�حّ��Åيصَل�إ`ى�بواط×mا؛�لَيقينه�بأنه���فروع�بغ�ـ�vأصـول،�و��اج�mـاد�إ�

 صــّرحِت�«: قولــه�رحمـــه�هللا
ُ
�ي�~ـــي�دعــوى�القـــر�الكتـــُب�الفقهّيــة بأنـــه�عSــى�الـــُمدَّ

عَوى،�وإذا�ِقســنا�عSــى�هــذه�ا+ســألِة�اســتدللنا�أنــه�يجــُب� �الــدَّ �بــاþقراِض�فقــط،�ولــيس�لــه�حــقُّ
ً

Uنــه�قــد�يكــوُن�وكــيÞمالــه؛�

ه
َ
�ي�~ي�هذه�الحادثِة�أن�ُيثبَت�أنه�أقرَض�مال هذا�فاÞمُل�من�أربـاِب�ومع�. عSى�الـُمدَّ

 .(1)«الصريح؛�Þّن�الحكَم�بالقياس�و�ستد�ل�غ��vموافٍق�لÃصول 

عَوى�الثبوتّيــة،�إذا�كــان��قــرار�هــو�ســبَب��(2)ينب�ــي�أن�ُيكتــب�~ــي��عــUِم : رابًعــا«: قولــه�رحمــه�هللا أســباُب�الــدَّ

َ�ى�عليه�بقولهاالحكِم�فيجب�إدراُجُه�~ي��عUِم�بحرِفه،�ومن� دَّ
ُ
ا+حاكِم�َمن�ُتلِزم�ا+

�للمسائِل�ا+ذكورِة�~ي�كتاب��قراِر�~ي�
ً
عليه���تخرج�عن�أن�تكوَن�إّما�إقراًرا�وإّما�إنكاًرا،�فإن�كانت�موافقة

.(إقراٌر�مؤّول: ِن�قسٌم�آخر�يقال�لهوليس�ب�ن�هذيِن�القسم�

َ�ى�عليـه�بعـَد�إقـراِره،�وقبـَل�أن�ُيلِزَمـه�الحـاكُم�بقـرار،�وقـال«: قوله�رحمه�هللا دَّ
ُ
ولكن�إذا�رَجَع�ا+

�با+ـــاّدِة�ا+ــذكورة�أم��؟�
ً

Uي�َعَمــ� �الــــُمدَّ
ُ
�مبــإقراره،�فهــل�َيلـــَزُم�تحليــف

ُ
ــا�كانـــت�هــذه�ا+ســـألة

ّ
و+

»(4) 

التخريج]ع�ى]ك�م]الفقهاء]دون]الجمود]ع�ى]اBسطور : 

�vــــاد�فــــرع،�فحيــــث���فــــروع�بغ�ــــmــــه،�فــــالنّص�أصــــٌل�و�ج�
َ
ــــم�قبل

َ
ــــريُن�ا+عل

َ
ُم�عنــــد�العلمــــاء�الراســــخ�ن�ق

َ
وهــــذا�الـــــَمعل

ما�ُينتفع�بهأصول،�كذلك�فإّن�الشجر�غ��vا+
ّ
 .ثمر�قل

ًهـــا�نقـــول «: قولـــه�رحمـــه�هللا �ا+ســـألة�َتَفقُّ إنـــه�إذا�كـــان�مجلـــس��قـــراِر�هـــو�مجلـــَس�الحـــاكم،�: وإذا�أردنـــا�حـــلَّ

فذلك���ينفي�احتماَل�الكذب،�وكمـا�أنـه�يحتمـل�الكـِذب�~ـي��قـرار�~ـي�ا+جـالس�العادّيـة،�فإنـه�كـذلك�يحتمـل�~ـي�مجِلـِس�

�أحـٌد�بحضـوِر�الحــاِكِم�بـأّن�هـذا�ا+ـاَل�لفـUن،�وبعـد�أن�ربــط�أبـا�السـعود�أفنــدي� أفَ�ـ�Åأنـه�إذا�أقـرَّ

�ا+َقـّرِ�لـه،�فيمكننـا�عSـى�هـذا�الوجـِه 
ُ
ُه�َمسـموع،�وَيلـَزُم�تحليـف

ُ
َ�ى�بأنه�كاذب�بإقراِره،�فاّدعاؤ ّجٍة�شرعّيٍة�عاد�وادَّ ُ

 .(5)»له�~ي�هذه�ا+سألة�أن�نقوَل�بوجوِب�تحليِف�ا+َقرِّ 

ــــه�رحمــــه�هللا
ُ
ة�: ســــؤال«: قول ــــة«مــــن�) 1610(جــــاء�~ــــي�ا+ــــادَّ

َّ
أنــــه�إذا�لــــم�يكــــن�الســــنُد�بريًئــــا�مــــن�شــــائبِة�» ا+جل

�ي�عSـى�أّن�السـند� ين�أيًضا،�فيحلف�بطلب�الـُمدَّ ¾mِة�التصنيع،�وأنكر�ا+ديوُن�كوَن�السنِد�له،�وأنكر�أصَل�الدَّ
ُ
ال�Äويِر�وش

�~ـي�هـذه�الصـورة�يجـري�عSـى�شـيئ�ن
ُ
�ي،�فالتحليف ،�وأنه�ليَس�بمديوٍن�للمدَّ

�عSــى�أّن�الســنَد�لــيَس�لــه،�أو�لــم�يحِلــف
َ
ــف

َ
ين،�َحل ــَل�عــن�اليمــ�ِن�عSــى�أنــه�لــيس�بمــديوٍن�يلزمــه�الــدَّ

َ
فــإذا�َنك

ينعSى�أنه�ليس�بمديوٍن�و  َل�عن�اليم�ِن�عSى�أّن�السنَد�ليس�له،�فهل�َيلَزمه�الدَّ
َ
َنك
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: اBطلب]الثاني
وهو�َديَدن�الُعلماء

�بنصـوص�يكـون�علmÇـا�
ّ

كان���يقف�عند�ظواهرها�حّ��Åيصَل�إ`ى�بواط×mا؛�لَيقينه�بأنه���فروع�بغ�ـ�vأصـول،�و��اج�mـاد�إ�

 .�ستناد

قولــه�رحمـــه�هللا�ومثالــه

�بــاþقرا
ً

Uنــه�قــد�يكــوُن�وكــيÞمالــه؛�

�ي�~ي�هذه�الحادثِة�أن�ُيثبَت�أنه�أقر عSى�الـُمدَّ

الصريح؛�Þّن�الحكَم�بالقياس�و�ستد�ل�غ��vموافٍق�لÃصول 

قولــه�رحمــه�هللامثالــه�و 

الحكِم�فيجب�إدراُجُه�~ي��عUِم�بحرِفه،�ومن�

�للمسائِل�ا+ذكورِة�~ي�كتاب��قراِر�~ي�
ً
عليه���تخرج�عن�أن�تكوَن�إّما�إقراًرا�وإّما�إنكاًرا،�فإن�كانت�موافقة

وليس�ب�ن�هذيِن�القسم�إقرار،�وإ��ف�féإنكار،�

ه�
ُ
قوله�رحمه�هللاومثال

�با+ـــاّدِة�ا+ــذكورة�أم��
ً

Uي�َعَمــ� �الــــُمدَّ
ُ
بــإقراره،�فهــل�َيلـــَزُم�تحليــف

.(بانتظاِر�آراء�أرباب�الِعلم

: اBطلب]الثالث* 

ُم�عنــــد�العلمــــاء�الرا
َ
وهــــذا�الـــــَمعل

أصول،�كذلك�فإّن�الشجر�غ��vا+

قولـــه�رحمـــه�هللا�ومثالـــه

فذلك���ينفي�احتماَل�الكذب،�وكمـا�أنـه�يحتمـل�الكـِذب�~ـي��قـرار�~ـي�ا+جـالس�العادّيـة،�فإنـه�كـذلك�يحتمـل�~ـي�مجِلـِس�

أبـا�السـعود�أفنــدي�ف�ـ�fَالحـاكم،�ح�ـ�Åإّن�ا+

�ا+َقـّرِ�لـه،�فيمكننـا�عSـى�هـذا�الوجـِه 
ُ
ُه�َمسـموع،�وَيلـَزُم�تحليـف

ُ
َ�ى�بأنه�كاذب�بإقراِره،�فاّدعاؤ إقراره�بُحّجٍة�شرعّيٍة�عاد�وادَّ

أن�نقوَل�بوجوِب�تحليِف�ا+َقرِّ 

ــــه�رحمــــه�هللا�ومثالــــه
ُ
قول

�ي�عSـى�أّن�السـند� ين�أيًضا،�فيحلف�بطلب�الـُمدَّ ¾mِة�التصنيع،�وأنكر�ا+ديوُن�كوَن�السنِد�له،�وأنكر�أصَل�الدَّ
ُ
ال�Äويِر�وش

�~ـي�هـذه�الصـورة�يجـري�عSـى�شـيئ�نليس�له
ُ
�ي،�فالتحليف ،�وأنه�ليَس�بمديوٍن�للمدَّ

 .أّن�السنَد�ليس�له

�عSــى�أّن�الســنَد�لــيَس�لــه،�أو�لــم�يحِلــف
َ
ــف

َ
ين،�َحل ــَل�عــن�اليمــ�ِن�عSــى�أنــه�لــيس�بمــديوٍن�يلزمــه�الــدَّ

َ
فــإذا�َنك
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ين،�فـــ�Uع½ـــvة� �الســـَنَد�لـــه،�وأنكــر�الـــدَّ �بــأنَّ ـــرَّ
َ
أنـــه�إذا�أق

ي�هذه�ا+سألة�ال��fنبحث�ع×mـا�عSـى�هـذا�الوجـه،�

َ�ــــى�آخــــُر�أّن� مه�هــــذا�ا+ـــال،�وادَّ
َّ
َ�ى�عليــــه�ذا�اليـــِد�َرَهــــَن�عنـــَده�وســــل ــــدَّ

ُ
َ�ــــى�واحــــٌد�بـــأن�ا+ ادَّ

َ�ى�عليــه�بــالرهِن�والتســليم،�وأنكــر�البيــَع،�فــ�Uَيمــ�َن�عSــى� ــدَّ
ُ
�ا+ ــرَّ

َ
نفســه�باَعــُه�ذلــك�ا+ــاَل�عيَنــه،�فــإن�أق

ــــه�Þجـــل�البيــــع؛�Þّن�mwـــذه�اليمـــ�ِن�فائــــدة،�وÚـــي�أنـــه�إذا�نكــــل�البـــائُع�عــــن� أن�اليمـــ�َن�تتوجَّ

ــق�وثابــت�بــاþقرار،�فيكــون�الــراهُن�بــاع�ا+رهــون� ،�يثبــت�البيــع،�والــرهن�أيًضــا�متحّقِ

ة
َّ
 .(2)«،�فراِجعها»ا+جل

هم���يمكن�أن�يكون�محصورا�~ي�مجـّرد�النقـل�عـن�السـابق�ن،�و��السـكوت�دون�تعليـل�

ين،�كما�يشمل�الفقُه��ستعداد�+ا�سيكون،�إضافة�إ`ى�الجواب�عّما�وقع�وكان  .مسائل�فروع�الّدِ

ب،�فأجابـه�ذلـك�`ـي�~ـي�ذّمِتـك�مقـداُر�كـذا�مـن�الـذَه 

فهــل�نعـم،�أخـذُت�منـَك�ذلـك�ا+قـدار�مـن�الـذهب،�ولكّنـك�كنـَت�أقرضـت�fgذلـك�ا+بلـغ�بموجـِب�رسـالٍة�مـن�زيـد،�

،�ويقتöــ�fÁإثبــات�كــون�أم�ُيعت½ــ�vدفًعــا�للــدعوى 

ــــَم�الحــــاكم�
َ
َ�ى�بــــه،�فَحك َ�ى�عليــــه�~ــــي�أثنــــاِء�ا+رافعــــِة�بحضــــوِر�الحــــاكِم�با+ــــدَّ ــــدَّ

ُ
�ا+ إذا�أقــــرَّ

�ي�بموجِب�ا+ادِة� �الـُمدَّ
َ
ُب�تحليف

ُ
) 1589(إن�fgكنُت�كاذًبا�~ي�إقراري،�فأطل

ــَم�الحــاكم،�وقــال
ُ
�ي،�ورجــع�قبــل�أن�َيحك إنgــ�f: باّدعــاِء�الـــُمدَّ

�ي�عSى�أنه�غ��vكاذٍب�~ي�إقراِره؟ �الـُمدَّ
ُ
�با+اّدِة�ا+ذكورة�تحليف

ً
Uكاذٌب�بإقراري،�فهل�يلزم�عم. 

اَل�الكـــذِب�~ــي��قــرار،�و��ُيزيلـــه،�وكمــا�أنــه�يحتمـــُل�الكــذب�~ـــي�

�،
ُ
،�هــذا�مــا�َيــِرُد�عSــى�الخــاِطر�قــراِر�با+جــالِس�العادّيــة،�فكــذلك�يحتمــل�أيًضــا�~ــي�مجلــِس�الحــاكم،�فلهــذا�يلــزم�التحليــف

َ�ى� ه�بســبِب�َعيــٍب�قــديم،�فــادَّ لقاÂــ�fÁمــاَل�اليتــيم،�وبعــد�ذلــك�أراد�ا+شــvÄي�ردَّ

�~ي�هذا�وما�سبُبه
ُ
 .(5)»؟ولكن�ما�الحكمة

ه�الشارحون�ح��Åتبدأ�الجهود�
َ
التقن�ن،�فما�أن�يصدَر�القانون�ويتناول

�بالنصــوص�القانونّيــة�ا+ــأخوذة�مــن��صــول�الشــرعّية�إ`ــى�
ً

ــvة�بالتــدقيق،�وصــو� البشــرّية�القاصــرة�بــالظهور،�والعقــول�النّ�ِ

َ�ى�عليه�هما� �والخاتَم�ا+نسوب�ِن�للمدَّ
ّ
بإثباِت�أّن�الخط

مشهوران�ومعروفان�ب�ن�التّجاِر�وأهِل�البلِد�بأmÙما�له،�أي�أنه�يقت�fÁöإثبات�هذه�الشهرة�وا+عرفـة،�و��يجـوز�للمحكمـِة�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
�  ا����� –  

ــِة «وقــد�جـــاء�~ـــي�الفقــرِة��و`ـــى�مـــن�ا+ــاّدِة�ا+ـــذكورِة�مـــن�
َّ
ين،�فـــ�Uع½ـــvة�» ا+جل �الســـَنَد�لـــه،�وأنكــر�الـــدَّ �بــأنَّ ـــرَّ

َ
أنـــه�إذا�أق

ِة «فقياًسا�عSى�هذِه�الفقرِة�من�
َّ
ي�هذه�ا+سألة�ال��fنبحث�ع×mـا�عSـى�هـذا�الوجـه،�أ��يلزم�تكليف�اليم�ِن�~�»ا+جل

ين�~ي�الخارج؟ �بالدَّ �ي،�وأنه�لم�يقرَّ  .(1)»عSى�أن�ليس�عليه�َدين�للمدَّ

َ�ــــى�آخــــُر�أّن�« : قولــــه�رحمـــه�هللا مه�هــــذا�ا+ـــال،�وادَّ
َّ
َ�ى�عليــــه�ذا�اليـــِد�َرَهــــَن�عنـــَده�وســــل ــــدَّ

ُ
َ�ــــى�واحــــٌد�بـــأن�ا+ ادَّ

َ�ى�عليــه�بــالرهِن�والتســليم،�وأنكــر�البيــَع،�فــ�Uَيمــ�َن�عSــى� ــدَّ
ُ
�ا+ ــرَّ

َ
نفســه�باَعــُه�ذلــك�ا+ــاَل�عيَنــه،�فــإن�أق

ــــه�Þجـــل�البيــــع؛�Þّن�mwـــذه�اليمـــ�ِن�فائــــدة،�وÚـــي�أنـــه�إذا�نكــــل�البـــائُع�عــــن��وعSـــى�رأِي�هــــذا�العـــاجزِ  أن�اليمـــ�َن�تتوجَّ

ــق�وثابــت�بــاþقرار،�فيكــون�الــراهُن�بــاع�ا+رهــون�اليمــ�ِن�ا+وّجهــِة�إليــه�عSــى�أنــه�لــم�يبــع ،�يثبــت�البيــع،�والــرهن�أيًضــا�متحّقِ

ة«من�) 590(وَيجِري�عندئٍذ�نظ��vُالحكِم�الوارِد�~ي�ا+اّدِة�
َّ
ا+جل

 :إثارة]iسئلة]وافPQاُض]اBسائل: 

هم���يمكن�أن�يكون�محصورا�~ي�مجـّرد�النقـل�عـن�السـابق�ن،�و��السـكوت�دون�تعليـل�إّن�الفقه�الذي�يع�fgالف

ين،�كما�يشمل�الفقُه��ستعداد�+ا�سيكون،�إضافة�إ`ى�الجواب�عّما�وقع�وكان مسائل�فروع�الّدِ

 : سؤال«: قوله�رحمه�هللا
ً

Uـى�شـخٍص�قـائSَ�ى�رجٌل�ع `ـي�~ـي�ذّمِتـك�مقـداُر�كـذا�مـن�الـذَه : ادَّ

نعـم،�أخـذُت�منـَك�ذلـك�ا+قـدار�مـن�الـذهب،�ولكّنـك�كنـَت�أقرضـت�fgذلـك�ا+بلـغ�بموجـِب�رسـالٍة�مـن�زيـد،�

�كــUُم�هــذا�الشــخص�إنكــاًرا أم�ُيعت½ــ�vدفًعــا�للــدعوى ،�وَيلــَزم�عSــى�ذلــك�الرجــل�إثبــاُت��قــراض؟�ُيَعــدُّ

�من�ِقبل�زيد
ً

 .(3)»؟ذلك�الرجل�رسو�

ــــَم�الحــــاكم�«: قولــــه�رحمــــه�هللا
َ
َ�ى�بــــه،�فَحك َ�ى�عليــــه�~ــــي�أثنــــاِء�ا+رافعــــِة�بحضــــوِر�الحــــاكِم�با+ــــدَّ ــــدَّ

ُ
�ا+ إذا�أقــــرَّ

�ي�بموجِب�ا+ادِة�: بموجِب�إقراِره،�فليس�له�بعد�ذلك�أن�يقول  �الـُمدَّ
َ
ُب�تحليف

ُ
إن�fgكنُت�كاذًبا�~ي�إقراري،�فأطل

َ�ى�عليــه� ــدَّ
ُ
�ا+ كــر�آنًفــا(كــن�إذا�أقــرَّ

ُ
ــَم�الحــاكم،�وقــال) عSــى�مــا�ذ

ُ
�ي،�ورجــع�قبــل�أن�َيحك باّدعــاِء�الـــُمدَّ

�ي�عSى�أنه�غ��vكاذٍب�~ي�إقراِره �الـُمدَّ
ُ
�با+اّدِة�ا+ذكورة�تحليف

ً
Uكاذٌب�بإقراري،�فهل�يلزم�عم

�وقــوَع��قــراِر�~ـــي�مجلــِس�الحــاكِم���ينفـــي�احتمــ اَل�الكـــذِب�~ــي��قــرار،�و��ُيزيلـــه،�وكمــا�أنــه�يحتمـــُل�الكــذب�~ـــي�إنَّ

�،
ُ
�قــراِر�با+جــالِس�العادّيــة،�فكــذلك�يحتمــل�أيًضــا�~ــي�مجلــِس�الحــاكم،�فلهــذا�يلــزم�التحليــف

 .(4)»ولكنه�يحتاج�إ`ى�َدليل،�ويفتِقر�إ`ى�نقٍل�صريح

َ�ى�بــاع�ا�-31«: قولــه�رحمــه�هللا ه�بســبِب�َعيــٍب�قــديم،�فــادَّ لقاÂــ�fÁمــاَل�اليتــيم،�وبعــد�ذلــك�أراد�ا+شــvÄي�ردَّ

ُه�ب�Uيم�ن،�
ُ
�~ي�هذا�وما�سبُبهالقا�fÁÂأّن�ا+شvÄَي�كان�أبرأه�من�العيب،�فالقوُل�قول

ُ
ولكن�ما�الحكمة

ة: اBطلب]الخامس
َّ
 :نقد]نصوص]اBجل
ه�الشارحون�ح��Åتبدأ�الجهود�إّن�إصدار�القوان�ن���يعmÙ�fgاية�العمل�~ي�

َ
التقن�ن،�فما�أن�يصدَر�القانون�ويتناول

�بالنصــوص�القانونّيــة�ا+ــأخوذة�مــن��صــول�الشــرعّية�إ`ــى�
ً

ــvة�بالتــدقيق،�وصــو� البشــرّية�القاصــرة�بــالظهور،�والعقــول�النّ�ِ

ره�خالق�الُقوى�والُقَدر  .أقرب�مظاهر�الكمال�بحسب�ما�يستطيعه�البشر�وييّسِ

َ�ى�عليه�هما�: الثالثةالصورة�«: ل�صاحب�ا+قا�ت�رحمه�هللا �والخاتَم�ا+نسوب�ِن�للمدَّ
ّ
بإثباِت�أّن�الخط

مشهوران�ومعروفان�ب�ن�التّجاِر�وأهِل�البلِد�بأmÙما�له،�أي�أنه�يقت�fÁöإثبات�هذه�الشهرة�وا+عرفـة،�و��يجـوز�للمحكمـِة�

                   

ة��حكام،�
ّ
ام�شرح�مجل

ّ
 .4/164لحك
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وقــد�جـــاء�~ـــي�الفقــرِة��و`ـــى�مـــن�ا+ــاّدِة�ا+ـــذكورِة�مـــن�

فقياًسا�عSى�هذِه�الفقرِة�من�þنكاِره،�

ين�~ي�الخارج �بالدَّ �ي،�وأنه�لم�يقرَّ عSى�أن�ليس�عليه�َدين�للمدَّ

قولــــه�رحمـــه�هللا�ومثالـــه

َ�ى�عليــه�ذا�اليــد� ــدَّ
ُ
َ�ى�عليــه�بــالرهِن�والتســليم،�وأنكــر�البيــَع،�فــ�Uَيمــ�َن�عSــى�ا+ ــدَّ

ُ
�ا+ ــرَّ

َ
نفســه�باَعــُه�ذلــك�ا+ــاَل�عيَنــه،�فــإن�أق

وعSـــى�رأِي�هــــذا�العـــاجزِ ا+شـــvِÄي،�

اليمــ�ِن�ا+وّجهــِة�إليــه�عSــى�أنــه�لــم�يبــع

َر�ب�Uإذِن�ا+ر»mِن،�
َ
وَيجِري�عندئٍذ�نظ��vُالحكِم�الوارِد�~ي�ا+اّدِة��خ

: اBطلب]الرابع
إّن�الفقه�الذي�يع�fgالف

ين،�كما�يشمل�الفقُه��ستعداد�+ا�سيكون،�إضافة�إ`ى�الجواب�عّما�وقع�وكان مسائل�فروع�الّدِ

قوله�رحمه�هللا�ومثاله

نعـم،�أخـذُت�منـَك�ذلـك�ا+قـدار�مـن�الـذهب،�ولكّنـك�كنـَت�أقرضـت�fgذلـك�ا+بلـغ�بموجـِب�رسـالٍة�مـن�زيـد،�: الشـخص

�كــUُم�هــذا�الشــخص�إنكــاًرا ُيَعــدُّ

�من�ِقبل�زيد
ً

ذلك�الرجل�رسو�

قولــــه�رحمــــه�هللا�ومثالــــه

بموجِب�إقراِره،�فليس�له�بعد�ذلك�أن�يقول 

ــة«مــن�
َّ
َ�ى�عليــه�،�ول»ا+جل ــدَّ

ُ
�ا+ كــن�إذا�أقــرَّ

�ي�عSى�أنه�غ��vكاذٍب�~ي�إقراِره �الـُمدَّ
ُ
�با+اّدِة�ا+ذكورة�تحليف

ً
Uكاذٌب�بإقراري،�فهل�يلزم�عم

�وقــوَع��قــراِر�~ـــي�مجلــِس�الحــاكِم���ينفـــي�احتمــ إنَّ

�،
ُ
�قــراِر�با+جــالِس�العادّيــة،�فكــذلك�يحتمــل�أيًضــا�~ــي�مجلــِس�الحــاكم،�فلهــذا�يلــزم�التحليــف

ولكنه�يحتاج�إ`ى�َدليل،�ويفتِقر�إ`ى�نقٍل�صريح

ــه
ُ
قولــه�رحمــه�هللا�ومثال

ُه�ب�Uيم�ن،�
ُ
القا�fÁÂأّن�ا+شvÄَي�كان�أبرأه�من�العيب،�فالقوُل�قول

اBطلب]الخامس* 
إّن�إصدار�القوان�ن���يعmÙ�fgاية�العمل�~ي�

�بالنصــوص�القانونّيــة�ا+ــأخوذة�مــن��صــول�الشــرعّية�إ`ــى�
ً

ــvة�بالتــدقيق،�وصــو� البشــرّية�القاصــرة�بــالظهور،�والعقــول�النّ�ِ

ره�خالق�الُقوى�والُقَدر أقرب�مظاهر�الكمال�بحسب�ما�يستطيعه�البشر�وييّسِ

ل�صاحب�ا+قا�ت�رحمه�هللاقو �ومثاله

مشهوران�ومعروفان�ب�ن�التّجاِر�وأهِل�البلِد�بأmÙما�له،�أي�أنه�يقت�fÁöإثبات�هذه�الشهرة�وا+عرفـة،�و��يجـوز�للمحكمـِة�

1
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ان،�وتحكـــم�بــــذلك�فقـــط؛�Þّن�علـــم�القاÂـــ�fÁلـــيس�ُحّجـــة،�و��ُيعـــّد�مــــن�

الشهرة�الحقيقّيـة،�فينب�ـي�إثبا»mـا�بـالتواتر،�فيخ½ـ�vَجمـٌع�

أن�يشــهد�شــاهداِن�عSــى�أmÙمــا�مشــهوران�

ة� �والخـــاتِم�ومعرف�mمـــا�بموجـــِب�التـــواتِر�ا+ـــذكوِر�~ـــي�ا+ـــادَّ
ّ
ة�) 1723(هـــل�يجـــُب�إثبـــاُت�شـــهرِة�الخـــط وا+ـــادَّ

ــــة«~ــــي��عSــــى�هــــذا�نــــّص 
َّ
�»ا+جل

ُ
،�أّمــــا�ا+عــــروف

�الحكمّيـة�ال�ـ�fتحصــُل�: والثـاني
ُ
الشــهرة

والشـهرة،�كمـا�أنـه��يحصـل�بـالتواترِ ! إن��ستشـهار

،�فعSـى�هـذا�ا+عgـ�Åَيلــَزم�أنـه�إذا�شـِهد�شـاهدان�عSــى�
ً

يظهـر�بإخبـاِر�شـاهديِن�عـدل�ن،�بــل�بشـاهٍد�واحـٍد�عSـى�أن�يكــون�عـد�

�والخاتَم�معروفان�ومشهوراِن�أmÙما�لفUن،�فذلك�كاٍف�لثبوت�الشهرة
َّ
 .(1)أّن�هذا�الخط

�وا+شـــهوَر�الـــوارَد�~ـــي�عبـــارِة�
َ
ـــة«عـــروف

َّ
كِر�هـــو�وارٌد�» ا+جل ِ

ّ
¢نفـــِة�الـــذ

ف�mــا�ا+ـذاهب�الفقهّيــة�رغـم�مــا�حوتـه�مــن�جهـود�تعِجــز�حضـارات�عــن��تيـان�بمثلهــا
ّ
�إّن�ال¿ـvوة�التشــريعّية�ال�ـ�fخل

�ا+جال�كل�يوم�+زيد�التطوير�والتنمية�~ي��حكام�الجوهرية�

ي�ال��fلم�تكتمل�من�القوان�ن�فيقvÄح�تكميلهـا�وتجميلهـا�لتظهـر�~ـي�

�Þصـوِل�تنظـيِم��عـUم،�و��ُرسـم�
ٌ
ولـم�ُيوَضـع�قاعـدة

ا�ولذلك�أقدمُت�عSى�وضِع�بعض��صوِل�والقواعِد�لتكوَن�سـببً 

لقــــد�كانــــت�الســــاحة�الفكريــــة�والقانونيــــة�~ــــي�الدولــــة�العثمانيــــة�مجــــا��خصــــبا�Þفــــذاذ�العلمــــاء�يقvÄحــــون�الجديــــد،�

ائم�عSى�قصد�الوصول�إ`ى�الشكل��كمل،�رغـم�مـا�كـان�

 .ي�كما�هو�حال�سائر�الشعوب�و�مم

� مــــن�أنــــه�يجــــب�أن�ُيــــذكَر�~ــــي��ســــتدعاء�محــــلُّ

ــــب�أو�غ�vهمــــا،�وأنــــه�إذا�لــــم�ُيــــذكر�فــــ�Uيكــــون��ســــتدعاء�
َ
ب�ونظــــم�~ــــي�ِدَمشــــق�أو�َحل

ِت�العمومّيــِة�والخصوصــّية،�كمــا�~ــي�الســفَتَجة،�فإنــه�إذا�لــم�ُيــذكر�
ّ

Uالتنظــيِم�~ــي�ا+حــ� ــي�ِذكــُر�محــّلِ

                                                           

: أو��مضاَء�أو�الختَم�يقول �الظاهر�أّن�ا+راد�بالشهرة�والتعارف�أن�تكون�ب�ن�جميع�َمن�يعامله�ِمن�معارفه�وأهل�صنعته�بحيث�إن�كّل�واحد�من�هؤ�ء�م��Åرأى�السنَد 
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�والخـــاتَم�مشـــهوراِن�ومعروفـــ
ّ
ان،�وتحكـــم�بــــذلك�فقـــط؛�Þّن�علـــم�القاÂـــ�fÁلـــيس�إّن�الخـــط

�فهل�ا+قصوُد�م×mا�معناها�الظاهر،�أي
ُ
الشهرة�الحقيقّيـة،�فينب: أّما�هذه�الشهرة

َ�ى�عليــه،�أم�يكفــي �وخــاتُم�ا+ــدَّ
ُّ
�والخــاتم�همــا�خــط

ّ
أن�يشــهد�شــاهداِن�عSــى�أmÙمــا�مشــهوران��غ�ــ�vمحصــوٍر�أّن�هــذا�الخــط

ة� �والخـــاتِم�ومعرف�mمـــا�بموجـــِب�التـــواتِر�ا+ـــذكوِر�~ـــي�ا+ـــادَّ
ّ
هـــل�يجـــُب�إثبـــاُت�شـــهرِة�الخـــط

�نصاب�الشهادة؟
ُ
 �أم�تكفي�شهادة

عSــــى�هــــذا�نــــّص �فلــــيسفــــإذا�كــــان�القصــــد�مــــن�ا+عــــروِف�هــــو�أنــــه�مــــأخوذ�مــــن�الُعــــرف،�

ل : ا+شـهوُر�فلـه�~ــي�اصـطUِح�الفقهـاِء�معنيــان والثـاني. الشـهرة�الحقيقيـة،�وÚــي�التـواتر: �وَّ

إن��ستشـهار: يقـول �الُقُهستاِنيَّ ح��Åإّن�. بإخباِر�نصاب�الشهادِة�عSى�طريِق�الشهادة

،�فعSـى�هـذا�ا+عgـ�Åَيلــَزم�أنـه�إذا�شـِهد�شـاهدان�عSــى�
ً

يظهـر�بإخبـاِر�شـاهديِن�عـدل�ن،�بــل�بشـاهٍد�واحـٍد�عSـى�أن�يكــون�عـد�

�والخاتَم�معروفان�ومشهوراِن�أmÙما�لفUن،�فذلك�كاٍف�لثبوت�الشهرة
َّ
أّن�هذا�الخط

ـــ�vُعSـــى�نقـــٍل�للفقهـــاء
ُ
ـــن�يع¿ �وا+شـــهوَر�الـــوارَد�~ـــي�عبـــارِة�مـــن�أّن�ا+�ويؤمـــل�ممَّ

َ
عـــروف

 .(2)»بمع�Ågَالتواتِر�أن�ُيسرَِع�بإعUِن�ذلك

 :اقPQاح]تكميل]القوانDن: اBطلب]السادس
ف�mــا�ا+ـذاهب�الفقهّيــة�رغـم�مــا�حوتـه�مــن�جهـود�تعِجــز�حضـارات�عــن��تيـان�بمثلهــا

ّ
إّن�ال¿ـvوة�التشــريعّية�ال�ـ�fخل

إ��أmÙا�جهود�البشر�القاصرة،�وا+دنّية�ا+تطورة�ال��fتفسح�ا+جال�كل�يوم�+زيد�التطوير�والتنمية�~ي��حكام�الجوهرية�

والضمنّية،�ولذا�كان�ينظر�صاحب�ا+قا�ت�إ`ى�النوا�ي�ال��fلم�تكتمل�من�القوان�ن�فيقvÄح�تكميلهـا�وتجميلهـا�لتظهـر�~ـي�

 .الUئقة�بشريعة�ن��fّالِعلم�والعملالصورة��ب�Åéوالِحلية��جمل�

Uّدد�صاحب�ا+قـا�ت�رحمـه�هللا�أن�يصـّرِح�قـائvÄم،�و��ُرسـم�«: وهكذا���يUصـوِل�تنظـيِم��عـÞ�
ٌ
ولـم�ُيوَضـع�قاعـدة

ولذلك�أقدمُت�عSى�وضِع�بعض��صوِل�والقواعِد�لتكوَن�سـببً إ`ى�يوِمنا�هذا�طريٌق�يجُب�اتباُعها�~ي�هذا�العمل�الـُمِهم،�

 .(3)«للبحِث�و�نتقاِد�من�ِقبل�أهل�العلِم�وأرباِب�الفضل

 بيان]بعض]iفكار]ومناقشÖ"ا: اBطلب]السابع
لقــــد�كانــــت�الســــاحة�الفكريــــة�والقانونيــــة�~ــــي�الدولــــة�العثمانيــــة�مجــــا��خصــــبا�Þفــــذاذ�العلمــــاء�يقvÄحــــون�الجديــــد،�

ائم�عSى�قصد�الوصول�إ`ى�الشكل��كمل،�رغـم�مـا�كـان�ويناقشون�الطارف�والتليد،�~ي�أجواء�من��حvÄام�ا+تبادل،�الق

عليه�حال�الدولة�وأبناmjا�من�ضعف�~ي�بعض�النوا�ي�كما�هو�حال�سائر�الشعوب�و�مم

��بعــــُض��فكــــارِ وهنالــــك�«: قــــول�صــــاحب�ا+قــــا�ت�رحمــــه�هللا مــــن�أنــــه�يجــــب�أن�ُيــــذكَر�~ــــي��ســــتدعاء�محــــلُّ

ــــب�أو�غ�vهمــــا،�وأنــــه�إذا�لــــم�ُيــــذكر�فــــ�Uيكــــون��ســــتدعاء�كتــــ: أن�يقــــال
َ
ب�ونظــــم�~ــــي�ِدَمشــــق�أو�َحل

ِت�العمومّيــِة�والخصوصــّية،�كمــا�~ــي�الســفَتَجة،�فإنــه�إذا�لــم�ُيــذكر�
ّ

Uالتنظــيِم�~ــي�ا+حــ� ــي�ِذكــُر�محــّلِ

عت½�vكأmÙا�لم�تكن
ُ
�لها،�وت

َ
�التنظيِم�ف�Uقيمة  .فmÇا�محلُّ

                   

الظاهر�أّن�ا+راد�بالشهرة�والتعارف�أن�تكون�ب�ن�جميع�َمن�يعامله�ِمن�معارفه�وأهل�صنعته�بحيث�إن�كّل�واحد�من�هؤ�ء�م��Åرأى�السنَد 

عرف�براءة�السند�من�شائبة�ال�Äوير�وش¾mة�التصنيع
ُ
4/662شرح�ا+جلة،�. »،�فإنه�mwذا�القدر�ت
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�والخـــاتَم�مشـــهوراِن�ومعروفـــ: أن�تقـــول 
ّ
إّن�الخـــط

 .أسباِب�الُحكم

�فهل�ا+قصوُد�م×mا�معناها�الظاهر،�أي
ُ
أّما�هذه�الشهرة

َ�ى�عليــه،�أم�يكفــي �وخــاتُم�ا+ــدَّ
ُّ
�والخــاتم�همــا�خــط

ّ
غ�ــ�vمحصــوٍر�أّن�هــذا�الخــط

fـــgة�: ومعروفـــان؟�يع �والخـــاتِم�ومعرف�mمـــا�بموجـــِب�التـــواتِر�ا+ـــذكوِر�~ـــي�ا+ـــادَّ
ّ
هـــل�يجـــُب�إثبـــاُت�شـــهرِة�الخـــط

ة«من�) 1735(
ّ
�نصاب�الشهادة»ا+جل

ُ
؟�أم�تكفي�شهادة

فــــإذا�كــــان�القصــــد�مــــن�ا+عــــروِف�هــــو�أنــــه�مــــأخوذ�مــــن�الُعــــرف،�

ا+شـهوُر�فلـه�~ــي�اصـطUِح�الفقهـاِء�معنيــان

بإخباِر�نصاب�الشهادِة�عSى�طريِق�الشهادة

،�فعSـى�هـذا�ا+عgـ�Åَيلــَزم�أنـه�إذا�شـِهد�شـاهدان�عSــى�
ً

يظهـر�بإخبـاِر�شـاهديِن�عـدل�ن،�بــل�بشـاهٍد�واحـٍد�عSـى�أن�يكــون�عـد�

�والخاتَم�معروفان�ومشهوراِن�أmÙما�لفUن،�فذلك�كاٍف�لثبوت�الشهرة
َّ
أّن�هذا�الخط

ـــ�vُعSـــى�نقـــٍل�للفقهـــاء
ُ
ـــن�يع¿ ويؤمـــل�ممَّ

بمع�Ågَالتواتِر�أن�ُيسرَِع�بإعUِن�ذلك

اBطلب]السادس
ف�mــا�ا+ـذاهب�الفقهّيــة�رغـم�مــا�حوتـه�مــن�جهـود�تعِجــز�حضـارات�عــن��تيـان�بمثلهــا

ّ
إّن�ال¿ـvوة�التشــريعّية�ال�ـ�fخل

إ��أmÙا�جهود�البشر�القاصرة،�وا+دنّية�ا+تطورة�ال��fتفس

والضمنّية،�ولذا�كان�ينظر�صاحب�ا+قا�ت�إ`ى�النوا

الصورة��ب�Åéوالِحلية��جمل�

Uّدد�صاحب�ا+قـا�ت�رحمـه�هللا�أن�يصـّرِح�قـائvÄوهكذا���ي

إ`ى�يوِمنا�هذا�طريٌق�يجُب�اتباُعها�~ي�هذا�العمل�الـُمِهم،�

للبحِث�و�نتقاِد�من�ِقبل�أهل�العلِم�وأرباِب�الفضل

اBطلب]السابع
لقــــد�كانــــت�الســــاحة�الفكريــــة�والقانونيــــة�~ــــي�الدولــــة�العثمانيــــة�مجــــا��خصــــبا�Þفــــذاذ�العلمــــاء�يقvÄحــــون�الجديــــد،�

ويناقشون�الطارف�والتليد،�~ي�أجواء�من��حvÄام�ا+تبادل،�الق

عليه�حال�الدولة�وأبناmjا�من�ضعف�~ي�بعض�النوا

قــــول�صــــاحب�ا+قــــا�ت�رحمــــه�هللا�ومثالــــه

أن�يقــــال: تنظــــيم��ســــتدعاء،�أي

ا
ً
 .موثوق

ِت�العمومّيــِة�والخصوصــّية،�كمــا�~ــي�الســفَتَجة،�فإنــه�إذا�لــم�ُيــذكر�
ّ

Uالتنظــيِم�~ــي�ا+حــ� بنــاء�عليــه�ينب�ــي�ِذكــُر�محــّلِ

عت½�vكأmÙا�لم�تكن
ُ
�لها،�وت

َ
�التنظيِم�ف�Uقيمة فmÇا�محلُّ

1
 ()fÁæرأى�السنَد «: قال��تا�Å�الظاهر�أّن�ا+راد�بالشهرة�والتعارف�أن�تكون�ب�ن�جميع�َمن�يعامله�ِمن�معارفه�وأهل�صنعته�بحيث�إن�كّل�واحد�من�هؤ�ء�م

�فUن�أو�ختمههذ«
ّ
عرف�براءة�السند�من�شائبة�ال�Äوير�وش¾mة�التصنيع»ا�خط

ُ
،�فإنه�mwذا�القدر�ت

2
 .222-221ص() 

3
 .77- 76ص() 
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�الكتابِة�والتحريِر�~ي�ا+كاتباِت�الرسمّيِة�وغ��vِالرسمية،�فليَس��fÁٌء�من� ّمة�فائدة�من�ِذكر�محّلِ
َ
إذا�كان�ث

يـد�لهـذا�~ـي�ا+ـاّدِة�القانونيـة،�
َ
م�+حكمـة،�ولـذلك�لـم�َيـِرد�ِذكـٌر�أو�ق �التنظيِم�عSى�استدعاء�مقدَّ ا�~ي�كتابِة�محّلِ

ً
هذا�ملحوظ

م�إلmÇا��ستدعاء ّدِ
ُ
�ال��fق

ُ
م�~ي�البلدِة�ا+وجودة�فmÇا�ا+حكمة

َّ
 .(1)»دعاَء�منظ

إّن�أفضـــل�الطـــرق�+واجهـــة��فكـــار�الضـــعيفة�و¢راء�العليلـــة�إنمـــا�يكـــون�بعرضـــها�أمـــام�القـــادرين�عSـــى�فهمهـــا�عSـــى�

ج�العلماء؛�ليسلَم�Þهـل�الحـّق�قـانوmÙم،�

ويظهـــَر�Þهـــل�الباطـــل�تشـــغيُ¾mم،�وإ��ظـــّن�أهـــُل�الباطـــل�أmÙـــم�عSـــى�الصـــواب،�واختبـــأ�أهـــل�الحـــّق�وراء�مـــا�اعتقـــدوه�فصـــل�

 .لعجز�العاِ+�ن�عن�بيان�الحّق�بالدليل

�بــأمن�الــبUد�
ً
�إذا�كانــت�ُمِخلــة

ُ
عتَ½ــ�vالعقــوُد�وا+عــامUُت�الخصوصــّية

ُ
��ت

،�فيجـــُب 
ُ
��فلــو�نشـــأت�دعـــوى�عــن�مقاولـــٍة�مخالفـــٍة�للقــوان�ن�والنظامـــاِت�ال�ـــ�fوضــع�mا�الدولـــة عSــى�ا+حكمـــِة�أن�تـــردَّ

�ن�بـبطUِن�ا+قاولــة،�فا+قـاو�ُت�ا+تَفــق�علmÇـا�بــ�ن�أشـخاٍص�عSــى�
َ
�مـن�أحــد�الطـرف ٌ

َبــــَت�ارتكــــاmwُم�جــــرائَم 
َ
ــــب�ا+تفقــــون�علmÇــــا�إذا�ث

َ
،�Úــــي�مقــــاو�ٌت�غ�ــــ�vُمعتَ½ــــvة،�ويعاق

ً
Uتقســــيِم�أمــــواِل�الســــرقِة�أو�الرشــــوِة�مــــث�

�بــــأمِن�الدولــــة�أو�بــــالحقوِق�و¢داِب�العاّمــــة؛�mÙÞــــا�تكــــوُن� هنالــــك�أفكــــاٌر�مّيالــــة�إ`ــــى�اعتبــــاِر�ا+قــــاو�ِت�ال�ــــ���fُتِخــــلُّ

،�وبيـــَع�ا+جهـــ
ً

Uـــا�بيـــع�ا+عـــدوِم�بـــاطmÇا�فvولـــم�يعتِ½ـــ�
ً
بـــول�هـــذه�إذا�َعَقـــَد�الطرفـــان�مقاولـــة

َ
وِل�فاســـًدا،�فَيلـــَزم�ق

�vِت�الوقفّيــــِة�بصــــورٍة�خصوصــــّية�وغ�ــــ
ّ

U
َ
��راÂــــ��fÁم�vّيــــِة�وا+ســــتغ

�هذا�الزعُم�ولِزم�ترويُج� بول�هذه�ا+قاولِة�عSى�زعِم�أصحاب��فكار�ا+ذكورة،�ولكن�إذا�صحَّ
َ
هذا�رسمّية،�فيجب�أيًضا�ق

وبناًء�عليه�ف�Uيمِكن�Þرباب�القانون�أن�ينظروا�إ`ى�هذا�

هــذه�Úـــي�أهــم�ا+عـــالم�ال�ــ�fاســـتطاع�الباحــث�استخUصـــها�مــن�مقـــا�ت��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيـــدر�أفنــدي،�بحيـــث�

وأصــو��للبــاحث�ن،�حّ�ــ�Åنعــود�إ`ــى�الكتابــة�عSــى�طريقــة�العلمــاء،�بعيــدا�عــن�طريقــة�ا+عاصــرين�ممــن�شــغلهم�

القـــال�والقيـــل،�وابتعـــدوا�عـــن�الجديـــد�ا+نضـــبط�بالـــدليل،�فإّمـــا�أفـــرط�بعُضـــهم�وإّمـــا�فـــّرط�آخـــرون،�و~ـــي�طريقـــة�العلمـــاء�

باللغة�الvÄكية�ظهر��هتمام�mwا�ح��Å~ي�البUد�العربّية،�

غف�كث�vون�بvÄجم�mا�إ`ى�العربّية�ح��Åتصّدى��ستاذ�فائز�الخوري�لvÄجم�mا،�حيث�قال
ُ
قا�ت�ال��fوقد�رأيُت�~ي�ا+»: وش

�ُمطاِلع،�و��عجَب�فإّن�َمـن�تابعهـا�وقرأهـا�~ـي�الvÄكّيـة�اسـتفاد�م×mـا،� �يِجُدُه�كلُّ
َ
ترجمm�ُا�عنه�ِمَن�الفائدِة�وا+نفعِة�ما�سوف

فأنَت��~ي�الذاكرِة�و��أوقَع�عSى�النفِس�من�َتكرار��مثلة،�

ى�بيان
َ
Sأسلوٍب�وأج� ِ«.  
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�الكتابِة�والتحريِر�~ي�ا+كاتباِت�الرسمّيِة�وغ��vِالرسمية،�فليَس� ّمة�فائدة�من�ِذكر�محّلِ
َ
إذا�كان�ث

يـد�لهـذا�~ـي�ا+ـاّدِة�القانونيـة،�
َ
م�+حكمـة،�ولـذلك�لـم�َيـِرد�ِذكـٌر�أو�ق �التنظيِم�عSى�استدعاء�مقدَّ ا�~ي�كتابِة�محّلِ

ً
هذا�ملحوظ

م�إلmÇا��ستدعاءومع�هذا�فإنه�ُيعت½�vأن��ست ّدِ
ُ
�ال��fق

ُ
م�~ي�البلدِة�ا+وجودة�فmÇا�ا+حكمة

َّ
دعاَء�منظ

 :مناقشة��فكار�ا+ستوردة�ا+خالفة�لقانون�الشرع

إّن�أفضـــل�الطـــرق�+واجهـــة��فكـــار�الضـــعيفة�و¢راء�العليلـــة�إنمـــا�يكـــون�بعرضـــها�أمـــام�القـــادرين�عSـــى�فهمهـــا�عSـــى�

غة��قصاء،�و~ي�ضوء�مناهج�العلماء؛�ليسلَم�Þهـل�الحـّق�قـانوmÙم،�
ُ
لجواب�ع×mا�جوابا�كافًيا،�بعيًدا�عن�ل

ويظهـــَر�Þهـــل�الباطـــل�تشـــغيُ¾mم،�وإ��ظـــّن�أهـــُل�الباطـــل�أmÙـــم�عSـــى�الصـــواب،�واختبـــأ�أهـــل�الحـــّق�وراء�مـــا�اعتقـــدوه�فصـــل�

لعجز�العاِ+�ن�عن�بيان�الحّق�بالدليل�الخطاب،�وأوشك�بعُضهم�دون�أن�يشعر�يميل�إ`ى�غ��vالسبيل؛

�بــأمن�الــبUد�: القاعــدة�الثامنــة«: ومثالــه�قولــه�رحمــه�هللا
ً
�إذا�كانــت�ُمِخلــة

ُ
عتَ½ــ�vالعقــوُد�وا+عــامUُت�الخصوصــّية

ُ
��ت

 .داب�وبالحقوق�العاّمة

،�فيجـــُب 
ُ
فلــو�نشـــأت�دعـــوى�عــن�مقاولـــٍة�مخالفـــٍة�للقــوان�ن�والنظامـــاِت�ال�ـــ�fوضــع�mا�الدولـــة

�ن�بـبطUِن�ا+قاولــة،�فا+قـاو�ُت�ا+تَفــق�علmÇـا�بــ�ن�أشـخاٍص�عSــى�
َ
عَوى�رأًســا،�ولـو�لــم�َيـِرد�اعÄــvاٌض�مـن�أحــد�الطـرف تلـك�الـدَّ

َبــــَت�ارتكــــاmwُم�جــــرائَم 
َ
ــــب�ا+تفقــــون�علmÇــــا�إذا�ث

َ
،�Úــــي�مقــــاو�ٌت�غ�ــــ�vُمعتَ½ــــvة،�ويعاق

ً
Uتقســــيِم�أمــــواِل�الســــرقِة�أو�الرشــــوِة�مــــث

�بــــأمِن�الدولــــة�أو�بــــالحقوِق�و¢داِب�العاّمــــة؛�mÙÞــــا�تكــــوُن� هنالــــك�أفكــــاٌر�مّيالــــة�إ`ــــى�اعتبــــاِر�ا+قــــاو�ِت�ال�ــــ���fُتِخــــلُّ

 .mا�~ي�ُحكِم�القانون 

،�وبيـــَع�ا+جهـــ
ً

Uـــا�بيـــع�ا+عـــدوِم�بـــاطmÇا�فvولـــم�يعتِ½ـــ�
ً
إذا�َعَقـــَد�الطرفـــان�مقاولـــة

�vِت�الوقفّيــــِة�بصــــورٍة�خصوصــــّية�وغ�ــــ
ّ

U
َ
�عSــــى�فــــراغ��راÂــــ��fÁم�vّيــــِة�وا+ســــتغ

ً
ا+قاولــــِة�واعتبارهــــا،�كمــــا�إذا�َعَقــــدا�مقاولــــة

بول�هذه�ا+قاولِة�عSى�زعِم�أصحاب��فكار�ا+ذكورة،�ولكن�إذا�ص
َ
رسمّية،�فيجب�أيًضا�ق

وبناًء�عليه�ف�Uيمِكن�Þرباب�القانون�أن�ينظروا�إ`ى�هذا�. ينتج�عن�ذلك�إبطاُل��حكاِم�القانونيِة�~ي�بعض��حوال

v½َ(2)»القول�كأنه�صحيٌح�ومعت. 

هــذه�Úـــي�أهــم�ا+عـــالم�ال�ــ�fاســـتطاع�الباحــث�استخUصـــها�مــن�مقـــا�ت��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيـــدر�أفنــدي،�بحيـــث�

وأصــو��للبــاحث�ن،�حّ�ــ�Åنعــود�إ`ــى�الكتابــة�عSــى�طريقــة�العلمــاء،�بعيــدا�عــن�طريقــة�ا+عاصــرين�ممــن�شــغلهم�

القـــال�والقيـــل،�وابتعـــدوا�عـــن�الجديـــد�ا+نضـــبط�بالـــدليل،�فإّمـــا�أفـــرط�بعُضـــهم�وإّمـــا�فـــّرط�آخـــرون،�و~ـــي�طريقـــة�العلمـــاء�

 .عا+�نالحبل�ا+ت�ن�الذي�فيه�mÙضة�شعوب�ا+سلم�ن،�والحمد�]�رّب�ال

 :صدى�الكتاب�~ي�بحوث�ا+عاصرين

باللغة�الvÄكية�ظهر��هتمام�mwا�ح��Å~ي�البUد�العربّية،�» أصول�استماع�الدعوى�الحقوقية«منذ�صدور�مقا�ت�

غف�كث�vون�بvÄجم�mا�إ`ى�العربّية�ح��Åتصّدى��ستاذ�فائز�الخوري�لvÄجم�mا،�حيث�قال
ُ
وش

�ُمطاِلع،�و��عجَب�فإّن�َمـن�تابعهـا�وقرأهـا�~ـي�الvÄكّيـة�اسـتفاد�م×mـا،� �يِجُدُه�كلُّ
َ
ترجمm�ُا�عنه�ِمَن�الفائدِة�وا+نفعِة�ما�سوف

ما�مما�جمعت�من��مثلِة�والشروح،�و��أرسخ�~ي�الذاكرِة�و��أوقَع�عSى�النفِس�من�َتكرار��مثلة،� وأّي�فائدة،��سيَّ

ى�بيان
َ
Sما�ُيمِكن�أن�يخطَر�لك�من�الفروِض�و�مثال�َمشروًحا�بأوضِح�أسلوٍب�وأج� فmÇا�كلَّ

                   

ا�	و��� ا�����
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�الكتابِة�والتحريِر�~ي�ا+كاتباِت�الرسمّيِة�وغ��vِالرسمية،�فليَس��عSى�أنه ّمة�فائدة�من�ِذكر�محّلِ
َ
إذا�كان�ث

يـد�لهـذا�~ـي�ا+ـاّدِة�القانونيـة،�
َ
م�+حكمـة،�ولـذلك�لـم�َيـِرد�ِذكـٌر�أو�ق �التنظيِم�عSى�استدعاء�مقدَّ ا�~ي�كتابِة�محّلِ

ً
هذا�ملحوظ

ومع�هذا�فإنه�ُيعت½�vأن��ست

مناقشة��فكار�ا+ستوردة�ا+خالفة�لقانون�الشرع: ا+طلب�الثامن

إّن�أفضـــل�الطـــرق�+واجهـــة��فكـــار�الضـــعيفة�و¢راء�العليلـــة�إنمـــا�يكـــون�بعرضـــها�أمـــام�القـــادرين�عSـــى�فهمهـــا�عSـــى�

غة��قصاء،�و~ي�ضوء�مناحقيق�mا،�ثم�ا
ُ
لجواب�ع×mا�جوابا�كافًيا،�بعيًدا�عن�ل

ويظهـــَر�Þهـــل�الباطـــل�تشـــغيُ¾mم،�وإ��ظـــّن�أهـــُل�الباطـــل�أmÙـــم�عSـــى�الصـــواب،�واختبـــأ�أهـــل�الحـــّق�وراء�مـــا�اعتقـــدوه�فصـــل�

الخطاب،�وأوشك�بعُضهم�دون�أن�يشعر�يميل�إ`ى�غ��vالسبيل؛

ومثالــه�قولــه�رحمــه�هللا

وبا�داب�وبالحقوق�العاّمة

،�فيجـــُب 
ُ
فلــو�نشـــأت�دعـــوى�عــن�مقاولـــٍة�مخالفـــٍة�للقــوان�ن�والنظامـــاِت�ال�ـــ�fوضــع�mا�الدولـــة

عَوى�رأًســا،�ولـو�لــم�َيـِرد�اعÄــvا تلـك�الـدَّ

َبــــَت�ارتكــــاmwُم�جــــرائَم 
َ
ــــب�ا+تفقــــون�علmÇــــا�إذا�ث

َ
،�Úــــي�مقــــاو�ٌت�غ�ــــ�vُمعتَ½ــــvة،�ويعاق

ً
Uتقســــيِم�أمــــواِل�الســــرقِة�أو�الرشــــوِة�مــــث

 . السرقة�أو�الرشوة

�بــــأمِن�الدولــــة�أو�بــــالحقوِق�و¢داِب�العاّمــــة؛�mÙÞــــا�تكــــوُن�و  هنالــــك�أفكــــاٌر�مّيالــــة�إ`ــــى�اعتبــــاِر�ا+قــــاو�ِت�ال�ــــ���fُتِخــــلُّ

بالنسبِة�لعاقد�mا�~ي�ُحكِم�القانون 

ـــه
ُ
،�وبيـــَع�ا+جهـــ: مثال

ً
Uـــا�بيـــع�ا+عـــدوِم�بـــاطmÇا�فvولـــم�يعتِ½ـــ�

ً
إذا�َعَقـــَد�الطرفـــان�مقاولـــة

�عSــــى�فــــرا
ً
ا+قاولــــِة�واعتبارهــــا،�كمــــا�إذا�َعَقــــدا�مقاولــــة

بول�هذه�ا+قاولِة�عSى�زعِم�أصحاب��فكار�ا+ذكورة،�ولكن�إذا�ص
َ
رسمّية،�فيجب�أيًضا�ق

ينتج�عن�ذلك�إبطاُل��حكاِم�القانونيِة�~ي�بعض��حوالالفكر�

v½َالقول�كأنه�صحيٌح�ومعت

هــذه�Úـــي�أهــم�ا+عـــالم�ال�ــ�fاســـتطاع�الباحــث�استخUصـــها�مــن�مقـــا�ت��ســتاذ�الكب�ـــ�vعSــي�حيـــدر�أفنــدي،�بحيـــث�

وأصــو��للبــاحث�ن،�حّ�ــ�Åنعــود�إ`ــى�الكتابــة�عSــى�طريقــة�العلمــاء،�بعيــدا�عــن�طريقــة�ا+عاصــرين�ممــن�شــغلهم�تكــون�ن½vاســا�

القـــال�والقيـــل،�وابتعـــدوا�عـــن�الجديـــد�ا+نضـــبط�بالـــدليل،�فإّمـــا�أفـــرط�بعُضـــهم�وإّمـــا�فـــّرط�آخـــرون،�و~ـــي�طريقـــة�العلمـــاء�

الحبل�ا+ت�ن�الذي�فيه�mÙضة�شعوب�ا+سلم�ن،�والحمد�]�رّب�ال

صدى�الكتاب�~ي�بحوث�ا+عاصرين: ا+طلب�التاسع

منذ�صدور�مقا�ت�

غف�كث�vون�بvÄجم�mا�إ`ى�العربّية�ح��Åتصّدى��ستاذ�فائز�الخوري�لvÄجم�mا،�حيث�قال
ُ
وش

�ُمطاِلع،�و��عجَب�فإّن�َمـن�تابعهـا�وقرأهـا�~ـي�الvÄكّيـة�اسـتفاد�م×mـا،� �يِجُدُه�كلُّ
َ
ترجمm�ُا�عنه�ِمَن�الفائدِة�وا+نفعِة�ما�سوف

ما�مما�جمعت�من��مثلِة�والشروح،�و��أر وأّي�فائدة،��سيَّ

�ما�ُيمِكن�أن�يخطَر�لك�من�الفرو�تجُد  فmÇا�كلَّ

1
 .222-221ص() 

2
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ـه�عنـَده،�وقرأهـا�
َ
فاسـتفاد�م×mـا�إنـه�تـابَع�تلـك�ا+قـا�ِت�وجمَعهـا�~ـي�دفÄـ�vٍحِفظ

�Ågا���ُيستغmÙمن�الباحث�ن�منذ�صدورها،�ورغم�أ�vارها�ب�ن�كث�mللنظر�أّن�مجموع�ا+قا�ت�رغم�اش�

ع×mا�~ي�كتابات�الشرعي�ن�والقـانوني�ن�الجـاّدين،���سـيما�~ـي�البحـوث�الرصـينة،�و�طـاريح�الجامعّيـة�ا+تمّ�ـ�ة،�لك×mـا�تكـاد�

ما�تجد�نسخة�م×mا�ولو�مصّورة�إ��نادرا
ّ
 .،�فقل

ولعــل�القــارئ���ينظـــر�إ`ــى�مبحــث�أقســـام�الــدعوى�عنــد�ا+عاصـــرين�وإ��ويجــد�أثــر�هـــذه�ا+قــا�ت�فmÇــا؛�+ـــا�~ــي�هـــذه�

ا+قــا�ت�مـــن�تقســيم�جديـــٍد�قـــديم�للــدعوى�إ`ـــى�صـــحيحة�وفاســدة�وباطلـــة،�حيـــث�خلــت�معظـــُم�كتـــب�الفقهــاء�مـــن�إفـــراد�

بعنــوان�مســتقّل،�وإن�كــان�يظهـر�~ــي�إشــارا»mم�أmÙــا���تســاوي�الــدعوى�الباطلـة�مــن�كــل�وجــه،�ح�ــ�Åجــاء�

صاحب�ا+قا�ت�ليجعلهـا�~ـي�عنـوان�قـائم�بذاتـه،�ويمّ��هـا�عـن�غ�vهـا�مـن�أقسـام�الـدعوى،�ويتابعـه�معظـم�َمـن�جـاء�بعـده�

،�(3)البحث�~ي�العديد�من�فهارس�مراجع�البحوث�والكتب

قــت�بأحكــام�ا+رافعــات�الشــرعّية�والقانونّيــة،�ونظرّيــة�الــدعوى،�وأنظمــة�القضــاء،�ونحــو�ذلــك�مــن�
ّ
تلــك�الكتابــات�ال�ــ�fتعل

مــه��
ُّ
فوقفــت�عSــى�مولــده�ونشــأته،�وتعل

ثم�رصدت�الدراسة�واحدا�من�نتاجه�العلم�fوجمعت�عددا�من�الفوائد�ا+نهجية�ال��fتم��ت�mwا�مقا�ت��ستاذ�

+قــــا�ت�~ــــي�كتابــــات�عSــــي�حيــــدر�أفنــــدي،�ومثلــــت�لكــــل�قاعــــدة�بمثــــال�أو�أك¿ــــv،�فظهــــر�مــــن�خــــUل�ذلــــك�إ`ــــى�جانــــب�صــــدى�ا

ا+عاصــرين�الــدور�البــارز�الــذي�أســس�مــن�خUلــه��ســتاذ�نظريــة�الــدعوى�~ــي�الفقــه��ســUمي�ال�ــ�fتعت½ــ�vواحــدة�مــن�أهــم�

 .النظريات�ال��fتم��ت�mwا�الشريعة��سUمية،�وال��fفاقت�mwا�أحدث��نظمة�الحقوقية�العصرية

رصــــد�ال×mضـــة�الفقهيــــة�الحقيقيـــة�ا+عاصــــرة�مـــن�خــــUل�

العــودة�إ`ــى�كتــب�أعــUم�مطلــع�القــرن�الرابــع�عشــر�الهجــري�ممــن�جمعــوا�بــ�ن�القــديم�والحــديث،�وهضــموا�الفقــه�وأعــادوا�

ــــ�fÁالباحــــث�بكتابــــة�أطروحــــة�جامعيــــة�تــــدرس�

در�وإسهامه�~ي�mÙضة�الفقه��سUمي،�إضافة�إ`ى�ترجمة�كتـب��سـتاذ�ال�ـ�fلـم�يسـبق�ترجم�mـا�إ`ـى�اللغـة�

ـــ�fÁالباحـــث�بإنشـــاء�مركـــز�متخصـــص�بنشـــر�شـــروح�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة�وترجمـــة�الشـــروح�ا+كتوبـــة�

م�الدراســـية؛�Þجـــل�تيســـ��vدراســـة�أحكـــام�

                                                           

 .ئناِف�الحقوِق�~ي�ِدَمشق

 .134،�ص89وهدان،��حكام�القضائّية�وطُرق�الطعن�فmÇا،�ص

 .جرائم�الرشوة�وال�Äوير،�للفوزان
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ـه�عنـَده،�وقرأهـا�«: ويقول��ستاذ�الجـو�ق�عـن�نفسـه
َ
إنـه�تـابَع�تلـك�ا+قـا�ِت�وجمَعهـا�~ـي�دفÄـ�vٍحِفظ

 .(1)»فوائَد�ُتضاÚِي�جميَع�تجارِبِه�واختباراته

�Ågا���ُيستغmÙمن�الباحث�ن�منذ�صدورها،�ورغم�أ�vارها�ب�ن�كث�mللنظر�أّن�مجموع�ا+قا�ت�رغم�اش�

ع×mا�~ي�كتابات�الشرعي�ن�والقـانوني�ن�الجـاّدين،���سـيما�~ـي�البحـوث�الرصـينة،�و�طـاريح�الجامعّيـة�ا+تمّ�ـ�ة،�لك×mـا�تكـاد�

ما�تجد�نسخة�م×mا�ولو�مصّورة�إ��نادرااليوم�تعت½�v~ي�عداد�ا+خطوطات�وا+طبوعات�النادرة
ّ
،�فقل

ولعــل�القــارئ���ينظـــر�إ`ــى�مبحــث�أقســـام�الــدعوى�عنــد�ا+عاصـــرين�وإ��ويجــد�أثــر�هـــذه�ا+قــا�ت�فmÇــا؛�+ـــا�~ــي�هـــذه�

ا+قــا�ت�مـــن�تقســيم�جديـــٍد�قـــديم�للــدعوى�إ`ـــى�صـــحيحة�وفاســدة�وباطلـــة،�حيـــث�خلــت�معظـــُم�كتـــب�الفقهــاء�مـــن�إفـــراد�

بعنــوان�مســتقّل،�وإن�كــان�يظهـر�~ــي�إشــارا»mم�أmÙــا���تســاوي�الــدعوى�الباطلـة�مــن�كــل�وجــه،�ح�ــ�Åجــاء�

صاحب�ا+قا�ت�ليجعلهـا�~ـي�عنـوان�قـائم�بذاتـه،�ويمّ��هـا�عـن�غ�vهـا�مـن�أقسـام�الـدعوى،�ويتابعـه�معظـم�َمـن�جـاء�بعـده�

البحث�~ي�العديد�من�فهارس�مراجع�البحوث�والكتب�كما�أنك�تUحظ�أّن�هذه�ا+قا�ت�Úي�أحد�أشهر�مراجع

قــت�بأحكــام�ا+رافعــات�الشــرعّية�والقانونّيــة،�ونظرّيــة�الــدعوى،�وأنظمــة�القضــاء،�ونحــو�ذلــك�مــن�
ّ
تلــك�الكتابــات�ال�ــ�fتعل

  :الخاتمة]والتوصيات
اســتطاعت�هــذه�الدراســة�التعريــف�بأشــهر�شــّراح�مجلــة��حكــام�العدليــة،

 .وتعليمه،�ومؤلفاته�ومناصبه�ومواقفه�إ`ى�وفاته

ثم�رصدت�الدراسة�واحدا�من�نتاجه�العلم�fوجمعت�عددا�من�الفوائد�ا+نهجية�ال��fتم��ت�mwا�مقا�ت��ستاذ�

عSــــي�حيــــدر�أفنــــدي،�ومثلــــت�لكــــل�قاعــــدة�بمثــــال�أو�أك¿ــــv،�فظهــــر�مــــن�خــــUل�ذلــــك�إ`ــــى�جانــــب�صــــدى�ا

ا+عاصــرين�الــدور�البــارز�الــذي�أســس�مــن�خUلــه��ســتاذ�نظريــة�الــدعوى�~ــي�الفقــه��ســUمي�ال�ــ�fتعت½ــ�vواحــدة�مــن�أهــم�

النظريات�ال��fتم��ت�mwا�الشريعة��سUمية،�وال��fفاقت�mwا�أحدث��نظمة�الحقوقية�العصرية

رصــــد�ال×mضـــة�الفقهيــــة�الحقيقيـــة�ا+عاصــــرة�مـــن�خــــUل��ـــ�fÁالباحــــث�ببـــذل�مزيــــد�مـــن�الجهــــود�~ـــي

العــودة�إ`ــى�كتــب�أعــUم�مطلــع�القــرن�الرابــع�عشــر�الهجــري�ممــن�جمعــوا�بــ�ن�القــديم�والحــديث،�وهضــموا�الفقــه�وأعــادوا�

كتابتــــه�بلغــــة�تجمــــع�بــــ�ن�روح�العصــــر�ودقــــة�الفقــــه�وســــعة�الشــــريعة،�ويو�ــــ�fÁالباحــــث�بكتابــــة�أطروحــــة�جامعيــــة�تــــدرس�

در�وإسهامه�~ي�mÙضة�الفقه��سUمي،�إضافة�إ`ى�ترجمة�كتـب��سـتاذ�ال�ـ�fلـم�يسـبق�ترجم�mـا�إ`ـى�اللغـة�

ـــ�fÁالباحـــث�بإنشـــاء�مركـــز�متخصـــص�بنشـــر�شـــروح�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة�وترجمـــة�الشـــروح�ا+كتوبـــة�

م�الدراســـية؛�Þجـــل�تيســـ��vدراســـة�أحكـــام�بالvÄكيـــة،�ثـــم�ترتيـــب�أحـــد�هـــذه�الشـــروح�ترتيبـــا�جديـــدا�يتفـــق�وأحـــدث�التقاســـي

 .ا+جلة�~ي�الجامعات��سUمية

                   

ئناِف�الحقوِق�~ي�ِدَمشقرئيس�محكمة�استحمدي�بك�الجو�ق،�،�من�كلمة�ا+عّرِب�نق�Uعن�4-3أصول�استماع�الدعوى�الحقوقية،�ص
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ويقول��ستاذ�الجـو�ق�عـن�نفسـه

فوائَد�ُتضاÚِي�جميَع�تجارِبِه�واختباراته

للنظر�أّن�مجموع�ا+قا�ت�رغم�اش�mارها�ب�ن�كث��vمن�الباحث�ن�منذ�صدورها،�ورغم�أmÙا���ُيستغ��Ågلكن�الUفُت 

ع×mا�~ي�كتابات�الشرعي�ن�والقـانوني�ن�الجـاّدين،���سـيما�~ـي�البحـوث�الرصـينة،�و�طـاريح�الجامعّيـة�ا+تمّ�ـ�ة،�لك×mـا�تكـاد�

اليوم�تعت½�v~ي�عداد�ا+خطوطات�وا+طبوعات�النادرة

ولعــل�القــارئ���ينظـــر�إ`ــى�مبحــث�أقســـام�الــدعوى�عنــد�ا+عاصـــرين�وإ��ويجــد�أثــر�هـــذه�ا+قــا�ت�فmÇــا؛�+ـــا�~ــي�هـــذه�

ا+قــا�ت�مـــن�تقســيم�جديـــٍد�قـــديم�للــدعوى�إ`ـــى�صـــحيحة�وفاســدة�وباطلـــة،�حيـــث�خلــت�معظـــُم�كتـــب�الفقهــاء�مـــن�إفـــراد�

بعنــوان�مســتقّل،�وإن�كــان�يظهـر�~ــي�إشــارا»mم�أmÙــا���تســاوي�الــدعوى�الباطلـة�مــن�كــل�وجــه،�ح�ــ�Åجــاء�الـدعوى�الفاســدة�

صاحب�ا+قا�ت�ليجعلهـا�~ـي�عنـوان�قـائم�بذاتـه،�ويمّ��هـا�عـن�غ�vهـا�مـن�أقسـام�الـدعوى،�ويتابعـه�معظـم�َمـن�جـاء�بعـده�

 .(2)من�الكاتب�ن

كما�أنك�تUحظ�أّن�هذه�ا+قا�ت�Úي�أحد�أشهر�مراجع

قــت�بأحكــام�ا+رافعــات�الشــرعّية�والقانونّيــة،�ونظرّيــة�الــدعوى،�وأنظمــة�القضــاء،�ونحــو�ذلــك�مــن�
ّ
تلــك�الكتابــات�ال�ــ�fتعل

 .البحوث�ذات�الصلة

الخاتمة]والتوصيات
اســتطاعت�هــذه�الدراســة�التعريــف�بأشــهر�شــّراح�مجلــة��حكــام�العدليــة،

وتعليمه،�ومؤلفاته�ومناصبه�ومواقفه�إ`ى�وفاته

ثم�رصدت�الدراسة�واحدا�من�نتاجه�العلم�fوجمعت�عددا�من�الفوائد�ا+نهجية�ال��fتم��ت�mwا�مقا�ت��ستاذ�

عSــــي�حيــــدر�أفنــــدي،�ومثلــــت�لكــــل�قاعــــدة�بمثــــال�أو�أك¿ــــv،�فظهــــر�مــــن�خــــUل�ذلــــك�إ`ــــى�جانــــب�صــــدى�ا

ا+عاصــرين�الــدور�البــارز�الــذي�أســس�مــن�خUلــه��ســتاذ�نظريــة�الــدعوى�~ــي�الفقــه��ســUمي�ال�ــ�fتعت½ــ�vواحــدة�مــن�أهــم�

النظريات�ال��fتم��ت�mwا�الشريعة��سUمية،�وال��fفاقت�mwا�أحدث��نظمة�الحقوقية�العصرية

و~ـــي�الختــــام�يو�ـــ�fÁالباحــــث�ببـــذل�مزيــــد�مـــن�الجهــــود�~ـــي

العــودة�إ`ــى�كتــب�أعــUم�مطلــع�القــرن�الرابــع�عشــر�الهجــري�ممــن�جمعــوا�بــ�ن�القــديم�والحــديث،�وهضــموا�الفقــه�وأعــادوا�

كتابتــــه�بلغــــة�تجمــــع�بــــ�ن�روح�العصــــر�ودقــــة�الفقــــه�وســــعة�الشــــريعة،�ويو

در�وإسهامه�~ي�mÙضة�الفقه��سUمي،�إضافة�إ`ى�ترجمة�كتـب��سـتاذ�ال�ـ�fلـم�يسـبق�ترجم�mـا�إ`ـى�اللغـة��ستاذ�عSي�حي

العربيـــة،�كمـــا�يو�ـــ�fÁالباحـــث�بإنشـــاء�مركـــز�متخصـــص�بنشـــر�شـــروح�مجلـــة��حكـــام�العدليـــة�وترجمـــة�الشـــروح�ا+كتوبـــة�

بالvÄكيـــة،�ثـــم�ترتيـــب�أحـــد�هـــذه�الشـــروح�ترتيبـــا�جديـــدا�يتفـــق�وأحـــدث�التقاســـي

ا+جلة�~ي�الجامعات��سUمية

  

  

  

1
أصول�استماع�الدعوى�الحقوقية،�ص() 

2
2/737الزرقا،�ا+دخل�الفق�féالعاّم،�() 

3
نظرية�الدعوى،�محمد�نعيم�ياس�ن: ينظر�مراجع�الكتب�¢تية() 
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،�1،�ب�ــــــــvوت،�دار�الكتــــــــب�العلميــــــــة،�طحركــــــــة�التجديــــــــد�~ــــــــي�تقنــــــــ�ن�الفقــــــــه��ســــــــUمي

ـــة
َّ
،�1،�ب�ـــvوت،�دار�الكتـــب�العلميـــة،�طشـــرح�ا+جل

 .م1�،2017،�ب�vوت،�منشورات�الحل��fالحقوقية،�ط

 .م1�،2005،�عّمان،�دار�الثقافة،�ط

فــــائز�: ،�ترجمــــهأصــــول�اســــتماع�الــــدعوى�الحقوقّيــــة

ّيـة،�
ّ
ـة�ا+كّرمـة،�ا+كتبـة�ا+ك

ّ
أحمـد�عبـد�الجّبـار،�ومحّمـد�الُعمـر،�مك

 .م2003/هـ1423ض،�دار�عالم�الكتب،�

 .م2004/هـ2�،1425،�ِدَمشق،�دار�القلم،�ط

 . م1�،2014،�،�القاهرة،�ا+ركز�القومي�لíصدارات�القانونية،�ط

 .م2014/هـ2�،1435

 . م2008/هـ1�،1428،�دار�الفتح،�عمان،�ط

 .م2001/هـ1422،�قيصري،�دار�العقبة،�

ـــــة ـــــة�العثمانّي عصـــــام�: ،�ترجمـــــها+عجـــــم�الجغرا~ـــــي�لíم½vاطورّي

 .م2011/هـ2�،1432

 .م

 .م2011/هـ1432

https://islamansiklopedisi.org.tr/ali  
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حركــــــــة�التجديــــــــد�~ــــــــي�تقنــــــــ�ن�الفقــــــــه��ســــــــUمي�ــــــــ�fيــــــــاووز�¢قطوغــــــــاني،�

ـــد�خالـــد�ابـــن�ا+ف�ـــ�fأبـــي�ال ـــد�الثـــاني��تاæـــ��fÁتاæـــfÁ،�محمَّ ـــة�،(هــــ1326-1253(فـــتح�محمَّ
َّ
شـــرح�ا+جل

بناني�
ُّ
،�ب�vوت،�منشورات�الحلِمرقاة�علم�الحقوق ،�)م1920-1859(باز،�سليم�بن�رستم�بن�إلياس�باز�الل

�،ÅÁæعّمان،�دار�الثقافة،�طون�أصول�ا+حاكمات�الشرعيةشرح�قانأبو�البصل،�عبد�الناصر�مو�،

أصــــول�اســــتماع�الــــدعوى�الحقوقّيــــة،�)هـــــ1354-1269( الحنفــــيحيــــدر،�خواجــــة�عSــــي�حيــــدر�الصــــغ��vبــــن�أمــــ�ن�أفنــــدي�زاده�

ي،�
ّ
�vÄم1923/هـ1342الخوري،�دمشق،�مطبعة�ال. 

ّيـة،�: ،�ترجمـهكام�الوقوفترتيب�الصنوف�~ي�أححيدر،�خواجة�عSي�حيدر،�
ّ
ـة�ا+كّرمـة،�ا+كتبـة�ا+ك

ّ
أحمـد�عبـد�الجّبـار،�ومحّمـد�الُعمـر،�مك

ة��حكامحيدر،�خواجة�عSي�حيدر،�
َّ
ام�شرُح�مجل

ّ
فهم�fالحسيfg،�الرياض،�دار�عالم�الكتب،�: ،�ترجمهُدرر�الحك

د� ،�ِدَمشق،�دار�القلم،�طا+دخل�الفق�féالعامّ ،�)هـ1420-1322(الزرقا،�مصطفى�بن�أحمد�بن�محمَّ

،�،�القاهرة،�ا+ركز�القومي�لíصدارات�القانونية،�طنظام�ا+رافعاتالعاني،�عبد�الوهاب�خ�vي،�

 . م1�،2004،�،�عمان،�دار�الحامد،�طنظام�القضاء�~ي��سUم

2،�الرياض،�مكتبة�القانون�و�قتصاد،�طجرائم�الرشوة�وال�Äوير،�محمد�بن�براك،�

ة��حكام�العدلّية�مصادرها�وأثُرها�~ي�قوان�ن�الشرق��سUمي
ّ
،�دار�الفتح،�عمان،�طمجل

،�قيصري،�دار�العقبة،�)الvÄاث��سUمي�~ي�مكتبات�العالم(اريخ�معجم�التعSّي�الرضا�وأحمد�طوران،�

ـــــة, )م1871ت(القنصـــــل�الروæـــــ�fÁ~ـــــي�إزم�ـــــ�v» اس�مســـــvÄاس ـــــة�العثمانّي ا+عجـــــم�الجغرا~ـــــي�لíم½vاطورّي

 .م2002/هـ1�،1423الشحادات،�ب�vوت،�دار�ابن�حزم،�ط

2،�عمان،�دار�ا+ع�Ä،�طمع�ن�القضاة�+عرفة��حكامأحمد،�: ميد،��والبداني

م1�،2010،�عمان،�الجنادرية،�ط�حكام�القضائّية�وطُرق�الطعن�فmÇا

2�،1432،�عمان،�دار�النفائس،�طنظرية�الدعوى�ب�ن�الشريعة�والقانون 

kucuk-efendi-haydar-https://islamansiklopedisi.org.tr/ali.وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،
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 :قائمة�ا+صادر�وا+راجع

¢قطوغــــــــاني،�يــــــــونس�وه�ــــــــ�fيــــــــاووز�¢قطوغــــــــاني،��/

 .م2015/هـ1436

ـــد�خالـــد�ابـــن�ا+ف�ـــ�fأبـــي�ال�/ �تاæـــfÁ،�محمَّ

 .م2016/هـ1437

بناني��/
ُّ
باز،�سليم�بن�رستم�بن�إلياس�باز�الل

/��،ÅÁæأبو�البصل،�عبد�الناصر�مو

حيــــدر،�خواجــــة�عSــــي�حيــــدر�الصــــغ��vبــــن�أمــــ�ن�أفنــــدي�زاده��/

ي،�
ّ
�vÄالخوري،�دمشق،�مطبعة�ال

حيدر،�خواجة�عSي�حيدر،��/

 .م2010/هـ1431

حيدر،�خواجة�عSي�حيدر،��/

د��/ الزرقا،�مصطفى�بن�أحمد�بن�محمَّ

العاني،�عبد�الوهاب�خ�vي،��/

نظام�القضاء�~ي��سUم�الغرايبة،�محمد�حمد،�/

،�محمد�بن�براك،�الفوزان�/

ة��حكام�العدلّية�مصادرها�وأثُرها�~ي�قوان�ن�الشرق��سUمي�القّبج،�سامر�مازن،�/
ّ
مجل

عSّي�الرضا�وأحمد�طوران،�: قره�بلوط�/

اس�مســـــvÄاس«الســـــّيد�: موســـــvÄاس�/

الشحادات،�ب�vوت،�دار�ابن�حزم،�ط

/�fميد،��والبدانيأحمد�ح: النعيم

�حكام�القضائّية�وطُرق�الطعن�فmÇاوهدان،�حسن�محمد،��/

د�نعيم،��/ نظرية�الدعوى�ب�ن�الشريعة�والقانون ياس�ن،�محمَّ

 :مواقع�إلكvÄونية

وقف�الديانة�الvÄكي،�ا+وسوعة��سUمية،�/
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���،  ���* إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

 صول]اBحاكمات]الشرعية]�جرائيةدراسة]تأصيلية]

ª«اث]الفقPQلشرعية]وال  

Fundamentals of Islamic Court Trials  

Review and Investigation  
��� -كليـــة�الشــــريعة�والدراســـات�العليــــا�� -�ســـتاذ�ا+شــــارك�~ـــي�الفقــــه�وأصـــوله

 mnawaja@gmail.com-فلسط�ن�

�fـــgا،�وانعدامـــه�يعmÙيســـتقيم�حـــال�النـــاس�بـــدو���fـــ�+ـــا�كـــان�القضـــاء�مـــن��مـــور�الهامـــة�والضـــرورية�الوجـــود�ال

لهــذا�القضــاء�أن�يبgــ�ÅعSــى�قواعــد�وأصــول،�فكــان�هــذا�البحــث�الــذي��mــدف�إ`ــى�بيــان�

أصـــول�ا+حاكمــــات�الشــــرعية��جرائيــــة،�حيـــث�يبــــ�ن�ســــبق�الشــــريعة��ســــUمية�للقـــوان�ن�الوضــــعية�~ــــي�تقعيــــدها�Þصــــول�

ما�تس��vوفق�إجراءات�ات�~ي�الشريعة��سUمية�إن

ــــخة�ومبــــادئ�ثابتــــة،�فالنــــاس�كــــل�النــــاس�فيــــه�ســــواء،�فقــــد�عرضــــنا�وأصــــلنا�~ــــي�بحثنــــا�هــــذا�Þصــــول�

ا+حاكمـــات�الشـــرعية��جرائيـــة،�حيـــث�تكـــون�البحـــث�مـــن�مقدمـــة�وأربعـــة�مباحـــث�وخاتمـــة،�حيـــث�تضـــمن�ا+بحـــث��ول�

ث�الثــــاني�þجـــراءات�ا+حاكمــــة،�وأصــــل�ا+بحـــث�الثالــــث�þجــــراءات�

�þجراءات�الطعن�~ي��حكام�القضائية
ً
Uالحكم�القضائي،�أما�ا+بحث�الرابع�فكان�تأصي. 

Abstract: we present study reviews and investigates the fundamentals of Shari'a 

(Islamic) court trials. It consists o

appendix. The first chapter is an introductory chapter. It includes a definition of the judiciary

its legitimacy and benefits. This chapter also reviews the history of judiciary and principles of 

trials from the pre-Islamic era up to the present time.

The second chapter is concerned with the fundamentals of the objective Shari'a court 

trials. It includes a definition of these court trials and an investigation into the principles 

underlying the judicial system

lawsuit. This chapter also shows the most important means of evidence in Islamic law

concludes with a review of the jurisdiction rules of the Shari'a courts.

The third chapter deals

investigates the procedures of filing a lawsuit in Shari'a courts

rulings ،and challenging court decrees.
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�  ا����� –  

صول]اBحاكمات]الشرعية]�جرائيةدراسة]تأصيلية]أ

لشرعية]والPQاث]الفق»ªمن]iدلة]ا

 Fundamentals of Islamic Court Trials

Review and Investigation
�ســـتاذ�ا+شــــارك�~ـــي�الفقــــه�وأصـــوله -أيمـــن�عبـــد�الحميــــد�عبـــد�ا+جيــــد�البـــدارين

 aymanb@hebron.edu              -فلسط�ن

فلسط�ن�-جامعة�الخليل� - ماجست��vالقضاء�الشر�ي� -عزات�حامد�النواجعه

�fـــgا،�وانعدامـــه�يعmÙيســـتقيم�حـــال�النـــاس�بـــدو���fـــ�+ـــا�كـــان�القضـــاء�مـــن��مـــور�الهامـــة�والضـــرورية�الوجـــود�ال

لهــذا�القضــاء�أن�يبgــ�ÅعSــى�قواعــد�وأصــول،�فكــان�هــذا�البحــث�الــذي��ذهــاب�حقــوق�النــاس،�وكــان���بــد

أصـــول�ا+حاكمــــات�الشــــرعية��جرائيــــة،�حيـــث�يبــــ�ن�ســــبق�الشــــريعة��ســــUمية�للقـــوان�ن�الوضــــعية�~ــــي�تقعيــــدها�Þصــــول�

ات�~ي�الشريعة��سUمية�إنما+حاكمات،�ومدى�اهتمامها�بتحقيق�العدل�وإحقاق�الحق،�فا+حاك

ــــخة�ومبــــادئ�ثابتــــة،�فالنــــاس�كــــل�النــــاس�فيــــه�ســــواء،�فقــــد�عرضــــنا�وأصــــلنا�~ــــي�بحثنــــا�هــــذا�Þصــــول�

ا+حاكمـــات�الشـــرعية��جرائيـــة،�حيـــث�تكـــون�البحـــث�مـــن�مقدمـــة�وأربعـــة�مباحـــث�وخاتمـــة،�حيـــث�تضـــمن�ا+بحـــث��ول�

ث�الثــــاني�þجـــراءات�ا+حاكمــــة،�وأصــــل�ا+بحـــث�الثالــــث�þجــــراءات�تأصـــيل�الشــــروع�~ـــي�الــــدعوى�وإجراءا»mــــا،�وأصـــل�ا+بحــــ

�þجراءات�الطعن�~ي��حكام�القضائية
ً
Uالحكم�القضائي،�أما�ا+بحث�الرابع�فكان�تأصي

we present study reviews and investigates the fundamentals of Shari'a 

(Islamic) court trials. It consists of an introduction ،three chapters ،a conclusion and an 

appendix. The first chapter is an introductory chapter. It includes a definition of the judiciary

its legitimacy and benefits. This chapter also reviews the history of judiciary and principles of 

Islamic era up to the present time. 

The second chapter is concerned with the fundamentals of the objective Shari'a court 

trials. It includes a definition of these court trials and an investigation into the principles 

system ،the provisions relating to the judge and his assistants

lawsuit. This chapter also shows the most important means of evidence in Islamic law

concludes with a review of the jurisdiction rules of the Shari'a courts. 

The third chapter deals with the fundamentals of procedural Shari'a court trials. It 

investigates the procedures of filing a lawsuit in Shari'a courts ،trial proceedings

and challenging court decrees. 
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+ـــا�كـــان�القضـــاء�مـــن��مـــور�الهامـــة�والضـــرورية�الوجـــود�ال�ـــ���fيســـتقيم�حـــال�النـــاس�بـــدوmÙا،�وانعدامـــه�يعgـــ��f:اBلخـــص

ذهــاب�حقــوق�النــاس،�وكــان���بــد

أصـــول�ا+حاكمــــات�الشــــرعية��جرائيــــة،�حيـــث�يبــــ�ن�ســــبق�الشــــريعة��ســــUمية�للقـــوان�ن�الوضــــعية�~ــــي�تقعيــــدها�Þصــــول�

ا+حاكمات،�ومدى�اهتمامها�بتحقيق�العدل�وإحقاق�الحق،�فا+حاك

واضــــحة�وقواعــــد�راســــخة�ومبــــادئ�ثابتــــة،�فالنــــاس�كــــل�النــــاس�فيــــه�ســــواء،�فقــــد�عرضــــنا�وأصــــلنا�~ــــي�بحثنــــا�هــــذا�Þصــــول�

ا+حاكمـــات�الشـــرعية��جرائيـــة،�حيـــث�تكـــون�البحـــث�مـــن�مقدمـــة�وأربعـــة�مباحـــث�وخاتمـــة،�حيـــث�تضـــمن�ا+بحـــث��ول�

تأصـــيل�الشــــروع�~ـــي�الــــدعوى�وإجراءا»mــــا،�وأصـــل�ا+بحــــ

�þجراءات�الطعن�~ي��حكام�القضائية
ً
Uالحكم�القضائي،�أما�ا+بحث�الرابع�فكان�تأصي

  

we present study reviews and investigates the fundamentals of Shari'a 

a conclusion and an 

appendix. The first chapter is an introductory chapter. It includes a definition of the judiciary ،
its legitimacy and benefits. This chapter also reviews the history of judiciary and principles of 

The second chapter is concerned with the fundamentals of the objective Shari'a court 

trials. It includes a definition of these court trials and an investigation into the principles 

the provisions relating to the judge and his assistants ،and the 

lawsuit. This chapter also shows the most important means of evidence in Islamic law ،and it 

Shari'a court trials. It 

trial proceedings ،Shari'a court 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

 :Sى�آله�وصحبه�ومن�و�ه،�وبعدالحمد�]،�والصUة�والسUم�عSى�رسول�هللا،�وع

�بعده�من�أطوار�العهد�صSى��هللا�عليه�وسلم�� 

�ول�للقضاء��سUمي�يجد�أنه�امتاز�بالسهولة�واليسر�و�بتعاد�عن�الشكليات،�ومن�مظاهر�

�ويطل fÁÂمجلس�القا� �إ`ى
ً
�يذهبان�معا �كانا �عليه �وا+د�ى �بي×mما�ذلك�أن�ا+د�ي بان�القضاء

�fÁÂالتقا� �أطراف�الدعوى�~ي �يتبعها f��ثم�أخذت��صول�ال وتتم��مور�بكل�سهولة�ويسر،

� Åيسم� �ما �وضع �إ`ى �اليوم �وصلنا Å��ح
ً
�فشيئا

ً
�شيئا �ا+حاكمات�(تتطور �أصول بقانون

�والخطوات� �الدعوى، �~ي �اتباعها �الخصوم �يجب�عSى f��الذي�ينظم��جراءات�ال ،

ب�عSى�القا�fÁÂأن�يتقيد�mwا�~ي�جميع�مراحل�الدعوى،�وجاءت�هذه�الدراسة�لتأصل�

هذا�القانون�بالبحث�عن�جذوره�وأصوله�~ي��دلة�الشرعية�وما�ب�fgعلmÇا�من�كتب�الفقهاء�

�القوان�ن� �وسقه �ولنظهر�تم���فقهنا، �أمرنا، �من �بص�vة �عSى �لنكون ��سUمي ع½�vالتاريخ

�~ي� fÁÂالتقا� �أصول �لتطور �سريعة �تاريخية �+حة �من �يعطي بما

�استحداث� �~ي �ا+عاصرة �الوضعية �للقوان�ن ��سUمية �الشريعة �علماء �سبق إظهار

ة�وتاريخيــــة�~ــــي�رفــــد�ا+كتبــــة�التشــــريعية�والقانونيــــة�ا+عاصــــرة�بأدلــــة�شــــرعية�ووقــــائع�فقهيــــ

كــان�و��زال�جــل�اعتمــاد�شــراح��–ولÃســف�

هــذه�القــوان�ن�عSــى�القــوان�ن�الوضــعية؛�لقلــة�وضــعف��طــUع�عSــى�الÄــvاث�الفقéــ�fالهائــل�

fÁÂي�القضاء�الشر�ي�وسبقه�وتأصيله�+ثل�هذه��صول�الشرعية�~ي�التقا~. 

ونه�يتعلق�بحياة�الناس�ويUمس�واقعهم،�ففيه�فصل�للمنازعات،�

وقطع�للخصومات،�ويجـب�أن�يكـون�هـذا��مـر�عSـى�بصـ�vة؛�ح�ـ�Åيتحقـق�العـدل؛�Þنـه�مـن�

�عSـــى�قواعـــد�وأصـــول�شـــرعية،�فـــإن�التخـــبط�والظلـــم�
ً
ـــي�إن�لـــم�يكـــن�القضـــاء�مبنيـــا

بالقضاء�وطرقه�لتحقيق�العـدل�بـ�ن�النـاس،�وبيـان�

عظمــة�هــذا�الــدين�~ــي�أصــوله�القضــائية�ومــدى�اهتمامــه�بــأن�يكــون�العــدل�هــو��ســاس�~ــي�
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  اBقدمة
الحمد�]،�والصUة�والسUم�عSى�رسول�هللا،�وع�

��fى��هللا�عليه�وسلم�� إن�ا+ستقرئ�للقضاء�~ي�عهد�الن�Sص

�ول�للقضاء��سUمي�يجد�أنه�امتاز�بالسهولة�واليسر�و�بتعاد�عن�الشكليات،�ومن�مظاهر�

�ويطل fÁÂمجلس�القا� �إ`ى
ً
�يذهبان�معا �كانا �عليه �وا+د�ى ذلك�أن�ا+د�ي

�fÁÂالتقا� �أطراف�الدعوى�~ي �يتبعها f��ثم�أخذت��صول�ال وتتم��مور�بكل�سهولة�ويسر،

� Åيسم� �ما �وضع �إ`ى �اليوم �وصلنا Å��ح
ً
�فشيئا

ً
�شيئا تتطور

�والخطوات�)الشرعية �الدعوى، �~ي �اتباعها �الخصوم �يجب�عSى f��الذي�ينظم��جراءات�ال ،

ب�عSى�القا�fÁÂأن�يتقيد�mwا�~ي�جميع�مراحل�الدعوى،�وجاءت�هذه�الدراسة�لتأصل�ال��fيج

هذا�القانون�بالبحث�عن�جذوره�وأصوله�~ي��دلة�الشرعية�وما�ب�fgعلmÇا�من�كتب�الفقهاء�

�القوان�ن� �وسقه �ولنظهر�تم���فقهنا، �أمرنا، �من �بص�vة �عSى �لنكون ��سUمي ع½�vالتاريخ

� �مضمار، �كل �~ي �~ي�ا+عاصرة fÁÂالتقا� �أصول �لتطور �سريعة �تاريخية �+حة �من �يعطي بما

 .الشريعة��سUمية

 :أهمية�البحث�وأسباب�اختياره���

�استحداث� .1 �~ي �ا+عاصرة �الوضعية �للقوان�ن ��سUمية �الشريعة �علماء �سبق إظهار

fÁÂإجراءات�للتقا. 

رفــــد�ا+كتبــــة�التشــــريعية�والقانونيــــة�ا+عاصــــرة�بأدلــــة�شــــرعية�ووقــــائع�فقهيــــ .2

ولÃســف��-أصــول�ا+حاكمــات�الشــرعية�وا+دنيــة،�حيــث�

هــذه�القــوان�ن�عSــى�القــوان�ن�الوضــعية؛�لقلــة�وضــعف��طــUع�عSــى�الÄــvاث�الفقéــ�fالهائــل�

fÁÂي�القضاء�الشر�ي�وسبقه�وتأصيله�+ثل�هذه��صول�الشرعية�~ي�التقا~

ونه�يتعلق�بحياة�الناس�ويUمس�واقعهم،�ففيه�فصل�للمنازعات،�ا+وضوع�بالغ��همية�ك .3

وقطع�للخصومات،�ويجـب�أن�يكـون�هـذا��مـر�عSـى�بصـ�vة؛�ح�ـ�Åيتحقـق�العـدل؛�Þنـه�مـن�

�عSـــى�قواعـــد�وأصـــول�شـــرعية،�فـــإن�التخـــبط�والظلـــم�
ً
الطبي�ـــي�إن�لـــم�يكـــن�القضـــاء�مبنيـــا

 .سيكون�سيد�ا+وقف

بالقضاء�وطرقه�لتحقيق�العـدل�بـ�ن�النـاس،�وبيـان�بيان�مدى�اهتمام�الشريعة��سUمية� .4

عظمــة�هــذا�الــدين�~ــي�أصــوله�القضــائية�ومــدى�اهتمامــه�بــأن�يكــون�العــدل�هــو��ســاس�~ــي�

 .ا+جتمع��سUمي

ا�	و��� ا�����
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

 :جاء�البحث�ليجيب�عن�عدة�تساؤ�ت،�ومن�أهمها

اقتصـــرت��هــل�يوجــد�إجــراءات�موضــوعية�وشـــكلية�للمحاكمــات�~ــي�الشــريعة��ســUمية�أم

 هل�سبقت�الشريعة��سUمية�القوان�ن�ا+عاصرة�~ي�وضع�إجراءات�للمحاكمات؟

 ما�مدى�موافقة�أصول�ا+حاكمات��جرائية�ا+عاصرة�للشريعة��سUمية؟

 ما�هو�التأصيل�الشر�ي�لقوان�ن�أصول�ا+حاكمات�الشرعية�ا+وضوعية�و�جرائية؟

ا+حاكمـــات�الشـــرعية�للـــدكتور�أحمـــد�محمـــد�عSـــي�داوود،�وقـــد�نشـــرته�دار�الثقافـــة�

،�وقد�ذكر�فيه�الشيخ�مـا�يتعلـق�)م2011

�fÁÂبتعريف�القضاء،�ومشروعيته�ودراسة�تاريخيه�للقضاء�وا+حاكمات،�وما�يتعلق�بالقا

من�منطلـق�شـر�ي،�وقـد�أجـاد�الباحـث�~ـي�كتابـه�وأفـاد،�

إ��أن�الباحــث�لـــم�يتطـــرق�إ`ـــى�القـــانون�إ��~ـــي�مســائل�قليلـــة،�وتمتـــاز�دراســـتنا�عـــن�الباحـــث�

لســـــنة�) 31(التطـــــرق�إ`ـــــى�قـــــانون�أصـــــول�ا+حاكمـــــات�الشـــــرعية��ردنـــــي�رقـــــم�

قهــــاء�~ــــي�ا+ســــائل�ال�ــــ�fننقــــل�نصــــوص�الف

تتعلق�بأصـول�ا+حاكمـات��جرائيـة؛�þثبـات�سـبق�الشـريعة��سـUمية�للقـوان�ن�الوضـعية�

شـــرح�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�ونظـــام�القضـــاء�الشـــر�ي�للـــدكتور�عبـــد�الناصـــر�

َن� الـدكتور�كتابـه�مو�ÅÁæأبو�البصل،�والكتاب�مطبوع�~ي�مجلد�من�الحجم�ا+توسط،�َضمَّ

بمبحث�تمهيدي�ذكـر�فيـه�+حـة�تاريخيـة�عـن�القضـاء�~ـي��ردن�وفلسـط�ن�منـذ�انفصـالهما�

عـــــن�الدولـــــة�العثمانيـــــة،�وعـــــن�النظـــــام�القضـــــائي�~ـــــي��ردن�مـــــن�زاويـــــة�قانونيـــــة�بحتـــــة�دون�

ئي�والوصــفي�و�ســتنتا�ي،�كمــا�هــو�الحــال�

لســـــــنة�) 31(ســـــــيعتمد�الباحثـــــــان�قـــــــانون�أصـــــــول�ا+حاكمـــــــات�الشـــــــرعية��ردنـــــــي�رقـــــــم�

�لقـــوان�ن�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�
ً
�~ـــي�ا+قارنـــة�كـــون�هـــذا�القـــانون�نموذجـــا

ً
أساســـا
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 :مشكلة�البحث

جاء�البحث�ليجيب�عن�عدة�تساؤ�ت،�ومن�أهمها

هــل�يوجــد�إجــراءات�موضــوعية�وشـــكلية�للمحاكمــات�~ــي�الشــريعة��ســUمية�أم .1

 عSى�ا+وضوعية؟

هل�سبقت�الشريعة��سUمية�القوان�ن�ا+عاصرة�~ي�وضع�إجراءات�للمحاكمات .2

ما�مدى�موافقة�أصول�ا+حاكمات��جرائية�ا+عاصرة�للشريعة��سUمية .3

ما�هو�التأصيل�الشر�ي�لقوان�ن�أصول�ا+حاكمات�الشرعية�ا+وضوعية�و�جرائية .4

 :الدراسات�السابقة

ا+حاكمـــات�الشـــرعية�للـــدكتور�أحمـــد�محمـــد�عSـــي�داوود،�وقـــد�نشـــرته�دار�الثقافـــة��أصـــول  .1

2011(للنشر�والتوزيع�~ي�عمان�~ي�طبعته�الثانية�سنة�

�fÁÂبتعريف�القضاء،�ومشروعيته�ودراسة�تاريخيه�للقضاء�وا+حاكمات،�وما�يتعلق�بالقا

من�منطلـق�شـر�ي،�وقـد�أجـاد�الباحـث�~ـي�كتابـه�وأفـاد،�وأطراف�الدعوى�ووسائل��ثبات�

إ��أن�الباحــث�لـــم�يتطـــرق�إ`ـــى�القـــانون�إ��~ـــي�مســائل�قليلـــة،�وتمتـــاز�دراســـتنا�عـــن�الباحـــث�

التطـــــرق�إ`ـــــى�قـــــانون�أصـــــول�ا+حاكمـــــات�الشـــــرعية��ردنـــــي�رقـــــم�-أ: بعـــــدة�أمـــــور 

ننقــــل�نصــــوص�الف�-ب. حيــــث�أذكــــر�نــــص�ا+ــــادة�القانونيــــة) م1959(

تتعلق�بأصـول�ا+حاكمـات��جرائيـة؛�þثبـات�سـبق�الشـريعة��سـUمية�للقـوان�ن�الوضـعية�

 . ~ي�أصول�ا+حاكمات

شـــرح�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�ونظـــام�القضـــاء�الشـــر�ي�للـــدكتور�عبـــد�الناصـــر� .2

َن� مو�ÅÁæأبو�البصل،�والكتاب�مطبوع�~ي�مجلد�من�الحجم�ا+توسط،�َضمَّ

بمبحث�تمهيدي�ذكـر�فيـه�+حـة�تاريخيـة�عـن�القضـاء�~ـي��ردن�وفلسـط�ن�منـذ�انفصـالهما�

عـــــن�الدولـــــة�العثمانيـــــة،�وعـــــن�النظـــــام�القضـــــائي�~ـــــي��ردن�مـــــن�زاويـــــة�قانونيـــــة�بحتـــــة�دون�

 . الرجوع�إ`ى�أصول�ا+حاكمات�عند�الفقهاء

 :منهج�البحث

ئي�والوصــفي�و�ســتنتاســلك�الباحثــان�~ــي�بح mمــا�ا+ــنهج��ســتقرا

 .~ي�البحوث�والدراسات�ا+تعلقة�بالعلوم�الشرعية

 :حدود�الدراسة

ســـــــيعتمد�الباحثـــــــان�قـــــــانون�أصـــــــول�ا+حاكمـــــــات�الشـــــــرعية��ردنـــــــي�رقـــــــم�

�لقـــوان�ن�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�) م1959(
ً
�~ـــي�ا+قارنـــة�كـــون�هـــذا�القـــانون�نموذجـــا

ً
أساســـا

ا�	و��� ا�����
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ســـUمية،�وقـــد�اســـتمد�مــواده�مـــن�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمــات�الشـــرعية�العثمـــاني�ثـــم�

قـوان�ن�أصـول�ا+حاكمــات�العربيـة�ال�ــ�fاسـتمدت�بعـض�أصــولها�مـن�القــوان�ن�الغربيـة�وخاصــة�

قوان�ن�أصول�ا+حاكمات�ا+دنيـة،�وسـيكون�التأصـيل�مـن��دلـة�الشـرعية�ا+عت½ـvة�مـن�الكتـاب�

�fــــéاث�الفقvــــÄــــى�هــــذه��دلــــة�مــــن�الSع�fــــgدلــــة�الشــــرعية،�ومــــا�ب�

 .قسم�الباحثان�البحث�إ`ى�مقدمة،�وأربعة�مباحث،�وخاتمه

تضــــــمنت�أهميــــــة�البحـــــث�وأســــــباب�اختيــــــاره�والدراســـــات�الســــــابقة،�ومــــــنهج�

تنظـــــيم�عريضـــــة�: �ول : الـــــدعوى،�وفيـــــه�مطلبـــــان

إدارة�جلسات�: �ول : تأصيل�إجراءات�ا+حاكمة،�وفيه�سبعة�مطالب

. ثره�عSى�سـماع�الـدعوى التقادم�وأ: الرابع

�حـــوال�الطارئـــة�~ـــي�: الســـابع. طلبـــات�الخصـــوم

: ا+طلــــــــب��ول : تأصــــــــيل�الحكــــــــم�القضــــــــائي،�وفيــــــــه�ثUثــــــــة�مطالــــــــب

 .تعجيل�التنفيذ: الثالث. آثار�الحكم�ومصاريف�الدعوى 

: �ول : تأصــــيل�الطعـــــن�~ــــي��حكـــــام�القضــــائية،�وفيـــــه�ثUثــــة�مطالـــــب

الطــــــرق�غ�ــــــ��vعتياديــــــة�للطعــــــن�~ــــــي�: الثــــــاني

فـــ�Uبـــد�مـــن�تنظـــيم،�وهـــذا�يعت½ـــ�vالقضـــاء�أحـــد�أهـــم�مرافـــق�الدولـــة،�وبمـــا�أنـــه�كـــذلك�

�~ـي�زمـان�
ً
�لظـروف�الزمـان�وا+كـان،�فقـد�يناسـب�مجتمعـا

ً
التنظيم�~ي�بعض��حيـان�يتطـور�تبعـا

�آخــر�~ــي�ذات�الزمــان،�فــإذا�ُحِمــَل�النــاس�عSــى�تنظــيم���
ً
تنظــيم�معــ�ن،�بينمــا���يناســب�مجتمعــا

سـUمية،�يناسب�عصرهم�ومصـرهم�فسـيقعون�~ـي�حـرج�ومشـقة�والحـرج�مرفـوع�~ـي�الشـريعة�� 

فكــان���بــد�مــن�تنظــيم�إجرائــي�Þصــول�ا+حاكمــات�الشــرعية�بمــا�يحقــق�ا+صــلحة�العامــة،�وبمــا�
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ســـUمية،�وقـــد�اســـتمد�مــواده�مـــن�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمــات�الشـــرعية�العثمـــاني�ثـــم�العربيــة�و� 

قـوان�ن�أصـول�ا+حاكمــات�العربيـة�ال�ــ�fاسـتمدت�بعـض�أصــولها�مـن�القــوان�ن�الغربيـة�وخاصــة�

قوان�ن�أصول�ا+حاكمات�ا+دنيـة،�وسـيكون�التأصـيل�مـن��دلـة�الشـرعية�ا+عت½ـvة�مـن�الكتـاب�

�دلــــة�الشــــرعية،�ومــــا�بgــــ�fعSــــى�هــــذه��دلــــة�مــــن�الÄــــvاث�الفقéــــ��fوالســــنة�النبويــــة�وغ�vهــــا�مــــن

 .العظيم�بمذاهبه�ا+تعددة

 :خطة]البحث

قسم�الباحثان�البحث�إ`ى�مقدمة،�وأربعة�مباحث،�وخاتمه

تضــــــمنت�أهميــــــة�البحـــــث�وأســــــباب�اختيــــــاره�والدراســـــات�الســــــابقة،�ومــــــنهج��:اBقدمـــــة

 .البحث،�وخطته

الـــــدعوى،�وفيـــــه�مطلبـــــانتأصـــــيل�الشـــــروع�~ـــــي��:اBبحـــــث]iول 

  .ا+حكمةالدعوى�وقيدها�~ي�سجUت�

 .التبليغات�القضائية: اBطلب]الثاني]

تأصيل�إجراءات�ا+حاكمة،�وفيه�سبعة�مطالب�:اBبحث]الثاني

  . ا+حاكمة

الرابع. الدفوع�~ي�الدعوى : الثالث. ا+رافعة: الثاني

طلبـــات�الخصـــوم: الســـادس. حضـــور�الخصـــوم�وغيـــاmwم: الخـــامس

 . الدعوى 

تأصــــــــيل�الحكــــــــم�القضــــــــائي،�وفيــــــــه�ثUثــــــــة�مطالــــــــب: اBبحــــــــث]الثالــــــــث

آثار�الحكم�ومصاريف�الدعوى : الثاني. التعريف�بالحكم�القضائي

تأصــــيل�الطعـــــن�~ــــي��حكـــــام�القضــــائية،�وفيـــــه�ثUثــــة�مطالـــــب�:اBبحــــث]الرابـــــع

الثــــــاني. الطـــــرق��عتياديــــــة�للطعــــــن�~ــــــي��حكــــــام�القضــــــائية

 .إعادة�ا+حاكمة: الثالث. �حكام�القضائية

 :تمهيد

يعت½ـــ�vالقضـــاء�أحـــد�أهـــم�مرافـــق�الدولـــة،�وبمـــا�أنـــه�كـــذلك��

�~ـي�زمـان�
ً
�لظـروف�الزمـان�وا+كـان،�فقـد�يناسـب�مجتمعـا

ً
التنظيم�~ي�بعض��حيـان�يتطـور�تبعـا

�آخــر�~ــي�ذات�الزمــان،�فــإذا�ُحِمــَل�النــاس�عSــى�تنظــيم���
ً
تنظــيم�معــ�ن،�بينمــا���يناســب�مجتمعــا

يناسب�عصرهم�ومصـرهم�فسـيقعون�~ـي�حـرج�ومشـقة�والحـرج�مرفـوع�~ـي�الشـريعة�� 

فكــان���بــد�مــن�تنظــيم�إجرائــي�Þصــول�ا+حاكمــات�الشــرعية�بمــا�يحقــق�ا+صــلحة�العامــة،�وبمــا�

ا�	و��� ا�����
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�مع�أحكام�الشرع،�وقد�يكون�مستند�هذه��جراءات�النصوص،�وقد���يكون�لهذه�

�جـــراءات�مســـتند�ســـوى�السياســـة�الشـــرعية�ال�ـــ�fتقتضـــmÇا�ا+صـــلحة�الحقيقيـــة�ضـــمن�قواعـــد�

. 

: 

 .كتابة]عريضة]الدعوى]وقيدها]�ي]سج�ت]اBحكمة

 . كتابة]عريضة]الدعوى]�ي]القانون 

رعية�عSـــى�كـــل�مـــن�يريـــد�أن�يقـــدم�دعـــوى�لـــدى�

�fÁـÂينظـر�القا�Uيـتم�النظـر�~ـي�دعـواه،�فـ�Åـ�إ`ـى�ا+حكمـة،�ح

ن�القـــــانون�ا+واصـــــفات�الواجـــــب�توافرهـــــا�~ـــــي��ئحـــــة� ـــــ�َّ وقـــــد�َب

واضـــح�أو�با�لــــة�الكاتبـــة،�وأن�تكـــون�مــــن�

 .(2)القطع�الكامل،�و��يستعمل�من�الورقة�إ��صفحة�واحدة�مع�ترك�هامش�فmÇا

أن�تشـــــتمل��ئحـــــة�الــــــدعوى�عSـــــى�بيـــــان�مــــــوجز�للوقـــــائع�ا+اديـــــة�ال�ــــــ�fيســـــتند�إلmÇـــــا�أي�مــــــن�

 .(3)الفرقاء�~ي�إثبات�دعواه�أو�دفاعه�حسب�مقت�ÅÁöالحال

ما�من��دلـة�الجوهريـة�ينب�ـي�إدراج�نصـوص�ذلـك�ا+سـتند�أو�

 .(4)�قسام�الجوهرية�منه�~ي�الUئحة�ا+ختصة�أو�إلحاقها�mwا

أن�تشــتمل�عSــى�اســم�كــٍل�مــن�الفرقــاء،�وشــهرته،�ومحــل�إقامتــه،�وعSــى��دعــاء،�والبينــات�

 .(5)ال��fيستند�إلmÇا،�وتبلغ�صورة�عن�الUئحة�إ`ى�كل�من�ا+د�ى�علmÇم

إن�تقديم��ئحة�الدعوى���يع�fgأن�القا�fÁÂيمكنه�النظر�~ي�الدعوى�والس��v~ي�إجراءات�

 :ا+حاكمة،�بل���بد�من�أن�تمر�الدعوى�بالخطوات�التالية

 .�هذه�الUئحة�عSى�القاfÁÂ،�ليقوم�بتدقيقها

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية
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��يتعارض�مع�أحكام�الشرع،�وقد�يكون�مستند�هذه��جراءات�النصوص،�وقد���يكون�لهذه�

�جـــراءات�مســـتند�ســـوى�السياســـة�الشـــرعية�ال�ـــ�fتقتضـــmÇا�ا+صـــلحة�الحقيقيـــة�ضـــمن�قواعـــد�

.+فاسد�ومقاصد�الشريعة�وقواعدها�الفقهيةا+صالح�وا

:وأما�أهم�هذه��جراءات�ف�féعSى�النحو�التا`ي

 .تأصيل�الشروع�~ي�الدعوى : ا+بحث��ول 

كتابة]عريضة]الدعوى]وقيدها]�ي]سج�ت]اBحكمة: اBطلب]iول 

كتابة]عريضة]الدعوى]�ي]القانون : الفرع]iول 

رعية�عSـــى�كـــل�مـــن�يريـــد�أن�يقـــدم�دعـــوى�لـــدى�اشـــvÄط�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــ

إ`ـى�ا+حكمـة،�ح�ـ�Åيـتم�النظـر�~ـي�دعـواه،�فـ�Uينظـر�القاÂـ��fÁ(1)ا+حكمة�أن�يقدم��ئحـة�مكتوبـة

ن�القـــــانون�ا+واصـــــفات�الواجـــــب�توافرهـــــا�~ـــــي��ئحـــــة�. ~ـــــي�الـــــدعوى�ال�ـــــ�fتكـــــون�مشـــــافهة ـــــ�َّ وقـــــد�َب

 :الدعوى،�وÚي

واضـــح�أو�باأن�تكـــون��ئحـــة�الـــدعوى�مكتوبــــة�بـــالح½�vوبخـــط� .1

القطع�الكامل،�و��يستعمل�من�الورقة�إ��صفحة�واحدة�مع�ترك�هامش�فmÇا

أن�تشـــــتمل��ئحـــــة�الــــــدعوى�عSـــــى�بيـــــان�مــــــوجز�للوقـــــائع�ا+اديـــــة�ال�ــــــ�fيســـــتند�إلmÇـــــا�أي�مــــــن� .2

الفرقاء�~ي�إثبات�دعواه�أو�دفاعه�حسب�مقت�ÅÁöالحال

ما�من��دلـة�الجوهريـة�ينب�ـي�إدراج�نصـوص�ذلـك�ا+سـتند�أو��إذا�كانت�محتويات�مستند .3

�قسام�الجوهرية�منه�~ي�الUئحة�ا+ختصة�أو�إلحاقها�mwا

أن�تشــتمل�عSــى�اســم�كــٍل�مــن�الفرقــاء،�وشــهرته،�ومحــل�إقامتــه،�وعSــى��دعــاء،�والبينــات� .4

ال��fيستند�إلmÇا،�وتبلغ�صورة�عن�الUئحة�إ`ى�كل�من�ا+د�ى�علmÇم

إن�تقديم��ئحة�الدعوى���يع�fgأن�القا�fÁÂيمكنه�النظر�~ي�الدعوى�والس��v~ي�إجراءات� .5

ا+حاكمة،�بل���بد�من�أن�تمر�الدعوى�بالخطوات�التالية

تعرض�هذه�الUئحة�عSى�القاfÁÂ،�ليقوم�بتدقيقها -1

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 38(المادة () 
2
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�  ا�����

�ثــم�يحيلهــا�القاÂــ�fÁإ`ــى�قلــم�ا+حكمــة�الــذي�يقــوم�باســتيفاء�الرســم�ا+ــا`ي�ا+قــرر،�و� 

،�فتبـدأ�
ً
ع½vة�لUدعاء�الذي�كان�قبل�ا+حاكمة�أو�أثناءهـا�الـذي�لـم�يـدفع�رسـه�مقـدما

�وفــــق�أســــبقية�
ً
Uمسلســــ�

ً
ــــجل��ســــاس،�وتعطــــى�رقمــــا

تقــديمها،�وتوضــع�~ــي�ملــف�خــاص�يحمــل�اســم�ا+حكمــة،�واســم�ا+ــد�ي�وا+ــد�ى�عليــه�

ل�م×mما،�باþضافة�إ`ى�رقم��ساس�الذي�سجلت�به�الـدعوى،�ويوضـع�عSـى�

يثبـــــت�قلـــــم�الكتـــــاب�~ـــــي�حضـــــور�ا+ـــــد�ي�أو�مـــــن�يمثلـــــه�تـــــاريخ�الجلســـــة�ا+حـــــددة�لنظـــــر�

�ع×mــا�بعــدد�نسـخ��ئحــة
ً
الــدعوى،��يـنظم�كاتــب�ا+حكمــة�مـذكرة�الحضــور�ويعــد�نسـخا

fوتختم�بخاتم�ا+حكمة�الرسم�fÁÂوتوقع�مذكرة�الحضور�مع�نسخها�من�القا. 

تســلم��ئحــة�الــدعوى�وصــورها�ومــذكرة�الحضــور�إ`ــى�قلــم�ا+حضــرين؛�لتبليــغ�نســخة�

 .من�مذكرة�الحضور�مع�نسخة�من��ئحة�الدعوى�إ`ى�ا+د�ى�عليه

ْحِضـر�لتبليـغ�صـورة�مـذكرة�الحضـور�و�ئحـ
ُ
ة�الـدعوى�إ`ـى�ا+ـد�ى�وبعد�ذلك�ينتقل�ا+

 .تأصيل]إجراءات]رفع]الدعوى]�ي]الشرع

لــــم�يوجــــد�القضــــاء��ســــUمي�~ــــي�بداياتــــه�أن�تكــــون�الــــدعوى�مكتوبــــة؛�لعــــدم�الحاجــــة�

ي�إجــــراءات�ا+حاكمــــة،�ومــــع�عــــدم�اشــــvÄاط�

ي�الـــدعوى�أن�تكـــون�مكتوبـــة،��إ��أmÙـــم�لـــم�يمنعـــون�ذلـــك،�بـــل�إن�كوmÙـــا�مكتوبـــة�هـــو�

�فضـل�وهـو�مــا�يحقـق�ا+صــلحة،���سـيما�~ــي�زماننـا�حيــث�إن�ك¿ـvة�الحــوادث�القضـائية�تجعــل�

من�الصعوبة�بمكان�أن�يتذكر�القا�fÁÂدعاوى�الخصوم،�خاصة�أن�بعض�القضايا�تحتاج�إ`ى�

م�أن�تكــــون�الــــدعوى�مكتوبــــة،�فمــــع�فســــاد�الزمــــان� ن�ُيَحــــّتِ

أصـــبحت�الكتابـــة�ضـــرورية�ملحـــة،�وهـــذا�يبgـــ�ÅعSـــى�أصـــل�ا+صـــالح�ا+ســـلة،�وســـد�الـــذرائع،�وأن�

تصــرف��مــام�عSــى�الرعيــة�منــوط�بمصــلح�mم،�وهــذا�موجــود�مثبــت�~ــي�تراثنــا�الفقéــ�fفــأول�مــن�

هللا،�وقــــد�جـــــاء�~ـــــي�البـــــدائع�أن�اتخــــذ�الســـــجUت�القضـــــائية�هــــو�القاÂـــــ�fÁســـــليم�بــــن�عÄـــــ�vرحمـــــه�

                                                           

. 

 ).61- 60: (التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص
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ثــم�يحيلهــا�القاÂــ�fÁإ`ــى�قلــم�ا+حكمــة�الــذي�يقــوم�باســتيفاء�الرســم�ا+ــا`ي�ا+قــرر،�و�  -2

،�فتبـدأ�
ً
ع½vة�لUدعاء�الذي�كان�قبل�ا+حاكمة�أو�أثناءهـا�الـذي�لـم�يـدفع�رسـه�مقـدما

 .(1)الدعوى�من�تاريخ�استيفاء�الرسم

�وفــــق�أســــبقية� -3
ً
Uمسلســــ�

ً
يــــتم�قيــــد��ئحــــة�الــــدعوى�~ــــي�ســــجل��ســــاس،�وتعطــــى�رقمــــا

تقــديمها،�وتوضــع�~ــي�ملــف�خــاص�يحمــل�اســم�ا+حكمــة،�واســم�ا+ــد�ي�وا+ــد�ى�عليــه�

ل�م×mما،�باþضافة�إ`ى�رقم��ساس�الذي�ووكيل�ك

 .الUئحة�وما�يرفق�mwا�من�أوراق

يثبـــــت�قلـــــم�الكتـــــاب�~ـــــي�حضـــــور�ا+ـــــد�ي�أو�مـــــن�يمثلـــــه�تـــــاريخ�الجلســـــة�ا+حـــــددة�لنظـــــر� -4

 .الدعوى�~ي��ئحة�الدعوى�وصورها

�ع×mــا�بعــدد�نسـ -5
ً
يـنظم�كاتــب�ا+حكمــة�مـذكرة�الحضــور�ويعــد�نسـخا

fوتختم�بخاتم�ا+حكمة�الرسم�fÁÂوتوقع�مذكرة�الحضور�مع�نسخها�من�القا

تســلم��ئحــة�الــدعوى�وصــورها�ومــذكرة�الحضــور�إ`ــى�قلــم�ا+حضــرين؛�لتبليــغ�نســخة� -6

من�مذكرة�الحضور�مع�نسخة�من��ئحة�الدعوى�إ`ى�ا+د�ى�عليه

ْحِضـر�لتبليـغ�صـورة�مـذكرة�الحضـور�و�ئحـ -7
ُ
وبعد�ذلك�ينتقل�ا+

 .(2)عليه�أو�من�يمثله�وفق��صول 

تأصيل]إجراءات]رفع]الدعوى]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

لــــم�يوجــــد�القضــــاء��ســــUمي�~ــــي�بداياتــــه�أن�تكــــون�الــــدعوى�مكتوبــــة؛�لعــــدم�الحاجــــة�

إليــــه،�فكانــــت�الــــدعوى�تقبــــل�شــــفاهة�وتســــتكمل�بــــا�ي�إجــــراءات�ا+حاكمــــة،�ومــــع�عــــدم�اشــــvÄاط�

ي�الـــدعوى�أن�تكـــون�مكتوبـــة،��إ��أmÙـــم�لـــم�يمنعـــون�ذلـــك،�بـــل�إن�كوmÙـــا�مكتوبـــة�هـــو�الفقهـــاء�~ـــ

�فضـل�وهـو�مــا�يحقـق�ا+صــلحة،���سـيما�~ــي�زماننـا�حيــث�إن�ك¿ـvة�الحــوادث�القضـائية�تجعــل�

من�الصعوبة�بمكان�أن�يتذكر�القا�fÁÂدعاوى�الخصوم،�خاصة�أن�بعض�القضايا�تحتاج�إ`ى�

م�أن�تكــــون�الــــدعوى�مكتوبــــة،�فمــــع�فســــاد�الزمــــان�عــــدة�جلســــات،�وكــــذلك�فســــاد�الزمــــا ن�ُيَحــــّتِ

أصـــبحت�الكتابـــة�ضـــرورية�ملحـــة،�وهـــذا�يبgـــ�ÅعSـــى�أصـــل�ا+صـــال

تصــرف��مــام�عSــى�الرعيــة�منــوط�بمصــلح�mم،�وهــذا�موجــود�مثبــت�~ــي�تراثنــا�الفقéــ�fفــأول�مــن�

اتخــــذ�الســـــجUت�القضـــــائية�هــــو�القاÂـــــ�fÁســـــليم�بــــن�عÄـــــ�vرحمـــــه�

                   
1

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 12(المادة () 
2

التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
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العــرف�~ـــي�عصـــره�جــرى�أن�كاتـــب�القاÂـــ�fÁيقــوم�بكتابـــة�الـــدعوى،�ويــذكر�اســـم�ا+ـــد�ي�وا+ـــد�ى�

عليــــــه،�وموضــــــوع�الــــــدعوى،�ويكتــــــب�أســــــماء�الشــــــهود،�ويحفــــــظ�الكتــــــاب�والــــــدعوى�~ــــــي�قمطــــــرة�

Sــى�القضــايا�ا+ختلفــة،�فهــو�أمــر�وأمــا�بالنســبة�لــدفع�الرســوم�القضــائية�ال�ــ�fتفــرض�ع

ل�هــــذا��مــــر�كســــابقة�للدولــــة� �~ــــي�العهــــود��و`ــــى�للقضــــاء��ســــUمي،�وإنمــــا�ُســــّجِ
ً
لــــم�يكــــن�مألوفــــا

العثمانيـــة،�وقـــد�واجـــه�العثمـــانيون�جملـــة�انتقـــادات�شرســـة�نتيجـــة�لفـــرض�هـــذه�الرســـوم،�ومـــع�

ت�فائــــدة،�وÚــــي�أن�هــــذه��نتقــــادات�إ��أن�هــــذه�الخطــــوة�الجريئــــة�للدولــــة�العثمانيــــة�قــــد�حققــــ

الدولــــة�منعــــت�ا+تقاضــــي�ن�الــــذين�يلجــــؤون�إ`ــــى�القضــــاء�مكيــــدة�~ــــي�خصــــومهم،�ففرضــــت�هــــذه�

،�فكانــت�ســمة�الجديــة�~ــي�رفــع�الــدعاوى�Úــي�

�
ً
وأمـــــــا�تأصـــــــيل�كيفيـــــــة�ترتيـــــــب�القضـــــــاة�للـــــــدعاوى�وإعطـــــــاء�القـــــــانون�اليـــــــوم�لهـــــــا�رقمـــــــا

وبــدايات�القضــاء��ســUمي���صــSى�هللا�عليــه�وســلم

�با+قارنــــة�مــــع�عصــــرنا�وتمتــــاز�بالســــهولة�واليســــر،�ويعــــود�هــــذا�لقــــوة�
ً
كانــــت��قضــــية�قليلــــة�جــــدا

الــوازع�الــدي�fgمــن�جانــب،�وقلــة�أعـــداد�الســكان،�و+ــا�زادت�الحــوادث�القضــائية�وأصــبح�هنـــاك�

ا�fÁÂكان���بد�من�وسيلة،�وهذه�الوسيلة�~ي�بداية��مر�إنما�تقوم�عSـى�

تقديم��ول�فاÞول�دون�أن�يسجل�ذلك�أحد،�وإنمـا�يعتمـد�القاÂـ�fÁعSـى�قـول�الخصـوم،�وإن�

fى�هللا�عليه�وسلم :،�وكان�استنادهم�~ي�السبق�إ`ى�قول�الن�Sص  

،�وهــذه�ا+ســـألة�اج�mاديــة�تعـــود�إ`ــى�تقـــدير�

القا�fÁÂبحسب�ما�يـراه�يحقـق�ا+صـلحة،�ونـرى�سـبق�تراثنـا�القضـائي�~ـي�تطبيـق�ذلـك�~ـي�أمثلـة�

،�طرفه�يSي�مجلس�القضاء،�
ً
�ممدودا

ً
م×mا�أن�ابن�ا+نذر�رحمه�هللا�يرى�أن�يتخذ�القا�fÁÂخيطا

                                                           

القضاء في مصر العثمانية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

القرافي، الذخيرة، ). 1/48(ابن فرحون، تبصرة الحكام، 
ابن قدامه، ). 1/245(ابن مازه، شرح أدب القاضي، 

. حسن ا?سناد: وقال ضياء الدين المقدسي

المستخرج من اCحاديث = المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد، اCحاديث المختارة 
لك بن دھيش، دار خضر، عبد الم: المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيھما، حققه
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العــرف�~ـــي�عصـــره�جــرى�أن�كاتـــب�القاÂـــ�fÁيقــوم�بكتابـــة�الـــدعوى،�ويــذكر�اســـم�ا+ـــد�ي�وا+ـــد�ى�

عليــــــه،�وموضــــــوع�الــــــدعوى،�ويكتــــــب�أســــــماء�الشــــــهود،�ويحفــــــظ�الكتــــــاب�والــــــدعوى�~ــــــي�قمطــــــرة�

 .(1)ويدفعها�للقا�fÁÂلبدء�ا+رافعة

وأمــا�بالنســبة�لــدفع�الرســوم�القضــائية�ال�ــ�fتفــرض�ع�

ل�هــــذا��مــــر�كســــابقة�للدولــــة� �~ــــي�العهــــود��و`ــــى�للقضــــاء��ســــUمي،�وإنمــــا�ُســــّجِ
ً
لــــم�يكــــن�مألوفــــا

العثمانيـــة،�وقـــد�واجـــه�العثمـــانيون�جملـــة�انتقـــادات�شرســـة�نتيجـــة�لفـــر

هــــذه��نتقــــادات�إ��أن�هــــذه�الخطــــوة�الجريئــــة�للدولــــة�العثمانيــــة�قــــد�حققــــ

الدولــــة�منعــــت�ا+تقاضــــي�ن�الــــذين�يلجــــؤون�إ`ــــى�القضــــاء�مكيــــدة�~ــــي�خصــــومهم،�ففرضــــت�هــــذه�

�مــن�الجديــة�عSــى�الUجئــ�ن�للقضــاء
ً
،�فكانــت�ســمة�الجديــة�~ــي�رفــع�الــدعاوى�Úــي�(2)الرســوم�نوعــا

 .الغالبة

��
ً
وأمـــــــا�تأصـــــــيل�كيفيـــــــة�ترتيـــــــب�القضـــــــاة�للـــــــدعاوى�وإعطـــــــاء�القـــــــانون�اليـــــــوم�لهـــــــا�رقمـــــــا

�حســب��ســبقية�ففــي�عهــد�الن�ــ�fمتسلســ
ً
Uى�هللا�عليــه�وســلمSصــ

�با+قارنــــة�مــــع�عصــــرنا�وتمتــــاز�بالســــهولة�واليســــر،�ويعــــود�هــــذا�لقــــوة�
ً
كانــــت��قضــــية�قليلــــة�جــــدا

الــوازع�الــدي�fgمــن�جانــب،�وقلــة�أعـــداد�الســكان،�و+ــا�زادت�الحــوادث�القضــائية�وأصــبح�هنـــاك�

ا�fÁÂكان���بد�من�وسيلة،�وهذه�الوسيلة�~ي�بداية��مر�إنما�تقوم�عSـى�إقبال�كثيف�عSى�التق

تقديم��ول�فاÞول�دون�أن�يسجل�ذلك�أحد،�وإنمـا�يعتمـد�القاÂـ�fÁعSـى�قـول�الخصـوم،�وإن�

fÁÂم�القاm×وكان�استنادهم�~ي�السبق�إ`ى�قول�الن(3)اختلفوا�أقرع�بي�،

،�وهــذه�ا+ســـألة�اج�mاديــة�تعـــود�إ`ــى�تقـــدير�(4)"إليـــه�مســلم�فهــو�لـــه��مــن�ســبق�إ`ـــى�مــا�لـــم�يســبق" 

القا�fÁÂبحسب�ما�يـراه�يحقـق�ا+صـلحة،�ونـرى�سـبق�تراثنـا�القضـائي�~ـي�تطبيـق�ذلـك�~ـي�أمثلـة�

،�طرفه�يSي�مجلس�القضاء،�
ً
�ممدودا

ً
م×mا�أن�ابن�ا+نذر�رحمه�هللا�يرى�أن�يتخذ�القا�fÁÂخيطا

                   
1

 ).7/12(الكاساني، بدائع الصنائع، () 
2

القضاء في مصر العثمانية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، عيسى، عبد الرزاق إبراھيم، تاريخ () 
 ).263: (م، ص1998

3
ابن فرحون، تبصرة الحكام، ). 7/13(الكاساني، بدائع الصنائع، () 
ابن مازه، شرح أدب القاضي، ). 3/392(الشيرازي، المھذب، ). 10/66(

 ).10/73(المغني، 
4

وقال ضياء الدين المقدسي).  1/280(الطبراني، المعجم الكبير، . رواه الطبراني() 
المقدسي، ضياء الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد، اCحاديث المختارة 

المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيھما، حققه
 ).4/228(ھـ، 1420، 3بيروت، ط
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فكل�من�جـاء�يكتـب�اسـمه�~ـي�رقعـة،�ويثقـب�هـذه�الرقعـة�

ويــدخلها�~ــي�الخــيط،�ويأخــذ�القاÂــ�fÁهــذه�الرقعــة�ا+كتــوب�فmÇــا�أســماء�الخصــوم��ول�فــاÞول�

،�ونــرى�ابــن�قدامــة�ا+قدæــ�fÁيــنص�صــراحة�عSــى�أنــه�ينب�ــي�للقاÂــ�fÁأن�

وهـذا�مــا�هـو�ا+عمــول�بـه�~ــي�. (2)ول يبعـث�مــن�يكتـب�لــه�أسـماء�الخصــوم�حسـب�تــرتي¾mم�~ـي�الــدخ

�للعدالـة�وا+سـاواة�بـ�ن�
ً
ومع�ال�Äام�القاmw�fÁÂذا�الvÄتيب�~ـي�رؤيتـه�للـدعاوى،�تحقيقـا

الخصــــوم،�إ��أن�الفقهـــــاء�أجـــــازوا�للقاÂــــ�fÁأن�يÄـــــvك�هـــــذا�الvÄتيــــب�+صـــــلحة،�وذلـــــك�كتقديمـــــه�

mم�عنـد�وصـول�تـرتي¾mم�دخــل�Þصـحاب��عـذار�الـذين�إذا�أصـر�القاÂــ�fÁعSـى�أن�ينظـر�~ـي�دعــاو�

ــــــد�جــــــواز�تقــــــديم� يَّ
َ
،�لكــــــن�ابــــــن�قدامــــــة�ق

ا+سافرين�عSى�غ�vهم�بقلة�عدد�ا+سافرين،�بحيث���يدخل�تقديمهم�عSى�ا+قيم�ن�ضرر،�أما�

رر�ا+خــتص�mwــم،�إذا�كـانوا�ك¿ــvة�فــإmÙم���يقـدمون؛�Þن�تقــديمهم�مــع�القلـة�إنمــا�كــان�لـدفع�الضــ

فــــإذا�انتقــــل�الضــــرر�عــــ×mم�إ`ــــى�غ�ــــvهم�فــــإن�القاÂــــ�fÁ~ــــي�هــــذه�الحالــــة���يقــــدمهم�ويســــاو�mم�مــــع�

وبمـــا�أن�ا+ســـألة�اج�mاديـــة�كمـــا�ســـبق�فإmÙـــا�تخضـــع�+ـــا�يـــراه�و`ـــي��مـــر�~ـــي�تنظـــيم�هـــذه�

تضــــيه��مـــور�بمـــا�يحقــــق�ا+صـــلحة،�ومـــا�عليــــه�القـــانون�مـــن�حســــن�تنظـــيم�الـــدعاوى�هــــو�أمـــر�تر 

الشــريعة�وتؤيــده،�وقــد�يــرى�أولــوا��مــر�إحــداث�أمــور�أك¿ــ�vجــدوى�ممــا�عليــه��مــر،�فــ�Uبــأس�أن�

 .�مع�الشرع،�وتقتضيه�ا+صلحة�والحاجة

وســـــــيلة�þعـــــــUم�الشـــــــخص�بمـــــــا�يتخـــــــذ�ضـــــــده�مـــــــن�

                                                           

ھـ، 1414، 2السمرقندي، عWء الدين محمد بن أحمد، تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الشيرازي، ). 1/48(ام، ابن فرحون، تبصرة الحك
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فكل�من�جـاء�يكتـب�اسـمه�~ـي�رقعـة،�ويثقـب�هـذه�الرقعـة�والطرف�¢خر�يSي�مجلس�الخصوم،�

ويــدخلها�~ــي�الخــيط،�ويأخــذ�القاÂــ�fÁهــذه�الرقعــة�ا+كتــوب�فmÇــا�أســماء�الخصــوم��ول�فــاÞول�

،�ونــرى�ابــن�قدامــة�ا+قدæــ�fÁيــنص�صــراحة�عSــى�أنــه�ينب(1)ح�ــ�Åيــأتي�عSــى�آخرهــا

يبعـث�مــن�يكتـب�لــه�أسـماء�الخصــوم�حسـب�تــرتي¾mم�~ـي�الــدخ

 .القانون 

�للعدالـة�وا+سـاواة�بـ�ن���
ً
ومع�ال�Äام�القاmw�fÁÂذا�الvÄتيب�~ـي�رؤيتـه�للـدعاوى،�تحقيقـا

الخصــــوم،�إ��أن�الفقهـــــاء�أجـــــازوا�للقاÂــــ�fÁأن�يÄـــــvك�هـــــذا�الvÄتيــــب�+صـــــلحة،�وذلـــــك�كتقديمـــــه�

Þصـحاب��عـذار�الـذين�إذا�أصـر�القاÂــ�fÁعSـى�أن�ينظـر�~ـي�دعــاو

ــــــد�جــــــواز�تقــــــديم�(3)علــــــmÇم�الضــــــرر�ولحقــــــ�mم�ا+شــــــقة�وذلــــــك�كا+ســــــافرين يَّ
َ
،�لكــــــن�ابــــــن�قدامــــــة�ق

ا+سافرين�عSى�غ�vهم�بقلة�عدد�ا+سافرين،�بحيث���يدخل�تقديمهم�عSى�ا+قيم�ن�ضرر،�أما�

إذا�كـانوا�ك¿ــvة�فــإmÙم���يقـدمون؛�Þن�تقــديمهم�مــع�القلـة�إنمــا�كــان�لـدفع�الضــ

فــــإذا�انتقــــل�الضــــرر�عــــ×mم�إ`ــــى�غ�ــــvهم�فــــإن�القاÂــــ�fÁ~ــــي�هــــذه�الحالــــة���يقــــدمهم�ويســــاو

 .(4)ا+قيم�ن

وبمـــا�أن�ا+ســـألة�اج�mاديـــة�كمـــا�ســـبق�فإmÙـــا�تخضـــع�+ـــا�يـــراه�و`ـــي��مـــر�~ـــي�تنظـــيم�هـــذه��

�مـــور�بمـــا�يحقــــق�ا+صـــلحة،�ومـــا�عليــــه�القـــانون�مـــن�حســــن�تنظـــيم�الـــدعاوى�هــــو�أمـــر�تر 

الشــريعة�وتؤيــده،�وقــد�يــرى�أولــوا��مــر�إحــداث�أمــور�أك¿ــ�vجــدوى�ممــا�عليــه��مــر،�فــ�Uبــأس�أن�

يتم�ذلك�ما�دام���يتعارض�مع�الشرع،�وتقتضيه�ا+صلحة�والحاجة

 .التبليغات]القضائية: اBطلب]الثاني

وســـــــيلة�þعـــــــUم�الشـــــــخص�بمـــــــا�يتخـــــــذ�ضـــــــده�مـــــــن�: يقصـــــــد�بتبليـــــــغ��وراق�القضـــــــائية

 .(5)إجراءات

 .التبليغات]القضائية]�ي]القانون : الفرع]iول 

                   
1

 ).10/73(ابن قدامه، المغني، () 
2

 ).10/73(المرجع نفسه، () 
3

السمرقندي، عWء الدين محمد بن أحمد، تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط() 
ابن فرحون، تبصرة الحك). 16/80(السرخسي، المبسوط، ). 3/373(

 ).3/392(المھذب، 
4

 ).10/74(ابن قدامه، المغني، () 
5

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
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تقـــــوم�فكـــــرة�التبليـــــغ�عSـــــى�مبـــــدأ�يســـــميه�القـــــانونيون�بمبـــــدأ�ا+واجهـــــة�بـــــ�ن�الخصـــــوم،�

وفكـــرة�هـــذا�ا+بـــدأ�تقـــوم�عSـــى�تمكـــ�ن�كـــل�مـــن�الخصـــم�ن�مـــن��طـــUع�عSـــى�ا+ســـتندات�و�وراق�

 .(1)دفاع�الخصمال��fيقدمها�خصمه،�ومن�سماع�دفاعه،�وذلك�ليتس�Ågله�مناقشة�

إذا�أصدرت�ا+حكمـة�: " وقد�نص�القانون�عSى�وجوب�تبليغ��وراق�القضائية،�فقال
(2 

 .تأصيل]التبليغات]القضائية]�ي]الشرع

مـا�رواه�عSـي��وأصل�هذا�موجـود�~ـي�ديننـا�حيـث�يؤصـل�+بـدأ�ا+واجهـة�بـ�ن�الخصـوم

إذا�تقا�ÅÁÂإليك�: " صSى�اللله�عليه�وسلم�

�fÁــــöم�¢خــــر،�فســــوف�تــــدري�كيــــف�تقUتســــمع�كــــ�Åــــ�ومســــألة�. (3)"رجــــUن،�فــــ�Uتقــــض�لــــÃول�ح

التبليغ�مسالة�غاية�~ي��هميـة،�ولـو��اشـvÄاطها�لسـماع�الـدعوى�لوقـع�النـاس�~ـي�ضـيق�وحـرج،�

�النــاس�~ــي�قلــق�شــديد؛�Þن�هــذا�الشـــخص�الجــالس�~ــي�بيتــه�مــا�يدريــه�أن�تكــون�قضـــايا�

ذ�بحقه�إجراءات���يعلمها،�فكان���بد�من�التبليغ
َ
 .مرفوعة�ضده�وُيّتخ

وإذا�: " ومــــــن�نصــــــوص�الفقهــــــاء�ال�ــــــ�fتؤصــــــل�للتبليــــــغ�قــــــول�ابــــــن�أبــــــي�الــــــدم�رحمــــــه�هللا

اره�إ`ـــى�مجلـــس�الحكـــم�+خاصـــمته،�بعـــث�

�بخاتمــــه�إ`ــــى�ا+طلــــوب؛�þحضــــاره،�
ً
�مختومــــا

ً
�مــــن�أعوانــــه�أو�خاتمــــه،�أو�طينــــا

ً
Uالحــــاكُم�إليــــه�رجــــ

 .(4)"ويجب�عSى�ا+دعو��جابة�إ��أن�يوكل�أو�يق�fÁöالحق�إ`ى�الطالب�

�fÁــÂوقــد�جعــل�الفقهــاء�القاعــدة�~ــي�إحضــار�الخصــم�إ`ــى�مجلــس�القضــاء�إذا�أراد�القا

وأضـيف�إ`ــى�.(5)لـك�أن�يـدعوه�بـأرفق�الوجـوه�وأجمـل��قـوال؛�Þنـه�يـدعوه�إ`ـى�حكـم�هللا�ودينـه

�أن�تـــتم�دعوتـــه�
ً
ذلـــك�أن�الخصـــم�ا+ـــد�ى�عليـــه�يتمســـك�باÞصـــل�وهـــو�ال½ـــvاءة،�لـــذلك�كـــان�لزامـــا

                                                           

. 

 ).3/610(الترمذي، سنن الترمذي، 
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تقـــــوم�فكـــــرة�التبليـــــغ�عSـــــى�مبـــــدأ�يســـــميه�القـــــانونيون�بمبـــــدأ�ا+واجهـــــة�بـــــ�ن�الخصـــــوم،�

وفكـــرة�هـــذا�ا+بـــدأ�تقـــوم�عSـــى�تمكـــ�ن�كـــل�مـــن�الخصـــم�ن�مـــن��طـــUع�عSـــى�ا+ســـتندات�و�وراق�

ال��fيقدمها�خصمه،�ومن�سماع�دفاعه،�وذلك�ليتس�Ågله�مناقشة�

وقد�نص�القانون�عSى�وجوب�تبليغ��وراق�القضائية،�فقال

ْحِضر�Þجل�تبليغها�
ُ
.(2"ورقة�قضائية�للتبليغ�تسلم�إ`ى�ا+

تأصيل]التبليغات]القضائية]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

وأصل�هذا�موجـود�~ـي�ديننـا�حيـث�يؤصـل�+بـدأ�ا+واجهـة�بـ�ن�الخصـوم��

صSى�اللله�عليه�وسلم�قال�`ي�رسول�هللا�: بن�أبي�طالب�ر�fÁÂهللا�عنه�قال

�fÁــــöم�¢خــــر،�فســــوف�تــــدري�كيــــف�تقUتســــمع�كــــ�Åــــ�رجــــUن،�فــــ�Uتقــــض�لــــÃول�ح

التبليغ�مسالة�غاية�~ي��هميـة،�ولـو��اشـvÄاطها�لسـماع�الـدعوى�لوقـع�النـاس�~ـي�ضـيق�وحـرج،�

ولعــاش�النــاس�~ــي�قلــق�شــديد؛�Þن�هــذا�الشـــخص�الجــالس�~ــي�بيتــه�مــا�يدريــه�أن�تكــون�قضـــايا�

ذ�بحقه�إجراءات���يعلمها،�فكان���بد�من�التبليغ
َ
مرفوعة�ضده�وُيّتخ

ومــــــن�نصــــــوص�الفقهــــــاء�ال�ــــــ�fتؤصــــــل�للتبليــــــغ�قــــــول�ابــــــن�أبــــــي�الــــــدم�رحمــــــه�هللا

اره�إ`ـــى�مجلـــس�الحكـــم�+خاصـــمته،�بعـــث�اســـتعدى�الحـــاكَم�رجـــٌل�عSـــى�رجـــٍل،�وطلـــب�منـــه�إحضـــ

�بخاتمــــه�إ`ــــى�ا+طلــــوب؛�þحضــــاره،�
ً
�مختومــــا

ً
�مــــن�أعوانــــه�أو�خاتمــــه،�أو�طينــــا

ً
Uالحــــاكُم�إليــــه�رجــــ

ويجب�عSى�ا+دعو��جابة�إ��أن�يوكل�أو�يق�fÁöالحق�إ`ى�الطالب�

�fÁــÂوقــد�جعــل�الفقهــاء�القاعــدة�~ــي�إحضــار�الخصــم�إ`ــى�مجلــس�القضــاء�إذا�أراد�القا

لـك�أن�يـدعوه�بـأرفق�الوجـوه�وأجمـل��قـوال؛�Þنـه�يـدعوه�إ`ـى�حكـم�هللا�ودينـهذ

�أن�تـــتم�دعوتـــه�
ً
ذلـــك�أن�الخصـــم�ا+ـــد�ى�عليـــه�يتمســـك�باÞصـــل�وهـــو�ال½ـــvاءة،�لـــذلك�كـــان�لزامـــا

  .بالقول�الحسن�وا+عاملة�الرفيقة�اللينة

  

  

 

                   
1

 ).455: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 
2

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 18(المادة () 
3

الترمذي، سنن الترمذي، . حسنه الترمذيو). 2/387(رواه أحمد في مسنده، () 
4

 ).1/360(ابن أبي الدم، أدب القضاء، () 
5

 ).1/171(السمناني، روضة القضاة، () 
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.انون 

إذا�أصــــدرت�ا+حكمــــة�ورقــــة�قضــــائية�للتبليــــغ�فــــإن�أول�عمــــل�تقــــوم�بــــه�ا+حكمــــة�هــــو�

وأما�إجراءات�التبليغ�ف�féعSى�النحو�¢تي�كمـا�

ليمها�إ`ــــى�الشــــخص�ا+عgــــ�fبالــــذات،��صــــل�~ــــي�تبليــــغ�أيــــة�ورقــــة�قضــــائية�أن�يــــتم�تســــ

يــتم�تبليــغ��وراق�القضــائية�بتســليم�نســخة�م×mــا�إ`ــى�الفريــق�

�بَقبول�التبليغ�عنه
ً
 .(2)"�قانونا

�ثقـة�مـع�شـاهدين
ً
�كانوا�يبعثـون�رسـو�

ً
ينـادي��ويؤصل�لهذا�أن�قضاة��ندلس�قديما

القاÂـــــــــ�fÁفـــــــــUن�يـــــــــدعوك�لتحضــــــــر�مجلـــــــــس�الحكـــــــــم�مـــــــــع�خصـــــــــمك�

وهــذا�أشـد�توثقــا�وعدالـة�مــن�نظــام�التبليـغ�ا+عاصــر�عـن�طريــق�محضـر�واحــد�تضــيع�أو�

�مــن�أعوانــه،��وكــان�أيضــا�مــن�وســائل�تبليــغ�ا+ــد�ى�عليــه�أن�القاÂــ�fÁيبعــث�إليــه
ً
Uرجــ

�بخاتمـه
ً
،�وهـذا�الخـاتم�يكـون�(4)أو�إن�شاء�القا�fÁÂبعث�معـه�قطعـة�مـن�شـمع�أو�طـ�ن�مختومـا

عUمــــة�عSــــى�أن�القاÂــــ�fÁيطلبــــه،�وبعــــض�القضــــاة�كــــانوا�يــــدفعون�إ`ــــى�ا+ــــد�ى�عليــــه�قطعــــة�مــــن�

ْحِضــــر�إ`ــــى�ذات�الشــــخص�ا+طلــــوب�
ُ
فــــيفهم�ممــــا�ســــبق�أن�القضــــاة�كــــانوا�يرســــلون�ا+

                                                           

. 

ابن مازه، . أجب القاضي سعيد بن أشوع: 

الماوردي، أدب ). 1/360(ابن أبي الدم، أدب القضاء، 
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انون إجراءات]تبليغ]iوراق]القضائية]�ي]الق: الفرع]الثالث  

إذا�أصــــدرت�ا+حكمــــة�ورقــــة�قضــــائية�للتبليــــغ�فــــإن�أول�عمــــل�تقــــوم�بــــه�ا+حكمــــة�هــــو��

وأما�إجراءات�التبليغ�ف�féعSى�النحو�¢تي�كمـا�. (1)تسليم�هذه�الورقة�للمحضر،�Þجل�تبليغها

 :بي×mا�القانون 

 
ً
 .تسليم��وراق�إ`ى�الشخص�نفسه: أو�

�صــــل�~ــــي�تبليــــغ�أيــــة�ورقــــة�قضــــائية�أن�يــــتم�تســــ�

يــتم�تبليــغ��وراق�القضــائية�بتســليم�نســخة�م×mــا�إ`ــى�الفريــق�: " وعSــى�ذلــك�نــص�القــانون�بقولــه

�بَقبول�التبليغ�عنه
ً
ا+راد�تبليغه�بالذات�أو�إ`ى�وكيله�ا+فوض�قانونا

�ثقـة�مـع�شـاهدين�
ً
�كانوا�يبعثـون�رسـو�

ً
ويؤصل�لهذا�أن�قضاة��ندلس�قديما

�يـــــــــا�فــــــــUن
ً
القاÂـــــــــ�fÁفـــــــــUن�يـــــــــدعوك�لتحضــــــــر�مجلـــــــــس�الحكـــــــــم�مـــــــــع�خصـــــــــمك�: عSــــــــى�بابـــــــــه�ثUثـــــــــا

وهــذا�أشـد�توثقــا�وعدالـة�مــن�نظــام�التبليـغ�ا+عاصــر�عـن�طريــق�محضـر�واحــد�تضــيع�أو�،.(3)فـUن

 .تتأخر�حقوق�كث��vمن�الناس�إن�قل�دينه�وورعه

وكــان�أيضــا�مــن�وســائل�تبليــغ�ا+ــد�ى�عليــه�أن�القاÂــ�fÁيبعــث�إليــه�

�بخاتمـه
ً
أو�إن�شاء�القا�fÁÂبعث�معـه�قطعـة�مـن�شـمع�أو�طـ�ن�مختومـا

عUمــــة�عSــــى�أن�القاÂــــ�fÁيطلبــــه،�وبعــــض�القضــــاة�كــــانوا�يــــدفعون�إ`ــــى�ا+ــــد�ى�عليــــه�قطعــــة�مــــن�

 .(5)قرطاس

ْحِضــــر�إ`ــــى�ذات�الشــــخص�ا+طلــــوب���
ُ
فــــيفهم�ممــــا�ســــبق�أن�القضــــاة�كــــانوا�يرســــلون�ا+

 .تبليغه�مذكرة�تبليغ�الحضور�+جلس�القاfÁÂل

                   
1

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 18(المادة () 
2

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 19(المادة () 
3

 ).1/369( ابن فرحون، تبصرة الحكام،() 
4

: وقد ذكر أن القاضي سعيد بن أشوع كان مكتوباً على خاتمه() 

 ).2/317(شرح أدب القاضي، 
5

ابن أبي الدم، أدب القضاء، ). 2/317(ابن مازه، شرح أدب القاضي، () 
 ).10/55(ابن قدامه، المغني، ). 2/322(القاضي، 
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وأمــا�إذا�تعــذر�تبليــغ�ا+ــد�ى�عليــه�بالــذات،�فعنــد�ذلــك�أجــاز�القــانون�التبليــغ�~ــي�محــل�

إقامتــه�Þي�فــرد�مــن�أفــراد�عائلتــه�يســكن�معــه،�وتــدل�مUمحــه�عSــى�أنــه�بلــغ�الثامنــة�عشــرة�مــن�

�من�
ً
�إذا�تعذر�تبليغ�ا+د�ى�عليه�بالذات�ختم�له�القا�fÁÂخاتما

ً
القضاة�قديما

�عSـــى�أن�القاÂــ�fÁيطلبــه،�وهــذا�يعت½ــ�vعنــدهم�بمثابـــة�
ً
Uليكــون�دلــي�،

 .بديل�عن�تعذر�تبليغ�ا+طلوب�بذاته�~ي�محل�إقامته�وهو�موضع�سكناه

عائلته�تدل�مUمحه�عSى�أنه�بلغ�الثامنة�

عشر�فهو�اج�mاد�قانوني���تأباه�أصول�شرعنا�الحنيف؛�Þنه�مظنة�تحقيق�الفائدة�وا+طلوب،�

�fصـــــغ�v،�فـــــإن�احتمـــــال�تســـــليم�الصـــــ��fهـــــذه�الورقـــــة�للمطلـــــوب�

 

أمــا�إذا�كــان�الشــخص�ا+طلــوب�تبليغــه�يقــيم�~ــي�منطقــة�محكمــة�أخــرى،�فقــد�أوجــب�

القانون�أن�ترسل��وراق�القضـائية�إ`ـى�تلـك�ا+حكمـة�لتتـو`ى�تبليغهـا،�ثـم�تعيـدها�إ`ـى�ا+حكمـة�

ال�ــ�fأصــدر»mا�مرفقــة�بمحضــر�يفيــد�مــا�اتخذتــه�بشــأmÙا�مــن��جــراءات�عSــى�أنــه�يحــق�للمحكمــة�

أن�ترســل��وراق�القضــائية�مباشــرة�إ`ــى�الهيئــات�ال�ــ�fنــص�هــذا�القــانون�

 .(3)عSى�إجراء�التبليغ�بمعرف�mا،�ولو�كانت�خارج�منطقة�ا+حكمة

وقد�درس�الفقهاء�مسألة�إذا�كان�ا+د�ى�عليه�~ي�غ��vبلد�القاfÁÂ،�فهذا���يخلو�إما�

�~ي�و�ية�القا�fÁÂوصUحيته�ا+كانية�ولـيس
ً
Uأن�يكون�داخ��v¿ـي�ذلـك�البلـد�نائـب،�فـأك~�fÁـÂللقا

الفقهاء�عSى�أن�القا�fÁÂيحضره�للمحاكمة؛�لئ�Uيتمانع�الناس�~ي�الحقوق�بالتباعد،�وإن�كـان�

�لــه�~ــي�بلــد�ا+ــد�ى�عليــه،�فــإن�القاÂــ���fÁيحضــره،�فــإذا�كانــت�لــه�
ً
~ــي�و�يتــه�وكــان�للقاÂــ�fÁنائبــا

�بينة�ثبت�الحق�عنده،�وكتب�إ`ى�خليفته�بما�ثبت�عنده،�وأمـ
ً
ا�إذا�كـان�بلـد�ا+ـد�ى�عليـه�خارجـا

عـــن�و�يـــة�القاÂـــ�fÁوصـــUحيته�ا+كانيـــة،�فعنـــد�بعـــض�الفقهـــاء�لـــيس�للقاÂـــ�fÁإحضـــاره؛�Þنـــه���

                                                           

ابن أبي الدم، أدب ). 1/369(ابن فرحون، تبصرة الحكام، 

. 
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ً
 .تبليغ�ا+د�ى�عليه�~ي�محل�إقامته: ثانيا

وأمــا�إذا�تعــذر�تبليــغ�ا+ــد�ى�عليــه�بالــذات،�فعنــد�ذلــك�أجــاز�القــانون�التبليــغ�~ــي�محــل��

إقامتــه�Þي�فــرد�مــن�أفــراد�عائلتــه�يســكن�معــه،�وتــدل�مUمحــه�عSــى�أنــه�بلــغ�الثامنــة�عشــرة�مــن�

 .(1)عمره

�من�وكان���
ً
�إذا�تعذر�تبليغ�ا+د�ى�عليه�بالذات�ختم�له�القا�fÁÂخاتما

ً
القضاة�قديما

�عSـــى�أن�القاÂــ�fÁيطلبــه،�وهــذا�يعت½ــ�vعنــدهم�بمثابـــة�(2)طــ�ن�عSــى�موضــع�ســكناه
ً
Uليكــون�دلــي�،

بديل�عن�تعذر�تبليغ�ا+طلوب�بذاته�~ي�محل�إقامته�وهو�موضع�سكناه

عائلته�تدل�مUمحه�عSى�أنه�بلغ�الثامنة��وأما�ما�ذكره�القانون�من�تبليغ�أي�فرد�من�

عشر�فهو�اج�mاد�قانوني���تأباه�أصول�شرعنا�الحنيف؛�Þنه�مظنة�تحقيق�الفائدة�وا+طلوب،�

َم�ورقـــــة�التبليـــــغ�لصـــــ��fصـــــغ�v،�فـــــإن�احتمـــــال�تســـــليم�الصـــــ
َّ
فلـــــو�َســـــل

 .احتمال�ضعيف

 
ً
 .تبليغ�من�يقيم�~ي�منطقة�محكمة�أخرى : ثالثا

أمــا�إذا�كــان�الشــخص�ا+طلــوب�تبليغــه�يقــيم�~ــي�منطقــة�محكمــة�أخــرى،�فقــد�أوجــب��

القانون�أن�ترسل��وراق�القضـائية�إ`ـى�تلـك�ا+حكمـة�لتتـو`ى�تبليغهـا،�ثـم�تعيـدها�إ`ـى�ا+حكمـة�

ال�ــ�fأصــدر»mا�مرفقــة�بمحضــر�يفيــد�مــا�اتخذتــه�بشــأmÙا�مــن��جــراءات�عSــى�أنــه�يحــق�للمحكمــة�

أن�ترســل��وراق�القضــائية�مباشــرة�إ`ــى�الهيئــات�ال�ــ�fنــص�هــذا�القــانون�ال�ــ�fأصــدرت�التبليــغ�

عSى�إجراء�التبليغ�بمعرف�mا،�ولو�كانت�خارج�منطقة�ا+حكمة

وقد�درس�الفقهاء�مسألة�إذا�كان�ا+د�ى�عليه�~ي�غ��vبلد�القاfÁÂ،�فهذا���يخلو�إما��

�~ي�و�ية�القا�fÁÂوصUحيته�ا+كانية�ولـيس
ً
Uأن�يكون�داخ

الفقهاء�عSى�أن�القا�fÁÂيحضره�للمحاكمة؛�لئ�Uيتمانع�الناس�~ي�الحقوق�بالتباعد،�وإن�كـان�

�لــه�~ــي�بلــد�ا+ــد�ى�عليــه،�فــإن�القاÂــ���fÁيحضــره،�فــإذا�كانــت�لــه�
ً
~ــي�و�يتــه�وكــان�للقاÂــ�fÁنائبــا

بينة�ثبت�الحق�عنده،�وكتب�إ`ى�خليفته�بما�ثبت�عنده،�وأمـ

عـــن�و�يـــة�القاÂـــ�fÁوصـــUحيته�ا+كانيـــة،�فعنـــد�بعـــض�الفقهـــاء�لـــيس�للقاÂـــ�fÁإحضـــاره؛�Þنـــه���

                   
1

 . من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 20(المادة () 
2

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ). 2/322(الماوردي، أدب القاضي، () 
 ).1/360(القضاء، 

3
.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 18(المادة () 
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�  ا�����

،�وللفقهـــــاء�تفصــــيل�وبحـــــث�مســـــتفيض�~ـــــي�
ً
و�يــــة�لـــــه�عليـــــه،�ويقـــــوم�القاÂــــ�fÁبمحاكمتـــــه�غيابيـــــا

�فاقـــد��هليـــة�فتبلـــغ��وراق�القضـــائية�إ`ـــى�
ً
�أو�شخصـــا

ً
وإذا�كـــان�ا+ـــراد�تبليغـــه�قاصـــرا

،�وهــــذا��جــــراء�بــــديÞ�féن�الــــو`ي�أو�الو�ــــ�fÁهمــــا�اللــــذان�يقومــــان�مقامهمــــا�~ــــي�

�فvÄســـل��وراق�القضـــائ
ً
Uية�إ`ـــى�ا+وظـــف�ا+ســـؤول�وأمـــا�إذا�كـــان�ا+ـــد�ى�عليـــه�معـــتق

عن�ا+حل�ا+عتقل�فيه�ليتو`ى�تبليغه�إياها،�ويجـب�عSـى�السـلطة�ا+ختصـة�أن�تحضـر�السـج�ن�

أو�ا+عتقـــل�إ`ــــى�ا+حكمــــة�~ــــي�ا+وعـــد�ا+قــــرر�إذا�رغــــب�~ــــي�الــــدفاع�عـــن�نفســــه،�وإذا�لــــم�يرغــــب�~ــــي�

 .(3)الحضور�فعSى�السلطة�ا+ختصة�أن�تشعر�ا+حكمة�بذلك

ن�هو�اج�mاد�حسن؛�Þن��صـل�أن�كـل�واحـد�يخاصـم�عـن�نفسـه،�

إذا�اد�ـى�رجـل�قبـل�رجـل�دعـوى،�"وقد�سبق�فقهاؤنا�القانون�~ي�هذا�ففي��صل�للشيباني�أنـه�

القاÂــ�fÁمــن�الســجن� يخرجــه� محبــوس�~ــي�حــق�لــه�حــل،�فــأراد�الطالــب�ا+ــد�ي�أن�

�بنفســــه�وبمــــا�عليــــه،�فإنــــه�يخرجــــه�لــــه�
ً
U

�بنفســه،�Þنــه�~ــي�ثقــة�وهــو�
ً
Uيــرده�إ`ــى�الســجن،�و��يأخــذ�لــه�منــه�كفــي�Åــ�ويخاصــمه�وهــو�معــه�ح

إن�كانــت�: " كمـا�يمكــن�للمــد�ى�عليـه�ا+حبــوس�أن�يوكــل�عنـه�أيضــا،�قــال�ابـن�فرحــون 

،�(5)"ويســــمع�الــــدعوى��الــــدعوى�عSــــى�محبــــوس�فــــإن�الحــــاكم�يــــأمره�أن�يوكــــل�مــــن�يخاصــــم�عنــــه

ومـا�ذهــب�إليـه�القــانون�لـيس�فيــه�. mــرب�ا+حبـوس

                                                           

وانظر تفصيل الحكم على ). 56- 10/55
 .وما بعدھا) 521

، اCصل للشيباني، تحقيق )ھـ١٨٩ت 
 ٢٠١٢ -ھـ  ١٤٣٣اCولى، : لبنان، الطبعة 
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،�وللفقهـــــاء�تفصــــيل�وبحـــــث�مســـــتفيض�~ـــــي�
ً
و�يــــة�لـــــه�عليـــــه،�ويقـــــوم�القاÂــــ�fÁبمحاكمتـــــه�غيابيـــــا

 .(1)مسألة�تبليغ�البعيد�ليس�هذا�محلها

 
ً
 .هليةتبليغ�القاصر�أو�فاقد�� : رابعا

�فاقـــد��هليـــة�فتبلـــغ��وراق�القضـــائية�إ`ـــى�
ً
�أو�شخصـــا

ً
وإذا�كـــان�ا+ـــراد�تبليغـــه�قاصـــرا

،�وهــــذا��جــــراء�بــــديÞ�féن�الــــو`ي�أو�الو�ــــ�fÁهمــــا�اللــــذان�يقومــــان�مقامهمــــا�~ــــي�(2)وليــــه�أو�وصــــيه

 .أمورهما

 
ً
 .تبليغ�ا+عتقل: خامسا

�فvÄســـل��وراق�القضـــائ�
ً
Uوأمـــا�إذا�كـــان�ا+ـــد�ى�عليـــه�معـــتق

عن�ا+حل�ا+عتقل�فيه�ليتو`ى�تبليغه�إياها،�ويجـب�عSـى�السـلطة�ا+ختصـة�أن�تحضـر�السـج�ن�

أو�ا+عتقـــل�إ`ــــى�ا+حكمــــة�~ــــي�ا+وعـــد�ا+قــــرر�إذا�رغــــب�~ــــي�الــــدفاع�عـــن�نفســــه،�وإذا�لــــم�يرغــــب�~ــــي�

الحضور�فعSى�السلطة�ا+ختصة�أن�تشعر�ا+حكمة�بذلك

ن�هو�اج�mاد�حسن؛�Þن��صـل�أن�كـل�واحـد�يخاصـم�عـن�نفسـه،�وما�قال�به�القانو �

وقد�سبق�فقهاؤنا�القانون�~ي�هذا�ففي��صل�للشيباني�أنـه�

محبــوس�~ــي�حــق�لــه�حــل،�فــأراد�الطالــب�ا+ــد�ي�أن� وا+ــد�ى�عليــه�

�بنفســــه�وبمــــا�عليــــه،�فإنــــه�يخرجــــه�لــــه�خــــذ�`ــــي�منــــه�كفــــي: ح�ــــ�Åيخاصــــمه،�فقــــال�الــــذي�حبســــه
ً
U

�بنفســه،�Þنــه�~ــي�ثقــة�وهــو�
ً
Uيــرده�إ`ــى�الســجن،�و��يأخــذ�لــه�منــه�كفــي�Åــ�ويخاصــمه�وهــو�معــه�ح

  .(4)"محبوس 

كمـا�يمكــن�للمــد�ى�عليـه�ا+حبــوس�أن�يوكــل�عنـه�أيضــا،�قــال�ابـن�فرحــون 

الــــدعوى�عSــــى�محبــــوس�فــــإن�الحــــاكم�يــــأمره�أن�يوكــــل�مــــن�يخاصــــم�عنــــه

ولعـل�الفقهـاء�نظــروا�إ`ـى��حتيــاط�؛�ح�ـm����Åــرب�ا+حبـوس

                   
1

10(قدامه، المغني، ابن ). 2/326(الماوردي، أدب القاضي، () 

521: (الغائب في كتاب نظرية الدعوى، لمحمد نعيم ياسين، ص
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 26(المادة () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 27(المادة () 
4

ت (ن فرقد الشيباني الشيباني، أبو عبد هللا محمد بن الحسن ب() 
د بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت : َودَراَسة  –الدكتور محمَّ

 )473/ 10(م 
5

 ).1/372(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ــــــي�للقاÂــــــ�fÁأن�يتأكــــــد�أ��تكــــــون�الــــــدعوى�صــــــورية�للتحايــــــل�عSــــــى�

ْحِضر�~ي�جميع�حا�ت�التبليغ�أن�يشرح�فور�وقوع�التبليغ�عSـى�
ُ
لقانون�عSى�ا+

�بتــاريخ�التبليــغ�وكيفيــة�إجرائــه،�
ً
الورقــة�القضــائية��صــلية�أو�نســخ�mا�أو�~ــي�ذيــل�يلحــق�mwــا�بيانــا

غ�والبيت�الذي�
َّ
�للشخص�ا+بل

ً
وأن�يذكر�فيه�إذا�أمكن�اسم�وعنوان�الشخص�الذي�كان�معرفا

�عSـــى��صـــل
ً
؛�þقامـــة�الحجـــة�عSـــى�ا+ـــد�ى�.(1)ورقـــة�القضـــائية�وأن�يشـــهد�شـــاهدا

ْحِضــر�قـــالوا
ُ
: ويؤصــل�لهــذا�مــا�قالــه�بعــض�الفقهــاء�أن�ا+ــد�ى�عليــه�إذا�تــوارى�عــن�ا+

�يـــا�مـــع�شـــاهدين�ينـــادي�عSـــى�با�
ً
بـــه�ثUثـــا

�
ً
Uــب�لــك�وكــي فــUن�القاÂــ�fÁفــUن�يــدعوك�لتحضــر�مجلــس�القضــاء�مــع�خصــمك�فــUن،�وإ��َنصَّ

فالشـــهود�هنـــا�هـــم�شـــهود�إثبـــات�لكيفيـــة�

 .حصول�التبليغ�والشهادة�عSى�أن�ا+د�ى�عليه�قد�تم�تبليغه

لتبليغ�ينب�ي�له�أن�يقتصر�عSى�هـذه�الوسـائل،�

بــــل���بــــد�للقــــانون�مــــن�مواكبــــة�التقنيــــات�الحديثــــة�~ــــي��عــــUن،�فتســــتفيد�مــــن�التلفــــاز�وال½vيــــد�

،���ســيما�وأن�الصــحف�اليوميــة�أصــبح��قبــال�
ً
�كوmÙــا��ك¿ــ�vإقبــا�

ً
Uونــي�والجــو�ت�مــثvÄلك�

 .�جراء�حال�عدم�القدرة�عSى�التبليغ�وفق��صول 

إذا�اقتنعــت�ا+حكمــة�بأنــه���ســبيل�þجــراء�التبليــغ�وفــق��صــول�ا+تقدمــة�Þي�ســبب�

 :(3)من��سباب،�يجوز�لها�أن�تأمر�بإجراء�التبليغ�عSى�الوجه�التا`ي

بتعليـــــق�نســـــخة�مـــــن�الورقـــــة�القضـــــائية�عSـــــى�موضـــــع�بـــــارز�مـــــن�دار�ا+حكمـــــة�

عSى�جانب�ظاهر�للعيان�من�البيت�ا+عروف�أنه�آخر�بيـت�كـان�يقـيم�فيـه�ا+ـراد�تبليغـه�

 .أو�ا+حل�الذي�يتعاطى�فيه�عمله�إن�كان�له�بيت�أو�محل�لهذا

ــــحف�ا+حليــــة�اليوميــــة،�وإذا�أصــــدرت�ا+حكمــــة�

�باتباع�طريقة�التبليغ�ال��fسـبق�ذكرهـا،�فعSـى�ا+حكمـة�أن�
ً
تعـ�ن�~ـي�قرارهـا�موعـد�حضـور�قرارا

                                                           

. 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 38 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

مــــــانع�~ــــــي�الشــــــرع،�ولكــــــن�ينب�ــــــي�للقاÂــــــ�fÁأن�يتأكــــــد�أ��تكــــــون�الــــــدعوى�صــــــورية�للتحايــــــل�عSــــــى�

 .القاfÁÂ،�ل�mريب�ا+حبوس�من�حبسه

 
ً
حضر�لعملية�التبليغ: سادسا

ُ
 .توثيق�ا+

ْحِضر�~ي�جميع�حا�ت�التبليغ�أن�يشرح�فور�وقوع�التبليغ�عSـى�أوجب�ا
ُ
لقانون�عSى�ا+

�بتــاريخ�التبليــغ�وكيفيــة�إجرائــه،�
ً
الورقــة�القضــائية��صــلية�أو�نســخ�mا�أو�~ــي�ذيــل�يلحــق�mwــا�بيانــا

غ�والبيت�الذي�
َّ
�للشخص�ا+بل

ً
وأن�يذكر�فيه�إذا�أمكن�اسم�وعنوان�الشخص�الذي�كان�معرفا

�عSـــى��صـــلعلقــت�عليـــه�ال
ً
ورقـــة�القضـــائية�وأن�يشـــهد�شـــاهدا

 .عليه�أنه�قد�تم�تبليغه�كي���ينكر�ذلك

ْحِضــر�قـــالوا�
ُ
ويؤصــل�لهــذا�مــا�قالــه�بعــض�الفقهــاء�أن�ا+ــد�ى�عليــه�إذا�تــوارى�عــن�ا+

�ثقـــة�
ً
ْحِضـــر��–يبعــث�القاÂـــ�fÁإليـــه�رســـو�

ُ
�–وهـــذا�هـــو�ا+

�
ً
Uــب�لــك�وكــي فــUن�القاÂــ�fÁفــUن�يــدعوك�لتحضــر�مجلــس�القضــاء�مــع�خصــمك�فــUن،�وإ��َنصَّ

فالشـــهود�هنـــا�هـــم�شـــهود�إثبـــات�لكيفيـــة�. (2)ويســمع�مـــن�شـــهود�ا+ـــد�ي�ويمöـــ�fÁالحكومـــة�عليـــك

حصول�التبليغ�والشهادة�عSى�أن�ا+د�ى�عليه�قد�تم�تبليغه

لتبليغ�ينب�ي�له�أن�يقتصر�عSى�هـذه�الوسـائل،�ولكن�ما�ذكره�القانون�من�وسائل�ا���

بــــل���بــــد�للقــــانون�مــــن�مواكبــــة�التقنيــــات�الحديثــــة�~ــــي��عــــUن،�فتســــتفيد�مــــن�التلفــــاز�وال½vيــــد�

،���ســيما�وأن�ال
ً
�كوmÙــا��ك¿ــ�vإقبــا�

ً
Uونــي�والجــو�ت�مــثvÄلك�

�مع�تطور�التقنيات�الحديثة
ً
 .علmÇا�ضعيفا

�جراء�حال�عدم�القدرة�عSى�التبليغ�وفق��صول : اسابع

إذا�اقتنعــت�ا+حكمــة�بأنــه���ســبيل�þجــراء�التبليــغ�وفــق��صــول�ا+تقدمــة�Þي�ســبب��

من��سباب،�يجوز�لها�أن�تأمر�بإجراء�التبليغ�عSى�الوجه�التا`ي

بتعليـــــق�نســـــخة�مـــــن�الورقـــــة�القضـــــائية�عSـــــى�موضـــــع�بـــــارز�مـــــن�دار�ا+حكمـــــة� -1

عSى�جانب�ظاهر�للعيان�من�البيت�ا+عروف�أنه�آخر�بيـت�كـان�يقـيم�فيـه�ا+ـراد�تبليغـه��ونسخة

أو�ا+حل�الذي�يتعاطى�فيه�عمله�إن�كان�له�بيت�أو�محل�لهذا

نشــــر�إعــــUن�~ــــي�إحــــدى�الصــــحف�ا+حليــــة�اليوميــــة،�وإذا�أصــــدرت�ا+حكمــــة�� -2

�باتباع�طريقة�التبليغ�ال��fسـبق�ذكرهـا،�فعSـى�ا+حكمـة�أن�
ً
قرارا

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 24(المادة () 
2

 ).1/369(ن، تبصرة الحكام، ابن فرحو() 
3

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 23(المادة () 
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�  ا�����

الشـــــخص�ا+ـــــراد�تبليغـــــه�أمـــــام�ا+حكمـــــة�وتقـــــديم�دفاعـــــه�إذا�دعـــــت�الحاجـــــة�إ`ـــــى�ذلـــــك�وحســـــب�

وهـــذا��جـــراءات�Úـــي�اج�mـــاد�مـــن�القـــانون�مبنيـــة�عSـــى�ا+صـــلحة؛�þقامـــة�الحجـــة�عSـــى�

ءات�التبليـــغ�~ـــي�حـــال�تعـــذر�تبليغـــه�بنفســـه�

�عSـى�أن�
ً
Uـى�بيتـه�لتكـون�دلـيSمن�ط�ن�أو�شمع�ع�

ً
أن�القا�fÁÂيختم�له�ختما

أنــه�إذا�ثبــت�: ومــن�هــذه�البــدائل�~ــي�حــال�رفضــه�التبليــغ�قــال�بعــض�الفقهــاء

نـه�يـأمر�عند�القا�fÁÂأmÙا�دار�سكناه�وأنه�تغيب�فmÇا،�وأن�الرسول�دعـاه،�فإ

 .(2)بطبع�الدار�ويسمرها�بعد�أن�يتم�تفتيشها

وكـــذلك�يمكـــن�للقاÂـــ�fÁأن�يســـتع�ن�بصـــاحب�الشـــرطة�~ـــي�إحضـــار�الخصـــم�

fÁÂ(3)إن�امتنع�الخصم�عن�الحضور�إ`ى�مجلس�القا. 

 .Bحكمةإدارة]القاªÝÞ]للمحاكمة]ومعاقبته]Bن]يعتدي]ع�ى]هيبة]ا

القا�fÁÂهو�صاحب�الكلمة�~ي�الجلسات�القضائية،�وإدارة�هذه�الجلسات�وتنظيمها�

منوط�بشخص�القاfÁÂ،�فهو�الـذي�يـأذن�للخصـوم�وا+عنيـ�ن�بـالكUم�وعدمـه،�ويمنـع�كـل��ـfÁء�

�
ً
لحرمـــة�ا+حكمـــة،�وقــد�نـــص�القـــانون�عSـــى�أن�كـــل�مـــن�أتــى�بعمـــل�أو�قـــول�يعت½ـــ�vان�mاكـــا

�+ــــدة�أقصــــاها�أســــبوعا�أو�بغرامــــة���تتجــــاوز�خمســــة�
ً
فللمحكمــــة�حينئــــٍذ�أن�تــــأمر�بحبســــه�فــــورا

�و�ســـــتئناف،�ويكتفـــــي�بـــــإدراج�هـــــذا�الحكـــــم�~ـــــي�

،�ذلــك�Þن�فعــل�مثــل�هــذه��مــور�يخــرق�مبــدأ�هيبــة�القضــاء�الــذي�يعت½ــ�vمــن�
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الشـــــخص�ا+ـــــراد�تبليغـــــه�أمـــــام�ا+حكمـــــة�وتقـــــديم�دفاعـــــه�إذا�دعـــــت�الحاجـــــة�إ`ـــــى�ذلـــــك�وحســـــب�

 .مقت�ÅÁöالحال

وهـــذا��جـــراءات�Úـــي�اج�mـــاد�مـــن�القـــانون�مبنيـــة�عSـــى�ا+صـــلحة؛�þقامـــة�ال

 .ا+د�ى�عليه،�وتضيق�باب��عذار�عليه

ءات�التبليـــغ�~ـــي�حـــال�تعـــذر�تبليغـــه�بنفســـه�وقـــد�تحـــدث�الفقهـــاء�عـــن�البـــدائل�~ـــي�إجـــرا

 :ومن�ذلك

�عSـى�أن� .1
ً
Uـى�بيتـه�لتكـون�دلـيSمن�ط�ن�أو�شمع�ع�

ً
أن�القا�fÁÂيختم�له�ختما

 .(1)القا�fÁÂيطلبه

ومــن�هــذه�البــدائل�~ــي�حــال�رفضــه�التبليــغ�قــال�بعــض�الفقهــاء .2

عند�القا�fÁÂأmÙا�دار�سكناه�وأنه�تغيب�فmÇا،�وأن�الرسول�دعـاه،�فإ

بطبع�الدار�ويسمرها�بعد�أن�يتم�تفتيشها

وكـــذلك�يمكـــن�للقاÂـــ�fÁأن�يســـتع�ن�بصـــاحب�الشـــرطة�~ـــي�إحضـــار�الخصـــم� .3

fÁÂإن�امتنع�الخصم�عن�الحضور�إ`ى�مجلس�القا

 .تأصيل�إجراءات�ا+حاكمة: ا+بحث�الثاني�

إدارة]القاªÝÞ]للمحاكمة]ومعاقبته]Bن]يعتدي]ع�ى]هيبة]ا: اBطلب]iول 

القا�fÁÂهو�صاحب�الكلمة�~ي�الجلسات�القضائية،�وإدارة�هذه�الجلسات�وتنظيمها��

منوط�بشخص�القاfÁÂ،�فهو�الـذي�يـأذن�للخصـوم�وا+عنيـ�ن�بـالكUم�وعدمـه،�ويمنـع�كـل�

 . يؤثر�أو�يشوش�عSى�س��vالعملية�القضائية

�
ً
وقــد�نـــص�القـــانون�عSـــى�أن�كـــل�مـــن�أتــى�بعمـــل�أو�قـــول�يعت½ـــ�vان�mاكـــا

�+ــــدة�أقصــــاها�أســــبوعا�أو�بغرامــــة���تتجــــاوز�خمســــة�
ً
فللمحكمــــة�حينئــــٍذ�أن�تــــأمر�بحبســــه�فــــورا

دنـــــان��vأردنـــــي�دون�أن�يكـــــون�لـــــه�حـــــق��عÄـــــvاض�و�ســـــتئناف،�ويكتفـــــي�بـــــإدراج�هـــــذا�الحكـــــم�~ـــــي�

،�ذلــك�Þن�فعــل�مثــل�هــذه��مــور�يخــرق�مبــدأ�هيبــة�القضــاء�الــذي�يعت½ــ�vمــن�(4)ضــبط�القضــية

  . ا+بادئ�القضائيةأهم�

                   
1

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ). 10/55(ابن قدامه، المغني، () 
2

 ).1/369(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
3

 ).1/360(ابن أبي الدم، أدب القضاء، () 
4

 .المحاكمات الشرعية من قانون أصول) 47(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

: " وقد�حافظ�الفقهاء�عSى�هذا�ا+بدأ�عSى�طول�تـاريخ�القضـاء��سـUمي�عنـدما�قـالوا

للقا�fÁÂالفاضل�العـدل�أن�يحكـم�لنفسـه�بالعقوبـة�عSـى�مـن�يتناولـه�بـالقول�وآذاه،�بـأن�نسـبه�

Þن��جÄـــــvاء�عSـــــى�القضـــــاة�: إ`ـــــى�الجـــــور�والظلـــــم�مواجهـــــة�بحضـــــرة�أهـــــل�مجلســـــه،�وعللـــــوا�ذلـــــك

لحكــــام�بمثــــل�هــــذا�تــــوه�ٌن�Þمــــرهم�وداعيــــة�إ`ــــى�الضــــعف�عــــن�اســــتيفاء�الحقــــائق�~ــــي��حكــــام،�

والحاصـل�أن�كـل�مـا�ذكـر�~ـي�مبـدأ�. (1)"فا+عاقبة�~ي�مثل�هذا�أو`ى�مـن�التجـا~ي�عنـه�والعفـو�فيـه�

ـــــي�للقاÂـــــ��fÁلÄـــــ�ام�بـــــه،�فمجلـــــس�القضـــــاء�مجلـــــس�هيبـــــة�ووقـــــار،�وكـــــل�مـــــا�

 .يصون�هذا�الوقار���ُيعذر�القا�fÁÂبvÄكه

~ي�اليوم�ا+ع�ن�لنظر�الدعوى�فإن�أصول�ا+حاكمات�تقت�fÁöأن�يطلب�القا�fÁÂمن�

�فـإن�
ً
Uل�وكي

َّ
الحاجب�أو�ا+نادي�أن�ينادي�عSى�الخصوم،�وهنا�إذا�حضر�الخصم�بنفسه�أو�َوك

قبــــل�الشــــروع�~ــــي�إجــــراءات�ا+حاكمــــة�أن�يتأكــــد�مــــن�

 .التأكد�من��ئحة�الدعوى�ومشتمm«Uا

 .وكذلك�يتأكد�من�دفع�الرسوم�القضائية

وعSـــى�القاÂـــ�fÁأن�يتأكـــد�مـــن�حصـــول�التبليـــغ�عSـــى�الوجـــه�الصـــحيح�حســـب�

+حاكمــة،�فــإن�الحــق�بــالكUم�يكــون�فــإذا�تأكــد�القاÂــ�fÁمــن�صــحة�هــذه��مــور�وبــدأ�ا

 .للمد�ي،�فيتلوا�ا+د�ي��ئحة�الدعوى�ويصدقها�ويقررها�ويطلب�الحكم�بمضموmÙا

إذا�أتـــــــى�: " وعSـــــــى�ذلـــــــك�نصـــــــت�مجلـــــــة��حكـــــــام�العدليـــــــة�~ـــــــي�ا+ـــــــذهب�الحنفـــــــي�بقولهـــــــا

الطرفــان�إ`ـــى�حضــور�القاÂـــÞ�fÁجــل�ا+حاكمـــة،�يكلـــف�ا+ــد�ي�بتقريـــر�دعــواه،�وإن�كانـــت�دعـــواه�

�قبل�الحضور�تقرأ�فيصدق�مضموmÙا�من�ا+د�ي�
ً
 .(2)"ضبطت�تحريرا

 :(3)وهنا�تكون�الدعوى�عند�بعض�متأخري�الحنفية�ب�ن�احتما�ت�ثUثة

أن�تكــــون�الــــدعوى�فاســــدة�وغ�ــــ�vقابلــــة�للتصــــحيح،�و~ــــي�هــــذه�الحالــــة�

 .إن�دعواك�فاسدة�ف�Uتسمع�ويخرجه�من�ا+جلس
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وقد�حافظ�الفقهاء�عSى�هذا�ا+بدأ�عSى�طول�تـاريخ�القضـاء��سـUمي�عنـدما�قـالوا

للقا�fÁÂالفاضل�العـدل�أن�يحكـم�لنفسـه�بالعقوبـة�عSـى�مـن�يتناولـه�بـالقول�وآذاه،�بـأن�نسـبه�

إ`ـــــى�الجـــــور�والظلـــــم�مواجهـــــة�بحضـــــرة�أهـــــل�مجلســـــه،�وعللـــــوا�ذلـــــك

لحكــــام�بمثــــل�هــــذا�تــــوه�ٌن�Þمــــرهم�وداعيــــة�إ`ــــى�الضــــعف�عــــن�اســــتيفاء�الحقــــائق�~ــــي��حكــــام،�وا

فا+عاقبة�~ي�مثل�هذا�أو`ى�مـن�التجـا~ي�عنـه�والعفـو�فيـه�

هيبـــــة�القضـــــاء�ينب�ـــــي�للقاÂـــــ��fÁلÄـــــ�ام�بـــــه،�فمجلـــــس�القضـــــاء�مجلـــــس�هيبـــــة�ووقـــــار،�وكـــــل�مـــــا�

يصون�هذا�الوقار���ُيعذر�القا�fÁÂبvÄكهيحفظ�هذه�الهيبة�و 

 .اBرافعة: اBطلب]الثاني

~ي�اليوم�ا+ع�ن�لنظر�الدعوى�فإن�أصول�ا+حاكمات�تقت�fÁöأن�يطلب�القا�fÁÂمن��

�فـإن�
ً
Uل�وكي

َّ
الحاجب�أو�ا+نادي�أن�ينادي�عSى�الخصوم،�وهنا�إذا�حضر�الخصم�بنفسه�أو�َوك

�fÁــــÂــــى�القاSيبــــدأ�با+حاكمــــة،�وع�fÁــــÂقبــــل�الشــــروع�~ــــي�إجــــراءات�ا+حاكمــــة�أن�يتأكــــد�مــــن�القا

 :�مور�التالية

التأكد�من��ئحة�الدعوى�ومشتمm«Uا .1

وكذلك�يتأكد�من�دفع�الرسوم�القضائية .2

وعSـــى�القاÂـــ�fÁأن�يتأكـــد�مـــن�حصـــول�التبليـــغ�عSـــى�الوجـــه�ال .3

 .�صول�ال��fقررها�القانون 

فــإذا�تأكــد�القاÂــ�fÁمــن�صــحة�هــذه��مــور�وبــدأ�ا

للمد�ي،�فيتلوا�ا+د�ي��ئحة�الدعوى�ويصدقها�ويقررها�ويطلب�الحكم�بمضموmÙا

وعSـــــــى�ذلـــــــك�نصـــــــت�مجلـــــــة��حكـــــــام�العدليـــــــة�~ـــــــي�ا+ـــــــذهب�الحنفـــــــي�بقولهـــــــا

الطرفــان�إ`ـــى�حضــور�القاÂـــÞ�fÁجــل�ا+حاكمـــة،�يكلـــف�ا+ــد�ي�بتقريـــر�دعــواه،�وإن�كانـــت�دعـــواه�

�قبل�الحضور�تقرأ�فيصدق�مضموmÙا�من�ا+د�ي�قد�
ً
ضبطت�تحريرا

وهنا�تكون�الدعوى�عند�بعض�متأخري�الحنفية�ب�ن�احتما�ت�ثUثة

أن�تكــــون�الــــدعوى�فاســــدة�وغ�ــــ�vقابلــــة�للت: �حتمــــال��ول 

إن�دعواك�فاسدة�ف�Uتسمع�ويخرجه�من�ا+جلس: يقول�القا�fÁÂللمد�ي

                   
1

 ).167-9/166(ابن رشد، البيان والتحصيل، () 
2

 .من مجلة اCحكام العدلية) 1816(المادة () 
3

 ).626- 4/625(حيدر، درر الحكام، () 

ا�	و��� ا�����
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�fgإ��أنـــه�لـــم�يســـلم�،
ً
إن�هـــذا�ا+ـــد�ى�عليـــه�قـــد�وهبgـــ�fمـــا�

إيـاه،�فأطلـب�إجبـاره�عSـى�التسـليم،�فـ�Uيسـمع�القاÂـ�fÁهـذه�الـدعوى�mwـذه�الصـورة؛�Þن�الهبـة�

ة�إ��أmÙـــا�تكـــون�قابلـــ) فاســـدة(أن�تكـــون�دعـــوى�ا+ـــد�ي�غ�ـــ�vصـــحيحة�

،�و~ي�هذه�الصورة�يطلب�القا�fÁÂمن�ا+د�ي�تصحيح�
ً
حيح،�كأن�يكون�ا+د�ى�به�مجهو�

وقد�ترى�ا+حكمة�أن�استكمال�النقص�الذي�يكون�~ي��ئحة�الدعوى�يتم�عن�طريق�

�للمـــد�ي،�وعSـــى�
ً
توجيـــه�بعـــض��ســـئلة�للمـــد�ي�مـــع�الحـــرص�عSـــى�أ��تكـــون�هـــذه��ســـئلة�تلقينـــا

�fÁـÂيجـب�ذكـره�لصـحة�الـدعوى،�سـأله�القا�
ً
إذا�أغفل�ا+د�ي�شـيئا

وهــذا�الــذي�ذهــب�إليــه�القــانون�مــن�التلقـــ�ن�ذهــب�إليــه�بعــض�فقهــاء�ا+الكيــة�أيضـــا�

لفقهــــــاء�وأجــــــاز�بعــــــض�ا. (2)جــــــة�عمــــــ�fع×mــــــا

�ليعلم�ا+د�ي�الدعوى�والخصومة�إذا�كان���يقدر�علmÇا�و��ُيحس×mا
ً
Uأن�يأمر�رج�fÁÂ(3)للقا. 

فــإذا�. أن�تكــون�دعــوى�ا+ــد�ي�صــحيحة�وموافقــة�لÃحكــام�الشــرعية

أن�يطلــب�: وقعــت�الــدعوى�كــذلك�فــإن�الــدعوى�تvÄتــب�علmÇــا�آثارهــا�الشــرعية،�ومــن�هــذه�¢ثــار

: ن�ا+ـد�ى�عليــه�الجــواب�عSـى�مــا�جـاء�~ــي��ئحــة�دعـوى�ا+ــد�ي،�وهـو�أن�يســأله�بقولــه

وإذا�اختــــار�ا+ــــد�ى�عليــــه�أن�يقــــدم��ئحــــة�جوابيــــة�عSــــى�دعــــوى�ا+ــــد�ي�فــــإن�ا+حكمــــة�

�إذ
ً
�خطيــــــا

ً
ا�أراد�أو�أمرتــــــه�تجيــــــب�طلبــــــه،�حيــــــث�أجــــــاز�القــــــانون�للمــــــد�ى�عليــــــه�أن�يقــــــدم�دفاعــــــا

وإذا�لم�يقـدم�ا+ـد�ى�عليـه��ئحـة�جوابيـة�يطلـب�منـه��جابـة�عSـى�الـدعوى،�وتنحصـر�

�قـــــرار،�فــــــإذا�أقـــــر�ا+ــــــد�ى�عليـــــه�بــــــدعوى�ا+ـــــد�ي�ألزمــــــه�القاÂـــــ�fÁبــــــإقراره؛�Þن�
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،�إ��أنـــه�لـــم�يســـلم�fg: ومثالهـــا�كـــأن�يقـــول�ا+ـــد�ي
ً
إن�هـــذا�ا+ـــد�ى�عليـــه�قـــد�وهبgـــ�fمـــا�

إيـاه،�فأطلـب�إجبـاره�عSـى�التسـليم،�فـ�Uيسـمع�القاÂـ�fÁهـذه�الـدعوى�mwـذه�الصـورة؛�Þن�الهبـة�

 .غ��vملزمة�قبل�التسليم

أن�تكـــون�دعـــوى�ا+ـــد�ي�غ�ـــ�vصـــحيحة�: �حتمـــال�الثـــاني

،�و~ي�هذه�الصورة�يطلب�القا�fÁÂمن�ا+د�ي�ت
ً
للتصحيح،�كأن�يكون�ا+د�ى�به�مجهو�

 .دعواه

وقد�ترى�ا+حكمة�أن�استكمال�النقص�الذي�يكون�~ي��ئحة�الدعوى�يتم�عن�طريق�

�للمـــد�ي،�وعSـــى�
ً
توجيـــه�بعـــض��ســـئلة�للمـــد�ي�مـــع�الحـــرص�عSـــى�أ��تكـــون�هـــذه��ســـئلة�تلقينـــا

�يجـب�ذكـره�ل: " قولهذلك�نص�القانون�ب
ً
إذا�أغفل�ا+د�ي�شـيئا

�
ً
�إ��إذا�زاده�علما

ً
�ذلك�تلقينا  .(1)"عنه،�و��ُيعدُّ

وهــذا�الــذي�ذهــب�إليــه�القــانون�مــن�التلقـــ�ن�ذهــب�إليــه�بعــض�فقهــاء�ا+الكيــة�أيضـــا��

عنــــــدما�أجــــــازوا�للقاÂــــــ�fÁأن�يلقــــــن�أحــــــد�الخصــــــوم�حجــــــة�عمــــــ�fع×mــــــا

�ليعلم�ا+د�ي�الدعوى�والخصومة�إذا�كان���يقدر�علmÇا�و��ُيحس×mا
ً
Uأن�يأمر�رج�fÁÂللقا

أن�تكــون�دعــوى�ا+ــد�ي�صــحيحة�وموافقــة�لÃحكــام�الشــرعية: �حتمــال�الثالــث

وقعــت�الــدعوى�كــذلك�فــإن�الــدعوى�تvÄتــب�علmÇــا�آثارهــا�الشــرعية،�ومــن�هــذه�¢ثــار

ن�ا+ـد�ى�عليــه�الجــواب�عSـى�مــا�جـاء�~ــي��ئحــة�دعـوى�ا+ــد�ي،�وهـو�أن�يســأله�بقولــهالقاÂـ�fÁمــ

 (4)إن�ا+د�ي�يد�ي�عليك�mwذا�الوجه،�فماذا�تقول؟

وإذا�اختــــار�ا+ــــد�ى�عليــــه�أن�يقــــدم��ئحــــة�جوابيــــة�عSــــى�دعــــوى�ا+ــــد�ي�فــــإن�ا+حكمــــة�

�إذ
ً
�خطيــــــا

ً
تجيــــــب�طلبــــــه،�حيــــــث�أجــــــاز�القــــــانون�للمــــــد�ى�عليــــــه�أن�يقــــــدم�دفاعــــــا

 .(5)ا+حكمة

وإذا�لم�يقـدم�ا+ـد�ى�عليـه��ئحـة�جوابيـة�يطلـب�منـه��جابـة�عSـى�الـدعوى،�وتنحصـر�

 :أجوبة�ا+د�ى�عليه�~ي�أمور�أربعة،�وÚي

�قـــــرار،�فــــــإذا�أقـــــر�ا+ــــــد�ى�عليـــــه�بــــــدعوى�ا+ـــــد�ي�ألزمــــــه�القاÂـــــ�fÁبــــــإقراره؛�Þن�: �ول 

 .(1)صومة�قرار�حجة�ملزمة�للحكم،�وان�mت�بذلك�الخ

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 42(المادة () 
2

 ).1/47(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
3

 ).7/202(ابن نجيم، البحر الرائق، () 
4

 ).2/253(شيخي زاده، مجمع اCنھر، () 
5

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 14(المادة () 
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�نكـــار،�وإذا�أنكـــر�ا+ـــد�ى�عليـــه�مـــا�جـــاء�~ـــي�دعـــوى�ا+ـــد�ي�طلـــب�القاÂـــ�fÁمـــن�

�fى�هللا�عليــه�وســلم ا+ــد�ي�البينــة،�فيســأله�هــل�معــك�بينــة�أم��،�وهــذا�مــا�فعلــه�الن�ــSمــع���صــ

،�فــإذا�كـان�للمـد�ي�بينـة�وأثبــت�دعـواه�بالبينـة�حكــم�

اÂـــ�fÁلـــه�بـــذلك،�وإن�لـــم�يســـتطع�ا+ـــد�ي�إثبـــات�دعـــواه�أو�لـــم�تكـــن�لـــه�بينـــة،�فيبقـــى�لـــه�حـــق�

تحليف�ا+د�ى�عليه�اليم�ن�الشرعية،�فإذا�طلب�ا+د�ي�من�القا�fÁÂتحليف�ا+د�ى�عليه�فإن�

�fيكلــف�ا+ـد�ى�عليــه�بــذلك،�وهـذا�الــذي�فعلــه�الن�ـ�fÁـÂى�هللا�عليــه�وسـلمالقاSــي�الحــديث���صــ~

�fجــاء�رجــل�مـن�حضــرموت�ورجــل�مـن�كنــده�إ`ــى�الن�ــ�

: إن�هذا�قد�غلب�fgعSى�أرض�`ي�كانت�Þبي،�فقال�الكندي

: للحضرمي�صلىله�عليه�وسلم�ارعها�ليس�له�فmÇا�حق،�فقال�رسول�هللا�

فــاجر���يبــا`ي�لــه�عل ه�وســلمإن�الرجلــ: يــا�رســول�هللا

فــانطلق�ليحلــف،�. لــيس�لــك�منــه�إ��ذلــك

،�ليلقـ�ن�
ً
ن�حلف�عSـى�مالـه�ليأكلـه�ظلمـا

،�ويجـــب�أن�(5)فـــإن�القاÂـــ�fÁيحكـــم�بنكولـــه

يكـــون�النكـــول�~ـــي�حضـــور�القاÂـــfÁ،�وأن�يكـــون�الناكـــل�نفـــس�ا+ـــد�ى�عليـــه،�وإن�قـــال�وكيلـــه�إن�

 .(6)موكSي���يحلف�اليم�ن�ف�Uع½vة�لقوله،�حيث���تجري�الوكالة�~ي�النكول�عن�اليم�ن

ء�~ــي�رد�اليمــ�ن�عSــى�ا+ــد�ي�~ــي�حــال�نكــول�ا+ــد�ى�

 .،�ثم�يوضحان�بأي�¢راء�أخذ�القانون 

 :اختلف�الفقهاء�~ي�رد�اليم�ن�إ`ى�ا+د�ي�حال�نكول�ا+د�ى�عليه،�عSى�أربعة�آراء

                                                                                

 .وقد وردت حجية ا?قرار أثناء الحديث عن وسائل ا?ثبات

 ).1/123(مسلم، صحيح مسلم، 

الرازي، مختار الصحاح، . َجبَُن ونََكصَ : من نََكَل عن العدو وعن اليمين من باب َدَخَل، أي
). 1065: (الفيروز آبادى، القاموس المحيط، ص

الرصاع، أبو عبد هللا محمد بن . تناع من وجبت عليه أو له يمين
الھداية الكافية الشافعية لبيان حقائق ا?مام ابن عرفة الوافية، 

اqمتناع عن أداء : وعرفه الدكتور محمد الزحيلي بأنه
389 .( 
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�نكـــار،�وإذا�أنكـــر�ا+ـــد�ى�عليـــه�مـــا�جـــاء�~ـــي�دعـــوى�ا+ـــد�ي�طلـــب�القاÂـــ�fÁمـــن�: الثـــاني

ا+ــد�ي�البينــة،�فيســأله�هــل�معــك�بينــة�أم��،�وهــذا�مــا�فعلــه�الن

،�فــإذا�كـان�للمـد�ي�بينـة�وأثبــت�دعـواه�بالبينـة�حكــم�(2)"ألـك�بينـة؟�: " الحضـرمي�عنـدما�قـال�لــه

اÂـــ�fÁلـــه�بـــذلك،�وإن�لـــم�يســـتطع�ا+ـــد�ي�إثبـــات�دعـــواه�أو�لـــم�تكـــن�لـــه�بينـــة،�فيبقـــى�لـــه�حـــق�الق

تحليف�ا+د�ى�عليه�اليم�ن�الشرعية،�فإذا�طلب�ا+د�ي�من�القا�fÁÂتحليف�ا+د�ى�عليه�فإن�

�fيكلــف�ا+ـد�ى�عليــه�بــذلك،�وهـذا�الــذي�فعلــه�الن�ـ�fÁـÂالقا

جــاء�رجــل�مـن�حضــرموت�ورجــل�مـن�كنــده�إ`ــى�الن: ن�وائـل�عــن�أبيــه�قـالالـذي�رواه�علقمــة�بــ

إن�هذا�قد�غلب�fgعSى�أر: يا�رسول�هللا: ،�فقال�الحضرميصل

رعها�ليس�له�فmÇا�حق،�فقال�رسول�هللا�ىاÚي�أر�fÁÂ~ي�يدي�أز

يــا�رســول�هللا: مينــه،�قــالفلــك�ي: �،�قــال: ألــك�بينــة؟�قــال

لــيس�لــك�منــه�إ��ذلــك: عSــى�مــا�حلــف�عليــه،�ولــيس�يتــورع�مــن��ــfÁء،�فقــال

،�ليلقـ�ن�: " +ا�أدبر�صSى�هللا�عليه�وسلم�فقال�رسول�هللا�
ً
أما�ل%ن�حلف�عSـى�مالـه�ليأكلـه�ظلمـا

 .(3)"هللا�وهو�عنه�معرض�

فـــإن�القاÂـــ�fÁيحكـــم�بنكولـــه�(4)ا�نكـــل�ا+ـــد�ى�عليـــه�عـــن�اليمـــ�نوأمـــا�إذ�

يكـــون�النكـــول�~ـــي�حضـــور�القاÂـــfÁ،�وأن�يكـــون�الناكـــل�نفـــس�ا+ـــد�ى�عليـــه،�وإن�قـــال�وكيلـــه�إن�

موكSي���يحلف�اليم�ن�ف�Uع½vة�لقوله،�حيث���تجري�الوكالة�~ي�النكول�عن�اليم�ن

ء�~ــي�رد�اليمــ�ن�عSــى�ا+ــد�ي�~ــي�حــال�نكــول�ا+ــد�ى�ويــذكر�الباحثــان�هنــا�مــذاهب�الفقهــا

�لíطالة
ً
،�ثم�يوضحان�بأي�¢راء�أخذ�القانون (7)عليه�عن�أداmjا�دون�ذكر�لÃدلة�تجنبا

اختلف�الفقهاء�~ي�رد�اليم�ن�إ`ى�ا+د�ي�حال�نكول�ا+د�ى�عليه،�عSى�أربعة�آراء

                                                                                                       
1

وقد وردت حجية ا?قرار أثناء الحديث عن وسائل ا?ثبات). 2/253(شيخي زاده، مجمع اCنھر، () 
2

مسلم، صحيح مسلم، . وھذا جزء من الحديث الذي رواه مسلم() 
3

 ).1/123(مسلم، صحيح مسلم، . ه مسلمروا() 
4

من نََكَل عن العدو وعن اليمين من باب َدَخَل، أي: النكول لغة() 
الفيروز آبادى، القاموس المحيط، ص). 2/625(الفيومي، المصباح المنير، ). 319: (ص

تناع من وجبت عليه أو له يمينام: وفي الشرع عرفه ابن عرفه بقوله
الھداية الكافية الشافعية لبيان حقائق ا?مام ابن عرفة الوافية، = قاسم المالكي، شرح حدود ابن عرفة 

وعرفه الدكتور محمد الزحيلي بأنه). 472: (ھـ، ص1350، 1المكتبة العلمية، ط
1/389(الزحيلي، وسائل ا?ثبات، . لس القضاءاليمين في مج

5
 .من مجلة اCحكام العدلية) 1820(المادة () 

6
 ).4/650(حيدر، درر الحكام، () 

7
 ).406-2/389(الزحيلي، وسائل ا?ثبات، : أنظر() 
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ليمـــ�ن،�فـــإن�حلـــف�اســـتحق�أن�اليمـــ�ن�تـــرد�إ`ـــى�ا+ـــد�ي،�ويوجـــه�القاÂـــ�fÁإليـــه�ا

به�أحمد  .(3)والحنابلة�~ي�قول�َصوَّ

وهـذا�مـا�أخـذ�بــه�. اليمـ�ن���تـرد�إ`ـى�ا+ـد�ي،�ويقöـ�ÅÁعSـى�ا+ـد�ى�عليـه�بـالنكول 

 .(5)نابلةوالح

قال�أصحاب�هذا�القول�بأن�اليم�ن���ترد�إ`ى�ا+د�ي،�و��يق�ÅÁöعSـى�ا+ـد�ى�

عليه�بمجرد�نكوله،�وإنما�يحبس�الناكل�ح��Åيقر�بالحق�أو�يحلف�عSى�نفيه،�وهذا�قول�بعض�

�بــالحق،�
ً
وأمــا�إذا�كــان�غ�ــ�vجــازم�فــيحكم�تــرد�اليمــ�ن�إ`ــى�ا+ــد�ي�إذا�كــان�جازمــا

 .(8)عSى�ا+د�ى�عليه�بالنكول،�و��ترد�اليم�ن�إ`ى�ا+د�ي،�وهو�قول�ابن�تيمية�وابن�القيم

��أقـــــر�و��أنكـــــر،�ففـــــي�هـــــذه�: الســـــكوت،�فقـــــد�يســـــكت�ا+ـــــد�ى�عليـــــه�أو�يقـــــول 

ُيحــبس�: وســف�لــة�ا+نكــر�~ــي�القــانون�وهــذا�عنــد�أبــي�حنيفــة�ومحمــد،�وقــال�أبــو�ي

�لدعوى�ا+د�ي
ً
 .دفع�الدعوى،�وقد�يكون�جواب�ا+د�ى�عليه�دفعا

دعــــوى�مــــن�قبــــل�ا+ــــد�ى�عليــــه�أو�ممــــن�ينتصــــب�

�عنه�يقصد�mwا�دفع�الخصومة�عنه�أو�إبطال�دعوى�
ً
 .(10)ا+د�يا+د�ى�عليه�خصما

تحكــم�ا+حكمـــة�~ــي�دعـــوى�الــدفع�بنـــاء�" 

 .(11)"عSى�طلب�الدافع،�وبناء�عليه�يعامل�الدفع�معاملة�الدعوى�

                                                           

 ).1/226(ابن فرحون، تبصرة الحكام، 

 ).6/290(الشربيني، مغني المحتاج، 

 ).2/254(شيخي زاده، مجمع اCنھر، 

ابن تيمية، مجد الدين عبد السWم بن عبد هللا الحراني، المحرر في الفقه على مذھب ا?مام أحمد بن 
.( 

 ).17/145(الماوردي، الحاوي الكبير، 
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أن�اليمـــ�ن�تـــرد�إ`ـــى�ا+ـــد�ي،�ويوجـــه�القاÂـــ�fÁإليـــه�ا: �ول 

 .ا+د�ى�به،�وإن�امتنع�سقطت�الدعوى 

به�أحمد�(2)والشافعية�(1)وهذا�قول�ا+الكية والحنابلة�~ي�قول�َصوَّ

اليمـ�ن���تـرد�إ`ـى�ا+ـد�ي،�ويقöـ�ÅÁعSـى�ا+ـد�ى�عليـه�بـالنكول : الثـاني

�عSى�ا+جلة،�وهذا�قول�الحنفية
ً
والح�(4)القانون�اعتمادا

قال�أصحاب�هذا�القول�بأن�اليم�ن���ترد�إ`ى�ا+د�ي،�و��يق�ÅÁöعSـى�ا+ـد�ى�: الثالث

عليه�بمجرد�نكوله،�وإنما�يحبس�الناكل�ح��Åيقر�بالحق�أو�يحلف�عSى�نفيه،�وهذا�قول�بعض�

 .(7)،�وأحمد�~ي�قول (6)أصحاب�الشاف�ي

�بــالحق،�: الرابــع
ً
تــرد�اليمــ�ن�إ`ــى�ا+ــد�ي�إذا�كــان�جازمــا

عSى�ا+د�ى�عليه�بالنكول،�و��ترد�اليم�ن�إ`ى�ا+د�ي،�وهو�قول�ابن�تيمية�وابن�القيم

الســـــكوت،�فقـــــد�يســـــكت�ا+ـــــد�ى�عليـــــه�أو�يقـــــول : الثالـــــث

الحالــة�ي'ــ�ل�م'�لــة�ا+نكــر�~ــي�القــانون�وهــذا�عنــد�أبــي�حنيفــة�ومحمــد،�وقــال�أبــو�ي

 .(9)إ`ى�أن�يجيب

�لدعوى�ا+د�ي: الرابع
ً
دفع�الدعوى،�وقد�يكون�جواب�ا+د�ى�عليه�دفعا

 .الدفوع]�ي]الدعوى : اBطلب]الثالث

ف�بعــــض�ا+عاصــــرين�الــــدفع�بأنــــه دعــــوى�مــــن�قبــــل�ا+ــــد�ى�عليــــه�أو�ممــــن�ينتصــــب�: عـــرَّ

�عنه�يقصد�mwا�دفع�الخصومة�عنه�أو�إبطال�دعوى�
ً
ا+د�ى�عليه�خصما

: " وقــد�اعت½ــ�vالقـــانون�الــدفع�دعـــوى�حيــث�قـــال

عSى�طلب�الدافع،�وبناء�عليه�يعامل�الدفع�معاملة�الدعوى�

                   
1

ابن فرحون، تبصرة الحكام، ). 4/252(ابن رشد، بداية المجتھد، () 
2

الشربيني، مغني المحتاج، ). 7/70( ي الكبير،الماوردي، الحاو() 
3

 ).10/211(ابن قدامه، المغني، () 
4

شيخي زاده، مجمع اCنھر، ). 6/230(الكاساني، بدائع الصنائع، () 
5

ابن تيمية، مجد الدين عبد السWم بن عبد هللا الحراني، المحرر في الفقه على مذھب ا?مام أحمد بن () 
).2/208(ھـ، 1404، 2، مكتبة المعارف، الرياض، طحنبل

6
الماوردي، الحاوي الكبير، ). 6/426(الشربيني، مغني المحتاج، () 

7
 ).10/212(ابن قدامه، المغني، () 

8
 ).78-77: (ابن القيم، الطرق الحكمية، ص() 

9
 ).7/203(ابن نجيم، البحر الرائق، () 

10
 ).54: (، صقراعه، اCصول القضائية() 

11
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 7(فقرة ) 3(المادة () 
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: وقــــد�صــــرحت�مجلــــة��حكــــام�العدليــــة�بــــأن�الــــدفع�دعــــوى�عنــــدما�عرفــــت�الــــدفع�بأنــــه

 .(1)د�ي

�مــن�جهــة�القــرض،�وقــال�ا+ــد�ى�عليــه
ً
أنــا�: إذا�اد�ــى�أحــد�عSــى�آخــر�مــا�

ففـــي�هـــذا�ا+ثـــال�أقـــر�ا+ـــد�ى�عليـــه�. (2)كنـــت�أديـــت�ذلـــك،�أو�إنـــك�أبرأتgـــf،�أو�أننـــا�تصـــالحنا�عليـــه

�وعليه�إث
ً
بات��عSى�ا+ال،�فهو�mwذا�أصبح�مدعيا

�عSـــى�أنـــه�نـــوع�مـــن�الـــدعاوى�
ً
والـــدفع�موجـــود�عنـــد�الفقهـــاء�وإن�يســـموه�بـــذلك�اعتمـــادا

يقصــــــد�بــــــه�إســــــقاط�الخصــــــومة�عــــــن�ا+طلــــــوب�وإثبــــــات�عــــــدم�صــــــحة�توجيــــــه�ا+طالبــــــة�إليــــــه،�أو�

 .(3)إسقاط�دعوى�ا+د�ي�وإثبات�عدم�توجه�أي�حق�له�عSى�ا+طلوب

 :(4) قسمت�التشريعات�الحديثة�الدفوع�إ`ى�ثUثة�أنواع

وذلــك�كــأن�. لــذات�الحــق�ا+ــد�ى�بــه�–الــدافع�

ي�وهــذا�النــوع�عنــد�الفقهــاء�يســم�Åبالــدفع�الــذي�يقصــد�بــه�إبطــال�نفــس�دعــوى�ا+ــد�

إذا�اد�ــى�شـخص�عSــى�آخـر�ألــف�دينـار�فقــال�ا+ــد�ى�

وذلك�Þن�هدف�ا+د�ي�من�إقامة�هذه�الدعوى�هو�الحصول�عSـى�

ا+بلـــغ�ا+ـــد�ى�بـــه،�فـــإذا�أثبـــت�ا+ـــد�ى�عليـــه�أنـــه�قـــد�أوفـــاه�ا+بلـــغ�ا+ـــذكور�حكـــم�القاÂـــ�fÁبـــرفض�

                                                           

 ).54: (قراعه، اCصول القضائية، ص

 ).594: (نظرية الدعوى، ص
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وقــــد�صــــرحت�مجلــــة��حكــــام�العدليــــة�بــــأن�الــــدفع�دعــــوى�عنــــدما�عرفــــت�الــــدفع�بأنــــه

د�ي�تيان�بدعوى�من�قبل�ا+د�ى�عليه�تدفع�دعوى�ا+

�مــن�جهــة�القــر: ومثــال�الــدفع
ً
إذا�اد�ــى�أحــد�عSــى�آخــر�مــا�

كنـــت�أديـــت�ذلـــك،�أو�إنـــك�أبرأتgـــf،�أو�أننـــا�تصـــالحنا�عليـــه

�وعليه�إث
ً
بأصل�الدين،�واد�ى�باÞداء�أو��براء�أو�الصلح�عSى�ا+ال،�فهو�mwذا�أصبح�مدعيا

 .دعواه�إن�لم�يقر�ا+د�ي��ول�بذلك

�عSـــى�أنـــه�نـــوع�مـــن�الـــدعاوى�
ً
والـــدفع�موجـــود�عنـــد�الفقهـــاء�وإن�يســـموه�بـــذلك�اعتمـــادا

يقصــــــد�بــــــه�إســــــقاط�الخصــــــومة�عــــــن�ا+طلــــــوب�وإثبــــــات�عــــــدم�صــــــحة�توجيــــــه�ا+طالبــــــة�إليــــــه،�أو�

إسقاط�دعوى�ا+د�ي�وإثبات�عدم�توجه�أي�حق�له�عSى�ا+طلوب

 :أنواع]الدفوع

قسمت�التشريعات�الحديثة�الدفوع�إ`ى�ثUثة�أنواع

 .الدفع]اBوضوي: iول 

الــدافع��–وهــو�الــذي�يتعــرض�فيــه�ا+ــد�ى�عليــه�

 .(5)ينكر�وجوده،�أو�يزعم�انقضاء�ا+د�ى�به

وهــذا�النــوع�عنــد�الفقهــاء�يســم�Åبالــدفع�الــذي�يقصــد�بــه�إبطــال�نفــس�دعــوى�ا+ــد��

إذا�اد�ــى�شـخص�عSــى�آخـر�ألــف�دينـار�فقــال�ا+ــد�ى�: والغـرض�الــذي�يرمـي�إليــه�بـدعواه،�ومثالــه

وذلك�Þن�هدف�ا+د�ي�من�إقامة�هذه�الدعوى�هو�الحصول�عSـى�. أنه�أوفاه�هذا�ا+قدار: عليه

ا+بلـــغ�ا+ـــد�ى�بـــه،�فـــإذا�أثبـــت�ا+ـــد�ى�عليـــه�أنـــه�قـــد�أوفـــاه�ا+بلـــغ�ا+ـــذكور�حكـــم�القاÂـــ�fÁبـــرفض�

 .(6)+د�ي�وعدم�استحقاقه�للمد�ى�بهدعوى�ا

  

                   
1

 .من مجلة اCحكام العدلية) 1631(المادة () 
2

 ).4/211(حيدر، درر الحكام، () 
3

قراعه، اCصول القضائية، ص). 586: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 
4

نظرية الدعوى، ص ياسين،). 55-54: (قراعه، اCصول القضائية، ص() 
5

 ).594: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 
6

 ).55: (قراعه، اCصول القضائية، ص() 
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وهو�الدفع�الذي�يتعلق�بسلطة�الخصم�~ي�استعمال�الـدعوى،�ولـيس�~ـي�ذات�الحـق�

ا+تنازع�فيه�أو�ذات��دعاء،�ومثاله�الدفع�بعدم�الخصومة،�كـأن�ينكـر�ا+ـد�ى�عليـه�أن�ا+ـد�ي�

فع�يتعلــــق�بحـــق�ا+ــــد�ي�~ـــي�رفــــع�دعـــواه�و��يتعلــــق�

،�حيـــث�ُيقصــــد�بـــه�دفــــع�(2)"بـــدفع�الخصــــومة�

،�(3)�ا+د�ى�عليه�لصدق�ا+د�ي�أو�كذبه�~ي�دعـواه

�فقال�الذي�~ي�يده�ا+د�ى�بـه�هـو�ملـك�فـUن�
ً
أو�ثوبا

  .(4)وأقام�البينة�عSى�ذلك�ف�Uخصومة

وهــو�مــا�يوجهــه�ا+ــد�ى�عليــه�مــن�طعــن�~ــي��جــراءات�الشــكلية�ال�ــ�fيطلــب�مــن�ا+ــد�ي�
،�دون�أن�يمـــــس�هـــــذا��دعـــــاء�أصـــــل�5)

والــدفوع�الشــكلية�هــذه�ليســت�مــن�نــوع�واحــد،�فم×mــا�مــا�يطلــب�القــانون�مــن�الخصــم�

،وم×mــــا�مــــا�يجــــوز�للخصــــم�أن�(8)(7)الــــدفع�بــــه�~ــــي�أول�مراحــــل�الــــدعوى،�كالــــدفع�بعــــدم�الصــــUحية

ختصــاص�الــوظيفي،�كــأن�ترفــع�دعــوى�ملكيــة�عقــار�

 .(9)متنازع�فيه�ف�féمن�اختصاص�ا+حاكم�النظامية�بنص�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية

                                                           

 ).175: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات، ص

ع الصنائع، الكاساني، بدائ). 38/

 ).2/116(الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، 

) :174.( 
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 .الدفع]بعدم]القبول : الثاني

وهو�الدفع�الذي�يتعلق�بسلطة�الخصم�~ي�استعمال�الـدعوى،�ولـيس�~ـي�ذات�الحـق��

ا+تنازع�فيه�أو�ذات��دعاء،�ومثاله�الدفع�بعدم�الخصومة،�كـأن�ينكـر�ا+ـد�ى�عليـه�أن�ا+ـد�ي�

فع�يتعلــــق�بحـــق�ا+ــــد�ي�~ـــي�رفــــع�دعـــواه�و��يتعلــــق�خصـــمه،�أو�أن���خصــــومة�بي×mمـــا،�فهــــذا�الـــد

 .(1)بالحق�ا+د�ى�ذاته

بـــدفع�الخصــــومة�" وهـــذا�النـــوع�هــــو�ا+ســـم�Åعنــــد�الفقهـــاء�

الخصومة�عن�ا+د�ى�عليه�بدون�أن�يتعرض�ا+د�ى�عليه�لصدق�ا+د�ي�أو�كذبه�~ي�دعـواه

�: ومثال�ذلك
ً
�فقال�الذي�~ي�يده�ا+د�ى�بـه�هـو�ملـك�فـUن�إذا�اد�ى�شخص�عSى�آخر�دارا

ً
أو�ثوبا

وأقام�البينة�عSى�ذلك�ف�Uخصومة. الغائب�أودعنيه�أو�رهنه�عنده�أو�أعارني�إياه�أو�أجارني

 .الدفع]الشك�ي: الثالث

وهــو�مــا�يوجهــه�ا+ــد�ى�عليــه�مــن�طعــن�~ــي��جــراءات�الشــكلية�ال�ــ�fيطلــب�مــن�ا+ــد�ي�

(�vالـــــدعوى�لكـــــي�تنـــــتج�آثارهـــــاالقيـــــام�mwـــــا�قبـــــل�وأثنـــــاء�ســـــ�

 .(6)الدعوى 

والــدفوع�الشــكلية�هــذه�ليســت�مــن�نــوع�واحــد،�فم×mــا�مــا�يطلــب�القــانون�مــن�الخصــم�

الــــدفع�بــــه�~ــــي�أول�مراحــــل�الــــدعوى،�كالــــدفع�بعــــدم�الصــــUحية

ختصــاص�الــوظيفي،�كــأن�ترفــع�دعــوى�ملكيــة�عقــار�يــدفع�بــه�~ــي�أي�دور�مــن�أدوار�ا+حاكمــة�كا� 

متنازع�فيه�ف�féمن�اختصاص�ا+حاكم�النظامية�بنص�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية

                   
1

أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات، ص). 595-594: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 
2

/17(السرخسي، المبسوط، ). 2/116(الموصلي، اqختيار، () 

)6/231.( 
3

 ).55: (قراعه، اCصول القضائية، ص() 
4

الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، ). 6/231(الكاساني، بدائع الصنائع، () 
5

 ).294: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 
6

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
7

 .ة مكانياً أي عدم صWحية المحكم() 
8

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 5(المادة () 
9

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 2(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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 .وأثره]ع�ى]سماع]الدعوى 

وى�بمـــرور�مـــدة�لــم�يـــنص�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�عSـــى�مســـألة�دفـــع�الـــدع

���
ً
مــن�الـــزمن،�وإنمـــا�نــص�عSـــى�ذلـــك�القـــانون�ا+ــدني��ردنـــي�حيـــث�حــددها�بخمســـة�عشـــر�عامـــا

-449(تســــمع�الــــدعوى�بعــــدها�بتفصــــيل،�وقــــد�نظــــم�القــــانون�ا+ــــدني�أحكــــام�التقــــادم�~ــــي�ا+ــــواد�

 .تأصيل]التقادم]�ي]سماع]الدعوى]�ي]الشرع

ــــلوا�لعــــدم�ســــقوط�الحــــق�بتقــــادم�الزمــــان�مــــن�خــــUل� صَّ

،�وورد�~ـــي�رســـالة�عمـــر�بـــن�(2))الحـــق���يســـقط�بتقـــادم�الزمـــان

،�وقـد�أخـذ�القـانون�ا+ـدني��ردنــي�(3)"ـfÁء�

لكــــن���تســــمع�الــــدعوى�بــــه�عSــــى�ا+نكــــر�

 .(4)"بانقضاء�خمس�عشرة�سنة�بدون�عذر�شر�ي�مع�مراعاة�ما�وردت�فيه�أحكام�خاصة�

والــــــذي�يبــــــدو�أن�القــــــانون�إنمــــــا�اســــــتقى�هــــــذا�مــــــن�القــــــوان�ن�العثمانيــــــة�يــــــوم�أن�منــــــع�

ى�بعد�سUط�ن�الدولة�العثمانية�قضا»mم�~ي�جميع�و�يات�الدولة�العثمانية�أن�يسمعوا�الدعو 

دعاوى�الوقـف�و�رث�ووجـود�عـذر�شـر�ي،�وكـان�

 .(5)سبب�منع�السUط�ن�للقضاة�من�سماع�الدعوى�بعد�هذه�ا+دة�هو�قطع�الحيل�وال�Äوير

                                                           

ابن منظور، لسان العرب، . من القِدم، والقدم مصدر القديم وھو نقيض الحدوث
ھو انقضاء زمن معين : " رقا بقولهوأما في اqصطWح فقد عرفه الدكتور مصطفى الز

على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده دون أن يطالب صاحبھما بھما وھو قادر على 

 الحموي، أحمد بن محمد بن مكي، غمز عيون البصائر في
)2/337.( 

اCلباني، إرواء الغليل، . وصححه اCلباني
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وأثره]ع�ى]سماع]الدعوى ](1)التقادم: اBطلب]الرابع

 .التقادم]�ي]القانون : الفرع]iول 

لــم�يـــنص�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�عSـــى�مســـألة�دفـــع�الـــدع�

���
ً
مــن�الـــزمن،�وإنمـــا�نــص�عSـــى�ذلـــك�القـــانون�ا+ــدني��ردنـــي�حيـــث�حــددها�بخمســـة�عشـــر�عامـــا

تســــمع�الــــدعوى�بعــــدها�بتفصــــيل،�وقــــد�نظــــم�القــــانون�ا+ــــدني�أحكــــام�التقــــادم�~ــــي�ا+ــــواد�

464.( 

تأصيل]التقادم]�ي]سماع]الدعوى]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

ــــلوا�لعــــدم�ســــقوط�الحــــق�بتقــــادم�الزمــــان�مــــن�خــــUل�وأمــــا�بالنســــبة�للفقهــــاء�فقــــد�أ� صَّ

الحـــق���يســـقط�بتقـــادم�الزمـــان(قاعـــدة�عريضـــة�وÚـــي��صـــل�أن�

أن�الحـق�قـديم���يبطلـه��ـfÁء�" الخطـاب�رÂـ�fÁهللا�عنـه�

لكــــن���تســــمع�الــــدعوى�بــــه�عSــــى�ا+نكــــر���ينقöــــ�fÁالحــــق�بمــــرور�الزمـــان�و : " بالتقـــادم�حــــ�ن�قــــال

بانقضاء�خمس�عشرة�سنة�بدون�عذر�شر�ي�مع�مراعاة�ما�وردت�فيه�أحكام�خاصة�

والــــــذي�يبــــــدو�أن�القــــــانون�إنمــــــا�اســــــتقى�هــــــذا�مــــــن�القــــــوان�ن�العثمانيــــــة�يــــــوم�أن�منــــــع��

سUط�ن�الدولة�العثمانية�قضا»mم�~ي�جميع�و�يات�الدولة�العثمانية�أن�يسمعوا�الدعو 

دعاوى�الوقـف�و�رث�ووجـود�عـذر�شـر�ي،�وكـان�: م�fÁöخمسة�عشر�سنة،�واستثنوا�من�ذلك

سبب�منع�السUط�ن�للقضاة�من�سماع�الدعوى�بعد�هذه�ا+دة�هو�قطع�الحيل�وال�Äوير

                   
1

من القِدم، والقدم مصدر القديم وھو نقيض الحدوث: التقادم لغة() 
وأما في اqصطWح فقد عرفه الدكتور مصطفى الز). 12/465(

على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده دون أن يطالب صاحبھما بھما وھو قادر على 
 ).1/335(الزرقا، المدخل الفقھي العام، ". المطالبة 

2
الحموي، أحمد بن محمد بن مكي، غمز عيون البصائر في). 188: (ابن نجيم، اCشباه والنظائر، ص() 

(ھـ، 1405، 1شرح اCشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط
3

وصححه اCلباني). 10/252(البيھقي، السنن الكبرى، . رواه البيھقي() 
)8/259-260.( 

4
 .من القانون المدني اCردني) 449(المادة () 

5
 ).420- 5/419(ابن عابدين، رد المحتار، () 

ا�	و��� ا�����
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استفيد�من�كUم�الشارح�أن�عدم�سماع�الدعوى�بعد�هذه�ا+دة�

�عــن�ســماعها،�وقــد�اعت½ــ�vهــذا�مــن�
ً
لســلطان،�فيكــون�القاÂــ�fÁمعــزو�

ويجـب�عSـى�السـلطان�الـذي�نéـ�Åقضـاته�عـن�سـماع�

. الـــــدعوى�بعـــــد�هـــــذه�ا+ـــــدة�أن�يســـــمعها�بنفســـــه،�أو�يـــــأمر�بســـــماعها؛�كـــــي���يضـــــيع�حـــــق�ا+ــــــد�ي
(1 

أن�يتحقــق�تــرك�ا+ــد�ي�لــدعواه�مــدة�التقــادم،�فلــو�اد�ــى�~ــي�أثناmjــا�فــإن�ذلــك���يمنــع�مـــن�

 .سماع�دعواه�ثانية�ما�لم�يكن�ب�ن�الدعوى��و`ى�والثانية�هذه�ا+دة

ا+ــــد�ى�عليــــه����يســــمع�القاÂــــ�fÁالــــدعوى�~ــــي�حــــال�التقــــادم�~ــــي�حــــال��نكــــار،�فلــــو�اعÄــــvف

ا+طالبـــة�ا+عت½ـــvة�Úـــي�ا+طالبـــة�أمـــام�القاÂـــ�fÁ~ـــي�مجلـــس�القضـــاء،�فلـــو�كـــان�يطالـــب�بـــالحق�

���fÁـــÂهـــذه�ا+ـــدة،�فـــإن�القا�fÁـــÂوتـــرك�ا+طالبـــة�أمـــام�القا�،
ً
ا+ـــد�ى�بـــه�أمـــام�النـــاس�مـــرارا

�
ً
�مــن�رفــع�دعــواه�~ــي�تلــك�ا+ــدة،�فلــو�لــم�يكــن�متمكنــا

ً
مــن�رفعهــا�لــم�أن�يكــون�ا+ــد�ي�متمكنــا

�عـــن�البلـــد�أو�كـــان�ا+ـــد�ى�عليـــه�
ً
يمنـــع�مـــن�ســـماعها�بعـــد�ا+ـــدة�ا+ـــذكورة،�كـــأن�يكـــون�غائبـــا

وا+Uحظ�أن�موضوع�التقادم�هو�اج�mاد�درسه�ا+تأخرون،�كان�الـدافع�لـه�هـو�فسـاد�

�للحيـــل�وال�Äويـــر
ً
ا+ــــدة��وتحديـــد. الزمـــان،�فضـــرب�ســـUط�ن�الدولـــة�العثمانيـــة�هــــذه�ا+ـــدة�قطعـــا

ي،�فــــــيمكن�لــــــو`ي��مــــــر�إذا�رأى�زيــــــادة�هــــــذه�ا+ــــــدة�أو�

وعSــــى�هــــذا�لــــو�أمــــر�: " إنقاصــــها�أن�يفعــــل�ذلــــك،�يــــدل�عSــــى�ذلــــك�مــــا�قالــــه�ابــــن�نجــــيم�رحمــــه�هللا

ســــــمع،�ويجــــــب�عليــــــه�
ُ
عــــــدم��-عSــــــى�القاÂــــــ�fÁ–الســــــلطان�بعــــــدم�ســــــماع�الــــــدعوى�بعــــــد�ســــــنة���ت

 ). 1675 -1660(مجلة��حكام�العدلية�موضوع�التقادم�~ي�ا+واد�

                                                           

 ).315-314: (قراعه، اCصول القضائية، ص
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استفيد�من�كUم�الشارح�أن�عدم�سماع�الدعوى�بعد�هذه�ا+دة�: " قال�ابن�عابدين�

�عــن�ســماعها،�وقــد�اعت½ــ�vهــذا�مــن�إنمــا�هــو�للنéــ�fعنــه�مــن�ا
ً
لســلطان،�فيكــون�القاÂــ�fÁمعــزو�

ويجـب�عSـى�السـلطان�الـذي�نéـ�Åقضـاته�عـن�سـماع�: " باب�تخصيص�القضاء�بالزمان،�ثم�قـال

الـــــدعوى�بعـــــد�هـــــذه�ا+ـــــدة�أن�يســـــمعها�بنفســـــه،�أو�يـــــأمر�بســـــماعها؛�كـــــي���يضـــــيع�حـــــق�ا+ــــــد�ي

Ä1"�وير�والظاهر�أن�هذا�إذا�لم�يظهر�من�ا+د�ي�أمارة�ال).

 :(2)وþعمال�شرط�التقادم�عدة�قيود�أهمها

أن�يتحقــق�تــرك�ا+ــد�ي�لــدعواه�مــدة�التقــادم،�فلــو�اد�ــى�~ــي�أثناmjــا�فــإن�ذلــك���يمنــع�مـــن� )1

سماع�دعواه�ثانية�ما�لم�يكن�ب�ن�الدعوى��و`ى�والثانية�هذه�ا+دة

��يســــمع�القاÂــــ�fÁالــــدعوى�~ــــي�حــــال�التقــــادم�~ــــي�حــــال��نكــــار،�فلــــو�اعÄــــvف )2

 .تسمع

ا+طالبـــة�ا+عت½ـــvة�Úـــي�ا+طالبـــة�أمـــام�القاÂـــ�fÁ~ـــي�مجلـــس�القضـــاء،�فلـــو�كـــان�يطالـــب�بـــالحق� )3

���fÁـــÂهـــذه�ا+ـــدة،�فـــإن�القا�fÁـــÂوتـــرك�ا+طالبـــة�أمـــام�القا�،
ً
ا+ـــد�ى�بـــه�أمـــام�النـــاس�مـــرارا

 .يسمع�منه

4( �
ً
�مــن�رفــع�دعــواه�~ــي�تلــك�ا+ــدة،�فلــو�لــم�يكــن�متمكنــا

ً
أن�يكــون�ا+ــد�ي�متمكنــا

�عـــن�البلـــد�أو�كـــان�ا+ـــد�ى�عليـــه�
ً
يمنـــع�مـــن�ســـماعها�بعـــد�ا+ـــدة�ا+ـــذكورة،�كـــأن�يكـــون�غائبـــا

 
ً
�ظا+ا

ً
 .حاكما

وا+Uحظ�أن�موضوع�التقادم�هو�اج�mاد�درسه�ا+تأخرون،�كان�الـدافع�لـه�هـو�فسـاد��

�للحيـــل�وال�Äويـــر
ً
الزمـــان،�فضـــرب�ســـUط�ن�الدولـــة�العثمانيـــة�هــــذه�ا+ـــدة�قطعـــا

�هــــــو�اج�mــــــادي�مصــــــل)ي،�فــــــيمكن�لــــــو`ي��مــــــر�إذا�رأى�زيــــــادة�هــــــذه�ا+ــــــدة�أو�
ً
بخمســــــة�عشــــــر�عامــــــا

إنقاصــــها�أن�يفعــــل�ذلــــك،�يــــدل�عSــــى�ذلــــك�مــــا�قالــــه�ابــــن�نجــــيم�رحمــــه�هللا

ســــــمع،�ويجــــــب�عليــــــه�
ُ
الســــــلطان�بعــــــدم�ســــــماع�الــــــدعوى�بعــــــد�ســــــنة���ت

 .(3)"سماعها�

مجلة��حكام�العدلية�موضوع�التقادم�~ي�ا+واد��وقد�نظمت

                   
1

 ).5/420(ابن عابدين، رد المحتار، () 
2

قراعه، اCصول القضائية، ص). 421- 5/420(ابن عابدين، رد المحتار، () 
3

 ).194: (ابن نجيم، اCشباه والنظائر، ص() 
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 .حضور]الخصوم]وغياá"م]عن]جلسات]اBحاكمة

مثـــول�الخصـــم�أو�وكيلـــه�أمـــام�ا+حكمـــة�ا+رفوعـــة�إلmÇـــا�الـــدعوى�~ـــي�
( 

عريف�أن�الحضور�ا+عت½�vهو�الحضور�أمام�القاÂـfÁ،�فلـو�حضـر�

ا+كلــف�بالحضــور�~ــي�إحــدى�مرافــق�ا+حكمــة�ولــم�يمثــل�أمــام�القاÂــ�fÁفــ�Uع½ــvة�لهــذا�الحضــور،�

: yو�صـل�~ـي�الشـرع�أنـه�إذا�ُد�ـي�أحـد�إ`ـى�مجلـس�القضـاء�فيجـب�عليـه�الحضـور،�لقــول�هللا�
ْعَنـــا�

َ
ط
َ
ــوا�َســـِمْعَنا�َوأ

ُ
ن�َيُقول

َ
َم�َبْيـــَ×mُْم�أ

ُ
ــِه�َوَرُســـوِلِه�ِلــَيْحك

َّ
ـــى�الل

َ
ا�ُدُعــوا�ِإ`

تخلـف�الخصـم�أو�وكيلـه�ومـن�يمثلـه�مـن�حضـور�مجلـس�القضــاء�

 .غياب�ا+د�ى�عليه�وحضور�ا+د�ي،�وهذا�هو�الغالب

 .غياب]اBدي]وحضور]اBدى]عليه

و~ــي�هــذه�الحالــة�أجــاز�القــانون�للمحكمــة�أن�تســقط�الــدعوى�بنــاء�عSــى�طلــب�ا+ــد�ى�

و~ـي�حـال�تعـدد�. (4)إسقاط�الدعوى�فإن�ا+حكمة�تجيبه�إ`ـى�ذلـك

ا+دعون�وتخلف�بعضهم�فإن�الحكم�نفسه�ينطبق�عSى�ا+تخلف�بناء�عSى�طلب�ا+د�ى�عليـه،�

 .(5)عSى�أن�يكون�له�الحق�~ي�تجديد�دعواه�ا+سقطة�وحدها

فقهـــاء�ويؤصـــل�لهـــذا�أن�مـــن�ضـــوابط�التم�ـــ��بـــ�ن�ا+ـــد�ي�وا+ـــد�ى�عليـــه�ال�ـــ�fوضـــعها�ال

 .(6)قالوا�ا+د�ي�من�إذا�ترك�دعواه،�ف�Uيج½�vعلmÇا،�وا+د�ى�عليه�بخUفه

                                                           

) :177.( 

) :178.( 

. 

الشربيني، مغني ). 2/109(الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، 
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حضور]الخصوم]وغياá"م]عن]جلسات]اBحاكمة: اBطلب]الخامس

مثـــول�الخصـــم�أو�وكيلـــه�أمـــام�ا+حكمـــة�ا+رفوعـــة�إلmÇـــا�الـــدعوى�~ـــي�: يقصـــد�بالحضـــور 

.(1)ا+وعد�ا+حدد�لفتح�الجلسة،�وتثبيت�ذلك�~ي�الضبط

عريف�أن�الحضور�ا+عت½�vهو�الحضور�أمام�القاÂـfÁ،�فلـو�حضـر�ويفهم�من�هذا�الت��

ا+كلــف�بالحضــور�~ــي�إحــدى�مرافــق�ا+حكمــة�ولــم�يمثــل�أمــام�القاÂــ�fÁفــ�Uع½ــvة�لهــذا�الحضــور،�

و�صـل�~ـي�الشـرع�أنـه�إذا�ُد�ـي�أحـد�إ`ـى�مجلـس�القضـاء�فيجـب�عليـه�الحضـور،�لقــول�هللا�

 
َ
ـــْؤِمِن�َن�ِإذ

ُ ْ
ــْوَل�ا+

َ
ـــاَن�ق

َ
َمــا�ك ْعَنـــا�﴿�ِإنَّ

َ
ط
َ
ــوا�َســـِمْعَنا�َوأ

ُ
ن�َيُقول

َ
َم�َبْيـــَ×mُْم�أ

ُ
ــِه�َوَرُســـوِلِه�ِلــَيْحك

َّ
ـــى�الل

َ
ا�ُدُعــوا�ِإ`

﴾(2). 

تخلـف�الخصـم�أو�وكيلـه�ومـن�يمثلـه�مـن�حضـور�مجلـس�القضــاء�: ويقصـد�بالغيـاب���

 .(3)رغم�التبليغ�الصحيح�لتاريخ�وموعد�ا+حاكمة

 :ويتصور�الغياب�~ي�حا�ت�ثUثة�Úي

 .اب�ا+د�ي�وحضور�ا+د�ى�عليهغي: �و`ى

غياب�ا+د�ى�عليه�وحضور�ا+د�ي،�وهذا�هو�الغالب: الثانية

 : الثالثة
ً
 .غياب�الطرف�ن�معا

غياب]اBدي]وحضور]اBدى]عليه: الحالة]iوºى

و~ــي�هــذه�الحالــة�أجــاز�القــانون�للمحكمــة�أن�تســقط�الــدعوى�بنــاء�عSــى�طلــب�ا+ــد�ى��

إسقاط�الدعوى�فإن�ا+حكمة�تجيبه�إ`ـى�ذلـك�عليه،�فإن�طلب�ا+د�ى�عليه

ا+دعون�وتخلف�بعضهم�فإن�الحكم�نفسه�ينطبق�عSى�ا+تخلف�بناء�عSى�طلب�ا+د�ى�عليـه،�

عSى�أن�يكون�له�الحق�~ي�تجديد�دعواه�ا+سقطة�وحدها

ويؤصـــل�لهـــذا�أن�مـــن�ضـــوابط�التم�ـــ��بـــ�ن�ا+ـــد�ي�وا+ـــد�ى�عليـــه�ال�ـــ�fوضـــعها�ال

قالوا�ا+د�ي�من�إذا�ترك�دعواه،�ف�Uيج½�vعلmÇا،�وا+د�ى�عليه�بخUفه

                   
1

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
2

 ).51: (سورة النور() 
3

: (نون أصول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح قا() 
4

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 50(المادة () 
5

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 51(المادة () 
6

الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، ). 6/224(الكاساني، بدائع الصنائع، () 
 ).6/404(المحتاج، 
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وكــــــذلك�فــــــإن�القضــــــاة�كــــــانوا���ينظــــــرون�~ــــــي�الــــــدعوى�ال�ــــــ�fلــــــم�يحضــــــر�فmÇــــــا�ا+ــــــد�ي�

فلو�نودي�صاحب�رقعة�: " ويvÄكوmÙا�ح��Åيراجع�ا+د�ي�القاfÁÂ،�و~ي�هذا�يقول��مام�ا+اوردي

خرجـت�رقعـة�غ�ـvه�ونـودي�صـاح¾mا،�فـإن�حضـر�
ُ
،�فإن�لـم�يحضـر�أ

ً
ثUثا

صــاحب�الرقعــة��و`ــى�وقــد�حضــر�صــاحب�الرقعــة�الثانيــة،�فــإن�كــان�حضــوره�قبــل�الشــروع�~ــي�

م��ول�عليــه،�وإن�شــرع�~ــي�النظــر�لــم�يقطــع�النظــر�واســتوفاه�ثــم� ــدَّ
َ
النظــر�بــ�ن�الثــاني�وخصــمه�ق

لنص�أنه���يج½�vا+د�ي�عSى�الخصومة�وإنما�لـه�الخيـار،�

فـــإذا�تـــرك�الخصـــومة�ُيÄـــvك،�ولـــو�كـــان���ُيÄـــvك�وإنمـــا�يج½ـــ�vعلmÇـــا�+ـــا�تـــرك�ا+ـــاوردي�ُرقعتـــه،�وإنمـــا�

 .غياب]اBدى]عليه]وحضور]اBدي

�صــــــحي
ً
�حســــــب�وإذا�حضـــــر�ا+ــــــد�ي�ولــــــم�يحضــــــر�ا+ــــــد�ى�عليـــــه�رغــــــم�تبليغــــــه�تبليغــــــا

ً
حا

�بناًء�عSى�
ً
�صول،�فإن�للمحكمة�أن�تقرر�سماع�الدعوى�و�ستمرار�~ي�ا+حاكمة�بحقه�غيابيا

�إذا�كـان�
ً
طلب�ا+د�ي،�ويجوز�للمحكمة�من�تلقـاء�نفسـها�أن�تقـرر�محاكمـة�ا+ـد�ى�عليـه�غيابيـا

ط�لجــــواز�ا+حاكمــــة�بحــــق�ا+ــــد�ى�عليــــه�

أن�يكـــــون�ا+ــــــد�ى�عليــــــه�الغائـــــب�قــــــد�تــــــم�تبليغـــــه�ا+وعــــــد�ا+حــــــدد�للمحاكمــــــة�

 
ً
 .أن�يحضر�ا+د�ي�ويطلب�محاكمة�ا+د�ى�عليه�غيابيا

وإذا�تعـــــدد�ا+ـــــد�ى�علـــــmÇم�وتخلـــــف�بعضـــــهم�فإنـــــه�يجـــــوز�للمحكمـــــة�أن�تنظـــــر�الـــــدعوى�

�إذا�حضــــر�ا+ــــد�ى�عليــــه�جلســــة�مــــن�جلســــة�
ً
واعت½ــــ�vالقــــانون�أن�الحكــــم�يعت½ــــ�vوجاهيــــا

ا+حاكمــة�أو�أك¿ــ�vوتخلــف�بعــد�ذلــك�عــن�الحضــور،�واشــvÄط�~ــي�ذلــك�أنــه�إذا�صــدر�الحكــم�عSــى�

                                                           

. 
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وكــــــذلك�فــــــإن�القضــــــاة�كــــــانوا���ينظــــــرون�~ــــــي�الــــــدعوى�ال�ــــــ�fلــــــم�يحضــــــر�فmÇــــــا�ا+ــــــد�ي��

ويvÄكوmÙا�ح��Åيراجع�ا+د�ي�القاfÁÂ،�و~ي�هذا�يقول��مام�ا+اوردي

َر�النداء رَّ
َ
خرجـت�رقعـة�غ�ـvه�ونـودي�صـاح¾mا،�فـإن�حضـر��فلم�يحضر،�ك

ُ
،�فإن�لـم�يحضـر�أ

ً
ثUثا

صــاحب�الرقعــة��و`ــى�وقــد�حضــر�صــاحب�الرقعــة�الثانيــة،�فــإن�كــان�حضــوره�قبــل�الشــروع�~ــي�

م��ول�عليــه،�وإن�شــرع�~ــي�النظــر�لــم�يقطــع�النظــر�واســتوفاه�ثــم� ــدَّ
َ
النظــر�بــ�ن�الثــاني�وخصــمه�ق

لنص�أنه���يج½�vا+د�ي�عSى�الخصومة�وإنما�لـه�الخيـار،�فيفهم�من�هذا�ا. (1)"نظر�لÃول�بعده�

فـــإذا�تـــرك�الخصـــومة�ُيÄـــvك،�ولـــو�كـــان���ُيÄـــvك�وإنمـــا�يج½ـــ�vعلmÇـــا�+ـــا�تـــرك�ا+ـــاوردي�ُرقعتـــه،�وإنمـــا�

 .Þحضره

غياب]اBدى]عليه]وحضور]اBدي: الحالة]الثانية

�صــــــحي�
ً
وإذا�حضـــــر�ا+ــــــد�ي�ولــــــم�يحضــــــر�ا+ــــــد�ى�عليـــــه�رغــــــم�تبليغــــــه�تبليغــــــا

�بناًء�عSى�
ً
�صول،�فإن�للمحكمة�أن�تقرر�سماع�الدعوى�و�ستمرار�~ي�ا+حاكمة�بحقه�غيابيا

�إذا�كـان�
ً
طلب�ا+د�ي،�ويجوز�للمحكمة�من�تلقـاء�نفسـها�أن�تقـرر�محاكمـة�ا+ـد�ى�عليـه�غيابيـا

 .(2)موضوعها�مما�تقبل�فيه�الشهادة�حسبه

 vÄط�لجــــواز�ا+حاكمــــة�بحــــق�ا+ــــد�ى�عليــــه�ومــــن�ا+ــــادة�الســــابقة�يتبــــ�ن�أن�القــــانون�اشــــ

�توفر�الشروط�التالية
ً
 :غيابيا

أن�يكـــــون�ا+ــــــد�ى�عليــــــه�الغائـــــب�قــــــد�تــــــم�تبليغـــــه�ا+وعــــــد�ا+حــــــدد�للمحاكمــــــة� -1

 .حسب��صول 

2-  
ً
أن�يحضر�ا+د�ي�ويطلب�محاكمة�ا+د�ى�عليه�غيابيا

وإذا�تعـــــدد�ا+ـــــد�ى�علـــــmÇم�وتخلـــــف�بعضـــــهم�فإنـــــه�يجـــــوز�للمحكمـــــة�أن�تنظـــــر�الـــــدعوى�

�بحق�ا+تخلف�م×mم�بناء�عSى�طلب�ا+د�يغي
ً
 .(3)ابيا

�إذا�حضــــر�ا+ــــد�ى�عليــــه�جلســــة�مــــن�جلســــة�
ً
واعت½ــــ�vالقــــانون�أن�الحكــــم�يعت½ــــ�vوجاهيــــا

ا+حاكمــة�أو�أك¿ــ�vوتخلــف�بعــد�ذلــك�عــن�الحضــور،�واشــvÄط�~ــي�ذلــك�أنــه�إذا�صــدر�الحكــم�عSــى�

                   
1

 ).292- 2/291(الماوردي، أدب القاضي، () 
2

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 50(المادة () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 52(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

حكــــم�إليــــه�أو�شــــخص�أو�أشــــخاص�لــــم�يكونــــوا�حاضــــرين�جلســــة�الحكــــم�فيجــــب�تبليــــغ�إعــــUم�ال

�جلسـة�مــن�الجلسـات�التاليــة،�
ً
وإذا�حضـر�ا+ـد�ى�عليــه�الـذي�تجـري�محاكمتــه�غيابيـا

�عــن�تغيبــه�تقـــرر�ا+حكمــة�قبولــه�وتعلمـــه�بــاþجراءات�ال�ــ�fجـــرت�~ــي�غيابـــه،�
ً
�مقبـــو�

ً
وقــدم�عــذرا

�لتأم�ن�العدالة
ً
 .(2)ذا�رأت�ذلك�ضروريا

وأمـا�محاكمــة�ا+ـد�ى�عليــه�الغائـب�فالفقهــاء�عSــى�خـUف�متشــعب�~ـي�ذلــك،�ويمكــن�

�لíطالـة�إ`ـى��شـارة�إ`ـى�مـا�أخـذ�بـه�
ً
دراسة�الحكم�عSى�الغائب�~ي�بحث�مستقل،�ونكتفـي�تجنبـا

إنــه�إذا�امتنــع�ا+ــد�ى�عليــه�مــن�الحضــور�

 :أمام�مجلس�القاfÁÂ،�ولم�يسلم�الحق�ا+د�ى�به،�فإن�القا�fÁÂب�ن�خيارات�ثUثة�وÚي

�بأهل�القوة�من�أعوانه
ً
 .إما�أن�يحضره�ج½vا

 .أو�إن�شاء�طلب�من�صاحب�الشرطة�إحضاره

 �لــه�
ً
إن�لــم�تحضــر�: ينــادي�عSــى�بابــه�ثUثــا

�fÁـــــÂــــى�الغائـــــب،�فــــإن�لــــم�يحضـــــر�يجــــري�القاSجـــــة�ع

وإذا�غـــــاب�طرفـــــا�الـــــدعوى�ولـــــم�يحضـــــر�أي�م×mمـــــا،�فـــــإن�للمحكمـــــة�أن�تقـــــرر�إســـــقاط�

ْحِضــر�الوقــت�الــذي�نــادت�
ُ
،�وإذا�اختــارت�ا+حكمــة�هــذا�الطريــق�فعلmÇــا�أن�تبــ�ن�~ــي�ا+

                                                           

وللتفصيل أنظر كتاب نظرية . ذھب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء على الغائب
ابن ). 197: (ابن جزي، القوانين الفقھية، ص

ابن قدامه، المغني، ). 6/308(الشربيني، مغني المحتاج، 

ابن أبي الدم، أدب ). 322-2/321(الماوردي، أدب القاضي، 

. 
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شــــخص�أو�أشــــخاص�لــــم�يكونــــوا�حاضــــرين�جلســــة�الحكــــم�فيجــــب�تبليــــغ�إعــــUم�ال

 .(1)إلmÇم�ح��Åتبدأ�مدة��ستئناف�من�تاريخ�التبليغ

�جلسـة�مــن�الجلسـات�التاليــة،��
ً
وإذا�حضـر�ا+ـد�ى�عليــه�الـذي�تجـري�محاكمتــه�غيابيـا

�عــن�تغيبــه�تقـــرر�ا+حكمــة�قبولــه�وتعلمـــه�بــاþجراءات�ال�ــ�fجـــرت�~ــي�غيابـــه،�
ً
�مقبـــو�

ً
وقــدم�عــذرا

�لتأم�ن�العدالةولها�أن�تكرر�هذه��جراءات�~ي�حضوره�إ
ً
ذا�رأت�ذلك�ضروريا

وأمـا�محاكمــة�ا+ـد�ى�عليــه�الغائـب�فالفقهــاء�عSــى�خـUف�متشــعب�~ـي�ذلــك،�ويمكــن����

�لíطالـة�إ`ـى��شـارة�إ`ـى�مـا�أخـذ�بـه�
ً
دراسة�الحكم�عSى�الغائب�~ي�بحث�مستقل،�ونكتفـي�تجنبـا

 .(3)من�جواز�القضاء�عSى�الغائب

إنــه�إذا�امتنــع�ا+ــد�ى�عليــه�مــن�الحضــور�: قــالواوقــد�نــص�الفقهــاء�عSــى�هــذا��صــل�ف�

أمام�مجلس�القاfÁÂ،�ولم�يسلم�الحق�ا+د�ى�به،�فإن�القا�fÁÂب�ن�خيارات�ثUثة�وÚي

�بأهل�القوة�من�أعوانه: �ول 
ً
إما�أن�يحضره�ج½vا

أو�إن�شاء�طلب�من�صاحب�الشرطة�إحضاره: الثاني

�إ`ــى�م'�لــه�: الثالــث
ً
وإذا�شــاء�بعــث�القاÂــ�fÁأحــدا

ــــب�عليــــك فالفقهـــــاء�يريــــدون�قطــــع�الحجـــــة�عSــــى�الغائـــــب،�فــــإن�لــــم�يحضـــــر�يجــــري�القاÂـــــ�fÁ. َنصَّ

�وفق��صول 
ً
 .(4)ا+رافعة�بحقه�غيابيا

 : الحالة]الثالثة
ً
 .غياب]الطرفDن]معا

وإذا�غـــــاب�طرفـــــا�الـــــدعوى�ولـــــم�يحضـــــر�أي�م×mمـــــا،�فـــــإن�للمحكمـــــة�أن�تقـــــرر�إســـــقاط��

ْحِضــر�الوقــت�الــذي�نــادت�(5)الــدعوى 
ُ
،�وإذا�اختــارت�ا+حكمــة�هــذا�الطريــق�فعلmÇــا�أن�تبــ�ن�~ــي�ا+

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 102(المادة () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 53(المادة () 
3

ذھب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء على الغائبحيث () 
ابن جزي، القوانين الفقھية، ص. وما بعدھا) 523: (الدعوى، لمحمد نعيم ياسين، ص

الشربيني، مغني المحتاج، ). 1/97(فرحون، تبصرة الحكام، 
)10/95.( 

4
الماوردي، أدب القاضي، ). 174: (السمناني، روضة القضاة، ص() 

 ).1/360(القضاء، 
5

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 50(المادة () 
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   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
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�ح�ـ�Åيسـوغ�لهـا��سـقاط،�ويسـتث�Ågمـن�
ً
فيه�عSى�الطرف�ن،�وتبـ�ن�فيـه�أن�التبليـغ�كـان�صـحيحا

 .(1)ذلك�الدعاوى�ال��fتتعلق�بحق�من�حقوق�هللا�كدعوى�الرضاع

وهنــــا�فــــإن�إســــقاط�) حالــــة�غيــــاب�ا+ــــد�ي

. 

قـــــد�يطلـــــب�الخصـــــوم�أثنـــــاء�ا+رافعـــــة�بعـــــض�الطلبـــــات�مثـــــل�الحجـــــز��حتيـــــاطي�ومنـــــع�

 الطلبات؟�ا+د�ى�عليه�من�السفر�أو�تأجيل�الدعوى�أو�غ��vذلك�من�الطلبات،�فما�مص��vهذه

�
ً
منع�ا+دين�من�التصرف�بقسم�من�أمواله�ا+نقولة�أو�غ�ـ�vا+نقولـة�تأمينـا

�بـــــــالحجز�
ً
عSــــــى�مطلـــــــوب�الـــــــدائن�الحــــــاجز�إ`ـــــــى�أن�يحكـــــــم�بالــــــدين�وي½ـــــــvم�الحكـــــــم،�ويســــــم�Åأيضـــــــا

 .جز��حتياطي�~ي�القانون 

-121(نظـــم�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�أحكـــام�الحجـــز��حتيـــاطي�~ـــي�ا+ـــواد�

حيث�أجاز�القانون�للمد�ي�قبل�إقامة�الدعوى�أو�عند�تقديمها�أو�أثناء�رؤي�mـا�أن�يطلـب�

إ`ى�ا+حكمة�با�ستناد�إ`ى�ما�لديه�من�ا+ستندات�والبينات�وضع�الحجز��حتيـاطي�عSـى�أمـوال�

 .(3)ا+نقولة�وغ��vا+نقولة�و�موال�ا+وجودة�بحيازة�شخص�ثالث�لنتيجة�الدعوى 

جز�بناء�عSـى��سـتدعاء�بطلـب�الحجـز��حتيـاطي�ا+شـفوع�بكفالـة�

جوز�عليـــه�مـــن�العطـــل�والضـــرر�إذا�ظهـــر�أن�طالـــب�الحجـــز�غ�ـــ�vمحـــق�~ـــي�

-58(ردنــي�~ـــي�أصــل�الفكـــرة�عSــى�القـــانون�العثمــاني�~ـــي�ا+ـــادت�ن�

،�وإذا�كان�مقدار�الدين�غ��vمعلوم�
ً
ويشvÄط�~ي�القانون�أن�يكون�مقدار�الدين�معلوما

عّ�ن�ا+حكمة�مقداره�بقرارها�عSى�وجه�التخم�ن،�وأن�يكون�الـدين�مسـتحق��داء�وغ�ـ�vمقيـد�
ُ
ت

                                                           

) :190.( 

) :178.( 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية
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�ح�ـ�Åيسـو
ً
فيه�عSى�الطرف�ن،�وتبـ�ن�فيـه�أن�التبليـغ�كـان�صـحيحا

ذلك�الدعاوى�ال��fتتعلق�بحق�من�حقوق�هللا�كدعوى�الرضاع

حالــــة�غيــــاب�ا+ــــد�ي(ويؤصــــل�لهــــذا�مــــا�ذكرنــــاه�~ــــي�الحالــــة��و`ــــى��

.الدعوى���لغياب�ا+د�ى�عليه،�وإنما�كان�لغياب�ا+د�ي

 .طلبات]الخصوم: اBطلب]السادس

قـــــد�يطلـــــب�الخصـــــوم�أثنـــــاء�ا+رافعـــــة�بعـــــض�الطلبـــــات�مثـــــل�ال�

ا+د�ى�عليه�من�السفر�أو�تأجيل�الدعوى�أو�غ��vذلك�من�الطلبات،�فما�مص��vهذه

 .طلب]الحجز]�حتياطي: الفرع]iول 

�: يقصد�به�
ً
منع�ا+دين�من�التصرف�بقسم�من�أمواله�ا+نقولة�أو�غ�ـ�vا+نقولـة�تأمينـا

�بـــــــال
ً
عSــــــى�مطلـــــــوب�الـــــــدائن�الحــــــاجز�إ`ـــــــى�أن�يحكـــــــم�بالــــــدين�وي½ـــــــvم�الحكـــــــم،�ويســــــم�Åأيضـــــــا

 .(2)التحفظي

طلب�الحجز��حتياطي�~ي�القانون : ا+سألة��و`ى

نظـــم�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�أحكـــام�ال�

حيث�أجاز�القانون�للمد�ي�قبل�إقامة�الدعوى�أو�عند�تقديمها�أو�أثناء�رؤي�mـا�أن�يطلـب�) 124

إ`ى�ا+حكمة�با�ستناد�إ`ى�ما�لديه�من�ا+ستندات�والبينات�وضع�ال

ا+نقولة�وغ��vا+نقولة�و�موال�ا+وجودة�بحيازة�شخص�ثالث�لنتيجة�الدعوى ا+د�ى�عليه�

وتقرر�ا+حكمة�الحجز�بناء�عSـى��سـتدعاء�بطلـب�ال

تضـــمن�مـــا�يلحـــق�بـــا+حجوز�عليـــه�مـــن�العطـــل�والضـــرر�إذا�ظهـــر�أن�طالـــب�ال

ردنــي�~ـــي�أصــل�الفكـــرة�عSــى�القـــانون�العثمــاني�~ـــي�ا+ـــادت�ن�وقـــد�اعتمــد�القـــانون�� . (4)طلبــه

59.( 

،�وإذا�كان�مقدار�الدين�غ��vمعلوم�
ً
ويشvÄط�~ي�القانون�أن�يكون�مقدار�الدين�معلوما

عّ�ن�ا+حكمة�مقداره�بقرارها�عSى�وجه�التخم�ن،�وأن�يكون�الـدين�مسـتحق��داء�وغ�ـ�vمقيـد�
ُ
ت

                   
1

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
2

: (أصول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح قانون () 
3

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 121(المادة () 
4

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 121(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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ة�الدعوى،�فقد�أوجب�القـانون�عSـى�طالـب�الحجـز�تقـديم�

�ئحــــة�الــــدعوى�Þجــــل�إثبــــات�حقــــه�خــــUل�ثمانيــــة�أيــــام�مــــن�تــــاريخ�قــــرار�الحجــــز،�وإذا�لــــم�ُتقــــدم�

 .جز��حتياطي�~ي�الشرع

ا+نــــــع�مــــــن�: والحجــــــر�~ــــــي�اللغــــــة،.(3)الحجــــــز

�إذا�منعــــه�مــــن�التصــــرف�~ــــي�مالــــه
ً
و~ــــي�،.(4)جــــرا

هــو�عبــارة�عــن�منــع�الحــاكم�مــن�عليــه�ديــن�حــال�يعجــز�عنــه�مالــه�ا+وجــود�مــن�التصــرف�

عنـد�رفـع�الـدعوى�أو�للمـد�ي��(6)جز��حتياطي�ح�ن�أجـاز�جمهـور�الفقهـاء

جز�عSـى�أمـوال�ا+ـد�ى�عليـه�سـواء�أكانـت�

 :هذه��موال�منقولة�أو�غ��vمنقولة،�ومن�النصوص�ال��fتؤيد�الحجز��حتياطي

حجــــر�عSــــى�معــــاذ�بــــن��روى�كعــــب�بــــن�مالــــك�رÂــــ�fÁهللا�عنــــه�أن�رســــول�هللا�

 

ما�قاله�ابن�قدامة�رحمه�هللا�أنه�م��Åلزم��نسان�ديون�حالة���يفي�ما�له�

،�واشـــvÄط�(8)جـــر�عليـــه،�لـــزم�الحـــاكم�إجـــاب�mم

جز��حتياطي�وجود�سبب�يقوي�دعواه،�كشـهادة�

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية

الماوردي، الحاوي الكبير، ). 4/62(ابن رشد، بداية المجتھد، 

وقد اختلفوا في . المنع من التصرف: ي اللغة
جوازه، فمنع أبو حنيفة الحجر على الحر البالغ العاقل من أجل مصلحة خاصة، واعتبر الحجر عليه 

الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، . إھداراً }دميته، خWفاً للجمھور والصاحبين حيث أجازوا الحجر
المرداوي، ). 6/341(الماوردي، الحاوي الكبير، 

صحيح على شرط الشيخين ولم : وقال الحاكم
ابن الملقن، البدر . وكذلك صححه ابن الملقن
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ة�الدعوى،�فقد�أوجب�القـانون�عSـى�طالـب�ال،�وإذا�وقع�الحجز�قبل�إقام(1)بشرط

�ئحــــة�الــــدعوى�Þجــــل�إثبــــات�حقــــه�خــــUل�ثمانيــــة�أيــــام�مــــن�تــــاريخ�قــــرار�ال

 .(2)الدعوى�خUل�ا+دة�ا+ذكورة�يصبح�الحجز�مل�ى

تأصيل�الحجز��حتياطي�~ي�الشرع: ا+سألة�الثانية

Åــــــgالحجــــــز�اســــــتعمل�الفقهــــــاء�مصــــــطلح�الحجــــــر�بمع

�إذا�منعــــه�مــــن�التصــــرف�~ــــي�مالــــه: التصــــرف،�ويقــــال
ً
حجــــر�عليــــه�القاÂــــ�fÁيحجــــر�حجــــرا

هــو�عبــارة�عــن�منــع�الحــاكم�مــن�عليــه�ديــن�حــال�يعجــز�عنــه�مالــه�ا+وجــود�مــن�التصــرف�: الشــرع

 .(5)فيه

ويؤصل�للحجز��حتياطي�ح�ن�أجـاز�جمهـور�الفقهـاء�

أثناء�ا+رافعة�أن�يطلب�من�القا�fÁÂإصدار�قـرار�بـالحجز�عSـى�أمـوال�ا+ـد�ى�عليـه�سـواء�أكانـت�

هذه��موال�منقولة�أو�غ��vمنقولة،�ومن�النصوص�ال��fتؤيد�ال

روى�كعــــب�بــــن�مالــــك�رÂــــ�fÁهللا�عنــــه�أن�رســــول�هللا� .1

 .(7)ان�عليهجبل�ماله،�وباعه�بدين�ك

ما�قاله�ابن�قدامة�رحمه�هللا�أنه�م��Åلزم��نسان�ديون�حالة���يفي�ما�له� .2

mwـــا�فســـأل�غرمـــاؤه�الحـــاكم�الحجـــر�عليـــه،�لـــزم�الحـــاكم�إجـــاب�mم

þجابة�ا+د�ي�þصدار�الحجز��حتياطي�وجود�سبب�يقوي�دعواه،�كشـهادة�

                   
1

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 3(فقرة ) 121(المادة () 
2

 .عيةمن قانون أصول المحاكمات الشر) 123(المادة () 
3

ابن رشد، بداية المجتھد، ). 8/88(ابن نجيم، البحر الرائق، () 
 ).5/281(المرداوي، ا?نصاف، ). 6/341(

4
 ).10/530(الزبيدي، تاج العروس، () 

5
 ).5/272(المرداوي، ا?نصاف، () 

6
ي اللغةوالحجر ف. بمعنى الحجز) الحجر(استعمل الفقھاء مصطلح () 

جوازه، فمنع أبو حنيفة الحجر على الحر البالغ العاقل من أجل مصلحة خاصة، واعتبر الحجر عليه 
إھداراً }دميته، خWفاً للجمھور والصاحبين حيث أجازوا الحجر

الماوردي، الحاوي الكبير، ). 4/62(ابن رشد، بداية المجتھد، ). 2/96(
 ).5/281(ا?نصاف، 

7
وقال الحاكم). 6/105(رواه الطبراني، الطبراني، المعجم اCوسط، () 

وكذلك صححه ابن الملقن). 2/67(الحاكم، المستدرك، . يخرجاه، ووافقه الذھبي
 ).6/645(، المنير

8
 ).4/306(ابن قدامه، المغني، () 

ا�	و��� ا�����
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خ�ـــــvة�تؤصـــــل�لشـــــرط�القـــــانون�وهـــــذه�العبـــــارة�� 

جـــــــــز��ســـــــــتناد�إ`ـــــــــى�مـــــــــا�لديـــــــــه�مـــــــــن�ا+ســـــــــتندات�

،�فأقــــام�شــــاهدين�
ً
وعنــــد�ابــــن�أبــــي�الــــدم�فيمــــا�إذا�اد�ــــى�أحــــٌد�عSــــى�آخــــر�دينــــا

�مـن�
ً
مجهول�ن�ولم�يحلف�وطلب�من�الحـاكم�الحجـر�عSـى�ا+ـد�ى�عليـه�خوفـا

إذا�ُعــــرف�ا+ــــد�ى�: فيــــه�قــــو�ن�أحــــدهما

 .(3)حجر�الحاكم�عليه

���يرفــع�
ً
�قائمــة�كالعقــار،�ُحِجــَر�علmÇــا�حجــرا

ً
وإن�كانــت�عينــا

وكذلك�سئل�القا�fÁÂأبو�الوليد�عمن�كان�له�عSى�رجل�دين�حال،�وللغريم�

،�فطلــــب�صــــاحب�الــــدين�بيــــع�الســـــلعة،�
ً
ريم�بيعهــــا�مســــرعا

�
ً
�ويؤجــل�أيامــا

ً
وطلــب�ا+ــدين�أ��يفــوت�عليــه�ســلعته،�وأن�يضــع�الســلعة�رهنــا

ينظــر�فmÇــا�~ــي�الــدين،�هــل�لــه�ذلــك�أم�لصــاحب�الــدين�بيــع�الســلعة؟�فأجــاب�

،�ويؤجــــل�~ــــي�إحضــــار�ا+ــــال�بقــــدر�
ً
�مــــن�حقــــه�أن�يجعــــل�الســــلعة�رهنــــا إنَّ

مــا���يكـــون�فيـــه�ضــرر�عSـــى�واحــد�م×mمـــا،�عSـــى�مــا�يـــؤدي�إليـــه�

اج�mــــاد�الحــــاكم�~ـــــي�ذلــــك،�فهــــذا�هـــــو�الــــذي�جــــرى�بـــــه�القضــــاء�ومöــــ�ÅÁعليـــــه�

  .(5)العمل،�وهو�الذي�تدل�عليه�الروايات�عن�مالك�وأصحابه

 .جز��حتياطي�عند�الفقهاء

اطي،�حيث�تختلف�آثاره�بحسب�حال�ا+د�ى�

،�فــــإن�ا+ــــد�ى�عليــــه�ُيمَنــــع�مــــن�التصــــرف�بــــه�عSــــى�وجــــه�
ً
إن�كــــان�ا+ــــد�ى�بــــه�عقــــارا

يخرجــه�عــن�ملكــه�كــالبيع�والهبــة،�وكــذلك�ُيمَنــع�مــن�التصــرف�بــه�عSــى�وجــه�يخرجــه�عــن�حالــه،�

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية
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وهـــــذه�العبـــــارة�� . (1)العـــــدل�أو�ا+رجـــــو�تزكيتـــــه

عنـــــــــدما�اشـــــــــvÄط�þجابـــــــــة�الحجـــــــــز��ســـــــــتناد�إ`ـــــــــى�مـــــــــا�لديـــــــــه�مـــــــــن�ا+ســـــــــتندات�

 .(2)والبينات

،�فأقــــام�شــــاهدين� .3
ً
وعنــــد�ابــــن�أبــــي�الــــدم�فيمــــا�إذا�اد�ــــى�أحــــٌد�عSــــى�آخــــر�دينــــا

مجهول�ن�ولم�يحلف�وطلب�من�الحـاكم�ال

فيــــه�قــــو�ن�أحــــدهما�إقــــراره�بــــأموال�ونقلهــــا�ببيــــع�أو�هبــــة،

عليه�بالحيلة�واستمرت�له�عادة�mwا�حجر�الحاكم�عليه

�قائمــة�كالعقــار،�: " وقــال�ا+ــاوردي .4
ً
وإن�كانــت�عينــا

 .(4)"به�حكم�يده�

وكذلك�سئل�القا�fÁÂأبو�الوليد�عمن�كان�له�عSى�رجل�دين�حال،�وللغريم� .5

،�فطلــــب�صــــاحب�الــــدين�بيــــع�الســـــلعة،�ســــلعة�يمكــــن�للغــــ
ً
ريم�بيعهــــا�مســــرعا

�
ً
�ويؤجــل�أيامــا

ً
وطلــب�ا+ــدين�أ��يفــوت�عليــه�ســلعته،�وأن�يضــع�الســلعة�رهنــا

ينظــر�فmÇــا�~ــي�الــدين،�هــل�لــه�ذلــك�أم�لصــاحب�الــدين�بيــع�الســلعة

،�ويؤجــــل�~ــــي�إحضــــار�ا+ــــال�بقــــدر�: فmÇــــا
ً
�مــــن�حقــــه�أن�يجعــــل�الســــلعة�رهنــــا إنَّ

مــا���يكـــون�فيـــه�ضــرر�عSـــى�واحــد�م×mمـــا،�عSـــى�مــا�يـــؤدي�إليـــه�قلتــه�وك¿vتـــه،�و 

اج�mــــاد�الحــــاكم�~ـــــي�ذلــــك،�فهــــذا�هـــــو�الــــذي�جــــرى�بـــــه�القضــــاء�ومöــــ�ÅÁعليـــــه�

العمل،�وهو�الذي�تدل�عليه�الروايات�عن�مالك�وأصحابه

آثار�الحجز��حتياطي�عند�الفقهاء: ا+سألة�الثالثة

ل�الفقهاء�~ي�آثار�الحجز��حتي صَّ
َ
اطي،�حيث�تختلف�آثاره�بحسب�حال�ا+د�ى�وقد�ف

 :به�عSى�النحو�التا`ي

 
ً
،�فــــإن�ا+ــــد�ى�عليــــه�ُيمَنــــع�مــــن�التصــــرف�بــــه�عSــــى�وجــــه�: أو�

ً
إن�كــــان�ا+ــــد�ى�بــــه�عقــــارا

يخرجــه�عــن�ملكــه�كــالبيع�والهبــة،�وكــذلك�ُيمَنــع�مــن�التصــرف�بــه�عSــى�وجــه�يخرجــه�عــن�حالــه،�

 .كالبناء�والهدم�من�غ��vأن�ُترفع�يده�عن�العقار

                   
1

 ).1/210(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
2

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 121(المادة () 
3

 ).1/288(ابن أبي الدم، أدب القضاء، () 
4

 ).141: (الماوردي، اCحكام السلطانية، ص() 
5

 ).208 -207: (النباھي، تاريخ قضاة اCندلس، ص() 
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�  ا�����

،�فإنــــه�يوقـــــف�عـــــن�صــــاحبه�ويخـــــرج�عـــــن�يـــــده،�
ً
وأمـــــا�إن�كـــــان�ا+ــــد�ى�بـــــه�حيوانـــــا

وإن�كـــان�موضـــوع�الـــدعوى�يتعلـــق�بمـــا�يتســـارع�إليـــه�الفســـاد�كـــاللحم�والفواكـــه،�

�
ً
Uفإن�شهد�للمـد�ي�شـاهٌد�واحـٌد�وأبـى�أن�يحلـف،�وقـال�عنـدي�شـاهٌد�آخـر�فإنـه�يضـرب�لـه�أجـ

�القاÂـ�fÁبـ�ن�ا+ـد�ى�
ّ
Uيفسد�~ي�مثل�هذا��جل�ا+د�ى�به،�فإن�أحضر�ما�يستحق�به�وإ��خـ��

�fÁـÂوخيـف�فسـاد�ا+ـد�ى�فيـه�أمـر�القا�،fÁـÂعليه�ومتاعه،�وإن�أتـى�بشـاهدين�ولـم�يزكهمـا�القا
(1). 

 .جز��حتياطي

 :(2)جز��حتياطي

 .ش�الضرورية�لهم

 .أواني�الطبخ�وأدوات��كل�الضرورية�للمدين�وعياله

 .Uزمة�+هنة�ا+دين�أو�لحرفته�أو�تجارته

�fــ�مقــدار�ا+ؤونــة�الUزمــة�للمــدين�وعائلتــه�مــدة���تتعــدى�موســم�البيــدر�ومقــدار�البــذور�ال

 
ً
 .�ال��fاعتاد�زراع�mا�إذا�كان�مزارعا

 
ً
 .الحيوانات�الUزمة�لزراعته�ومعيشته�إذا�كان�مزارعا

 .يكفmÇا�مدة���تتعدى�موسم�البيدر

 .�ثواب�والحلل�و�دوات�ال��fتستعمل�خUل�إقامة�الصUة

 .الحصة�ا+ستحقة�للحكومة�من�الحاصUت�سواء�أكانت�مقطوفة�أم�لم�تكن

 .نقولة�موال�و�شياء��م�vية�أو�ا+ختصة�بالبلدية�سواء�أكانت�منقولة�أم�غ��vم

 .جز�من�أجل�النفقة
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ً
،�فإنــــه�يوقـــــف�عـــــن�صــــاحبه�ويخـــــرج�عـــــن�يـــــده،�: ثانيــــا

ً
وأمـــــا�إن�كـــــان�ا+ــــد�ى�بـــــه�حيوانـــــا

 .ونفقته�تكون�عSى�من�يستحقه

 
ً
وإن�كـــان�موضـــوع�الـــدعوى�يتعلـــق�بمـــا�يتســـارع�إليـــه�الفســـاد�كـــاللحم�والفواكـــه،�: ثالثـــا

�
ً
Uفإن�شهد�للمـد�ي�شـاهٌد�واحـٌد�وأبـى�أن�يحلـف،�وقـال�عنـدي�شـاهٌد�آخـر�فإنـه�يضـرب�لـه�أجـ

�القاÂـ�fÁبـ�ن�ا+ـد�ى�
ّ
Uيفسد�~ي�مثل�هذا��جل�ا+د�ى�به،�فإن�أحضر�ما�يستحق�به�وإ��خـ��

�fÁـÂوخيـف�فسـاد�ا+ـد�ى�فيـه�أمـر�القا�،fÁـÂعليه�ومتاعه،�وإن�أتـى�بشـاهدين�ولـم�يزكهمـا�القا

�فباعه�ووضع�ثمنه�عند�عدل�يأخذه�من�استحقه
ً
.أمينا

حجز��حتياطي�موال�ا+ستثناة�من�ال: ا+سألة�الرابعة

�موال�ال��fاستثناها�القانون�من�جواز�الحجز��حتياطي�

ة�والفرش�الضرورية�لهم .1 ِسرَّ
َ
�لبسة�الضرورية�للمدين�وعياله�و�

 .بيت�السكن�الضروري�للمدين .2

أواني�الطبخ�وأدوات��كل�الضرورية�للمدين�وعياله .3

Uزمة�+هنة�ا+دين�أو�لحرفته�أو�تجارتهالكتب�و�دوات�و¢�ت�و�وعية�و�متعة�ال .4

5. �fــ�مقــدار�ا+ؤونــة�الUزمــة�للمــدين�وعائلتــه�مــدة���تتعــدى�موســم�البيــدر�ومقــدار�البــذور�ال

 
ً
تكفي�لبذر��رض�ال��fاعتاد�زراع�mا�إذا�كان�مزارعا

6.  
ً
الحيوانات�الUزمة�لزراعته�ومعيشته�إذا�كان�مزارعا

يكفmÇا�مدة���تتعدى�موسم�البيدر�علف�الحيوانات�ا+ستثناة�من�الحجز  .7

 .اللباس�الرسم�f+أموري�ا+حكمة .8

�ثواب�والحلل�و�دوات�ال��fتستعمل�خUل�إقامة�الصUة .9

الحصة�ا+ستحقة�للحكومة�من�الحاصUت�سواء�أكانت�مقطوفة�أم�لم�تكن .10

�موال�و�شياء��م�vية�أو�ا+ختصة�بالبلدية�سواء�أكانت�منقولة�أم�غ��vم .11

 .حق�ا+طالبة�بالتعويضات .12

 .النفقة .13

رواتب�ا+وظف�ن�إ��إذا�كان�الحجز�من�أجل�النفقة .14

                   
1

الماوردي، اCحكام السلطانية، ص). 214-1/210(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 122(المادة () 
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�  ا�����

 

جــز�نظــرة�مصــلحية�للمــد�ى�عليــه،�حيــث�

�مــور�عليــه�فقــد�يصــيبه�الحــرج��إmÙــا�تعــد�مــن��مــور�الحاجيــة�لíنســان،�فــإذا�تــم�تفويــت�هــذه

ناء�هــذه��مــور�مــا�قالــه��مــام�ال¾mــوتي�رحمــه�

ويجب�عSى�الحاكم�أو�أمينه�أن�يvÄك�من�ماله�ما�تدعوا�الحاجة�إليه�من�مسكن�وخادم�

ويvÄك�له�آله�حرفته؛�Þن�الحاجة�تدعوا�

. (1)"إلmÇــا�كثيابـــه�ومســكنه،�فـــإن�لـــم�يكــن�صـــاحب�حرفــة�تـــرك�لـــه�مــا�يتجـــر�بــه�لتحصـــيل�مؤنتـــه�

�fÁـــــÂجـــــور�عليـــــه�ممـــــا�يتســـــارع�إليـــــه�الفســـــاد�وخـــــاف�القا

�ببيعـه�ودفـع
ً
ثمنـه�عنـد�عـدل�يأخـذه�ا+ســتحق��فسـاده،�فـإن�القاÂـ�fÁ~ـي�هـذه�الحالـة�يـأمر�أمينـا

والحاصــل�أن��مــور�ال�ـــ�fتعت½ــ�vضــرورية�مـــن�عــدمها�مســألة�تقديريـــة�يرجــع�تقـــديرها�

 .إ`ى�الحاكم،�فهو�الذي�يحدد�الضروري�من�عدمه،�وهذا�ما�ذهب�إليه�القانون 

 .وضع��موال�و�شياء�ا+نقولة�ا+حجوزة�تحت�يد�أم�ن

ن�للمحكمــــــة�أن�تضــــــع��شــــــياء�و�مــــــوال�ا+نقولــــــة�ا+حجــــــوزة�تحــــــت�يــــــد�

ر��جــرة�ال�ــ�fيطل¾mــا�هــذا� شــخص�أمــ�ن�للمحافظــة�علmÇــا�أو�إدار»mــا�ح�ــ�Åنتيجــة�ا+حاكمــة،�وُتَقــرَّ

ويؤصـــل�+ـــا�ذهـــب�إليـــه�القـــانون�مـــن�وضـــع��مـــوال�ا+حجـــوزة�تحـــت�يـــد�شـــخص�أمـــ�ن�

�كالعقار،�ُحجر�: " 
ً
�قائما

ً
وإن�كانت�عينا

���يرفــع�بــه�حكــم�يــده،�ورد�اســتغUلها�إ`ــى�أمــ�ن�يحفظــه�عSــى�مســتحقه�م×mمــا�
ً
جــرا
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 :تأصيل��موال�ا+ستثناة�من�الحجز�~ي�الشرع

نظــر�القــانون�إ`ــى��مــوال�ا+ســتثناة�مــن�الحجــز�نظــرة�مصــلحية�للمــد�ى�عليــه،�حيــث��

إmÙــا�تعــد�مــن��مــور�الحاجيــة�لíنســان،�فــإذا�تــم�تفويــت�هــذه

 .وا+شقة�إذا�حجر�عليه�فmÇا

ويؤصــل�+ــا�ذهــب�إليــه�القــانون�مــن�اســتثناء�هــذه��مــور�مــا�قالــه��مــام�ال¾mــوتي�رحمــه�

ويجب�عSى�الحاكم�أو�أمينه�أن�يvÄك�من�ماله�ما�تدعوا�الحاجة�إليه�من�مسكن�وخادم�: " هللا

ويvÄك�له�آله�حرفته؛�Þن�الحاجة�تدعوا�: ال�كذلكصالح�ن�+ثله؛�Þن�ذلك���غ�Ågله�عنه،�وق

إلmÇــا�كثيابـــه�ومســكنه،�فـــإن�لـــم�يكــن�صـــاحب�حرفــة�تـــرك�لـــه�مــا�يتجـــر�بــه�لتحصـــيل�مؤنتـــه�

وكـــــان�ا+حجـــــور�عليـــــه�ممـــــا�يتســـــارع�إليـــــه�الفســـــاد�وخـــــاف�القاÂـــــ�fÁ: " وكـــــذلك�جـــــاء�~ـــــي�التبصـــــرة

�ببيعـه�ودفـع
ً
فسـاده،�فـإن�القاÂـ�fÁ~ـي�هـذه�الحالـة�يـأمر�أمينـا

"(2). 

والحاصــل�أن��مــور�ال�ـــ�fتعت½ــ�vضــرورية�مـــن�عــدمها�مســألة�تقديريـــة�يرجــع�تقـــديرها��

إ`ى�الحاكم،�فهو�الذي�يحدد�الضروري�من�عدمه،�وهذا�ما�ذهب�إليه�القانون 

وضع��موال�و�شياء�ا+نقولة�ا+: ا+سألة�الخامسة

ن�للمحكمــــــة�أن�تضــــــع��شــــــياء�و�مــــــوال�ا+نقولــــــة�ا+أجــــــاز�القــــــانو 

ر��جــرة�ال�ــ�fيطل¾mــا�هــذا� شــخص�أمــ�ن�للمحافظــة�علmÇــا�أو�إدار»mــا�ح�ــ�Åنتيجــة�ا+حاكمــة،�وُتَقــرَّ

 .(3)�م�ن�لقاء�عمله�هذا�من�قبل�ا+حكمة

ويؤصـــل�+ـــا�ذهـــب�إليـــه�القـــانون�مـــن�وضـــع��مـــوال�ا+

 :وال�كث��vمن�الفقهاء�م×mاأق

: " ما�قاله�ا+اوردي�~ي�الحجز��حتياطي -1

���يرفــع�بــه�حكــم�يــده،�ورد�اســتغUلها�إ`ــى�أمــ�ن�يحفظــه�عSــى�مســتحقه�م×mمــا�
ً
علmÇــا�فmÇــا�حجــرا

"(4). 

                   
1

 ).434-3/433(البھوتي، كشاف القناع، () 
2

 ).1/214(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
3

 .حاكمات الشرعيةمن قانون أصول الم) 124(المادة () 
4

 ).141: (الماوردي، اCحكام السلطانية، ص() 
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�  ا�����

حجــــور�عليــــه�ممـــا�يتســــارع�إليــــه�الفســــاد�

�ببيعــه�ودفــع�ثمنــه�عنــد�عــدل�
ً
خــاف�القاÂــ�fÁفســاده،�فــإن�القاÂــ�fÁ~ــي�هــذه�الحالــة�يــأمر�أمينــا

 .طلب]اBدي]منع]اBدى]عليه]من]السفر

يلجأ�ا+د�ى�عليه�~ي�بعض��حيان�إ`ى�السفر�خارج�البUد؛�من�أجل�ال�mرب�من�دفع�

تكــون�~ــي�نفســه،�Þجــل�ذلــك�قــد�يطلــب�ا+ــد�ي�منــع�ا+ــد�ى�

 .طلب�ا+د�ي�منع�ا+د�ى�عليه�من�السفر�~ي�القانون 

أجــاز�القــانون�للمحكمــة�بعــد�تقــديم��ئحــة�الــدعوى،�واقتنعــت�ا+حكمــة�بنــاء�عSــى�مــا�

د�ى�عليـه�عSـى�وشـك�مغـادرة�الـبUد،�أو�أنـه�ينـوي�التصـرف�بأموالـه�

أو�»mري¾mـــا�للخــــارج؛�رغبــــة�منــــه�~ــــي�تــــأخ��vدعـــوى�الخصــــم�أو�~ــــي�تجنــــب�إجــــراءات�ا+حكمــــة،�أو�~ــــي�

عرقلـــة�تنفيـــذ�أي�قـــرار�يحتمـــل�أن�يصـــدر�~ـــي�حقـــه،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�عSـــى�ا+حكمـــة�أن�تصـــدر�

تمنع�سفره�ح��Åيقدم�كفالة�لضمان�دفع�ما�قد�

يحكم�عليه،�أو�لضمان�عدم�مغادرته�ا+ملكة،�وذلك�ح��Åم�fÁöعشرة�أيام�من�تاريخ�ص�vورة�

 .تأصيل�طلب�ا+د�ي�منع�ا+د�ى�عليه�من�السفر�~ي�الشرع

ســـفر�وعليـــه�حـــق،�فهـــل�يجـــوز�وقـــد�درس�الفقهـــاء�مســـألة�إذا�مـــا�كـــان�ا+ـــدين�ينـــوي�ال

 :(3)ب�ن�أمرين�-مثU-أن�يعمل�عSى�منعه�من�السفر،�ففرق�الحنابلة�

إذا�كـــان�ميعـــاد�حلـــول�الـــدين�قبـــل�قدومـــه�مـــن�الســـفر،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�

يحــق�للــدائن�منــع�ا+ــدين�مــن�الســفر؛�Þن�تـــأخ��vحقــه�عــن�موعــده�فيــه�ضــرر�عليــه،�ولكنـــه�إن�

�يفــي�بالــدين�عنــد�وقــت�الســداد،�فلــه�الســفر؛�Þن�الضــرر�يــزول�
ً
بكفيــل�مSــيء�أو�دفــع�رهنــا
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وكــــان�ا+حجــــور�عليــــه�ممـــا�يتســــارع�إليــــه�الفســــاد�: " وكـــذلك�جــــاء�~ــــي�التبصـــرة -2

�ببيعــه�ودفــع�ثمنــه�عنــد�عــدل�و 
ً
خــاف�القاÂــ�fÁفســاده،�فــإن�القاÂــ�fÁ~ــي�هــذه�الحالــة�يــأمر�أمينــا

 .(1)"يأخذه�ا+ستحق�

طلب]اBدي]منع]اBدى]عليه]من]السفر: الفرع]الثاني

يلجأ�ا+د�ى�عليه�~ي�بعض��حيان�إ`ى�السفر�خارج�البUد؛�من�أجل�ال�mرب�من�دفع��

تكــون�~ــي�نفســه،�Þجــل�ذلــك�قــد�يطلــب�ا+ــد�ي�منــع�ا+ــد�ى��مــا�اســتحق�عليــه،�أو�لغايــات�أخــرى 

 .عليه�من�السفر،�فكيف�الحكم�~ي�هذا��مر

طلب�ا+د�ي�منع�ا+د�ى�عليه�من�السفر�~ي�القانون : ا+سألة��و`ى

أجــاز�القــانون�للمحكمــة�بعــد�تقــديم��ئحــة�الــدعوى،�واقتنعــت�ا+حكمــة�بنــاء�عSــى�مــا��

م�إلmÇا�من�بينات�بـأن�ا+ـ ّدِ
ُ
د�ى�عليـه�عSـى�وشـك�مغـادرة�الـبUد،�أو�أنـه�ينـوي�التصـرف�بأموالـه�ق

أو�»mري¾mـــا�للخــــارج؛�رغبــــة�منــــه�~ــــي�تــــأخ��vدعـــوى�الخصــــم�أو�~ــــي�تجنــــب�إجــــراءات�ا+حكمــــة،�أو�~ــــي�

عرقلـــة�تنفيـــذ�أي�قـــرار�يحتمـــل�أن�يصـــدر�~ـــي�حقـــه،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�عSـــى�ا+حكمـــة�أن�تصـــدر�

تمنع�سفره�ح��Åيقدم�كفالة�لضمان�دفع�ما�قد��مذكرة�إحضار�من�أجل�جلبه�~ي�الحال،�وأن

يحكم�عليه،�أو�لضمان�عدم�مغادرته�ا+ملكة،�وذلك�ح��Åم�fÁöعشرة�أيام�من�تاريخ�ص�vورة�

 
ً
 .(2)الحكم�قطعيا

تأصيل�طلب�ا+د�ي�منع�ا+د�ى�عليه�من�السفر�~ي�الشرع: ا+سألة�الثانية

وقـــد�درس�الفقهـــاء�مســـألة�إذا�مـــا�كـــان�ا+ـــدين�ينـــوي�ال�

أن�يعمل�عSى�منعه�من�السفر،�ففرق�الحنابلة��-الدائن–لغريمه�

إذا�كـــان�ميعـــاد�حلـــول�الـــدين�قبـــل�قدومـــه�مـــن�الســـفر،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�: �مـــر��ول 

يحــق�للــدائن�منــع�ا+ــدين�مــن�الســفر؛�Þن�تـــأخ��vحقــه�عــن�موعــده�فيــه�ضــرر�عليــه،�ولكنـــه�إن�

�يفــي�بالــدين�عنــد�وقــت�الســداد،�فلــه�الســفر؛�Þن�الضــرر�يــزول�جــاء�
ً
بكفيــل�مSــيء�أو�دفــع�رهنــا

 .بذلك

                   
1

 ).1/214(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 54(المادة () 
3

 ).4/342(ابن قدامه، المغني، () 
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وأمــا�إذا�كــان�ميعـــاد�حلــول�الــدين�بعــد�ميعـــاد�قدومــه�مــن�الســفر�فيفـــرق�

،�فلــه�منعــه�مــن�)كالجهــاد(إن�كــان�ســفر�ا+ــدين�إ`ــى�مــا�فيــه�فــوات�نفــس�

،�وعللــــوا�ذلــــك
ً
�أو�وضــــع�رهنــــا

ً
�مليئــــا

ً
Uنــــه�ســــفر�يتعــــرض�فيــــه�: �إذا�أقــــام�ا+ــــدين�كفــــيÞ

إن�كان�السفر�Þمـر�لـيس�فيـه�فـوات�نفـس،�ففـي�إحـدى�الـروايت�ن�عـن�

للمـــد�ى�عليـــه�الســـفر�تقـــديم�كفالـــة،�فيؤصـــل�لـــه�

،�فطالبـه�رجـل�بحـٍق�يدعيـه،�
ً
باþضافة�إ`ى�مـا�سـبق�مـا�ذكـره�فقهـاء��حنـاف�~ـي�رجـل�أراد�سـفرا

�بمـــا�قöـــ�ÅÁالقاÂـــ�fÁعليـــه�قـــالوا
ً
Uللخصـــومة�وأعطـــى�كفـــي�

ً
Uفوكـــل�ا+طلـــوب�وكـــي :�fÁـــÂفـــإن�القا

يمكـــن�للـــدائن�مطالبتـــه،�حيـــث�فالوكيـــل�أصـــيل،�وكـــذلك�الكفيـــل�~ـــي�الشـــرع�

ضـــم�ذمـــة�إ`ـــى�ذمـــة�~ـــي�حـــق�ا+طالبـــة�بمـــا�عSـــى��صـــيل�أو�~ـــي�حـــق�

فهــذا�صــاحب�الحــق�ا+هــم�عنــده�أن�يصــل�إ`ــى�حقــه،�وإذا�الÄــ�م�أحــد��طــراف�

إرجـــــاء�نظـــــر�القضـــــية�إ`ـــــى�وقـــــت�آخـــــر�لســـــبب�يقتöـــــ�fÁهـــــذا�

. 

أثنــاء�ســ��vالــدعوى�قــد�يطلــب�أحــد�الخصــوم�تأجيــل�النظــر�~ــي�الــدعوى�إ`ــى�وقــت�آخــر�

و�Þســــباب�تتعلــــق�بطالــــب�التأجيــــل،�كإحضــــار�بينــــة�أو�توكيــــل�مــــن�ينــــوب�عنــــه�أك¿ــــ�vخ½ــــvة�منــــه،�أ

لسبب�آخر،�فإن�ا+حكمة�تجيبه�لهذا�الطلـب،�ومسـألة�تأجيـل�الـدعوى�مسـألة�تقديريـة�يرجـع�

يجـــوز�للمحكمـــة�أن�تؤجــل�ا+حاكمـــة�مـــن�

                                                           

 ).6/10(لكاساني، بدائع الصنائع، 

) :184.( 
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وأمــا�إذا�كــان�ميعـــاد�حلــول�الــدين�بعــد�ميعـــاد�قدومــه�مــن�الســفر�فيفـــرق�: �مــر�الثــاني

 : ب�ن�حالت�ن

إن�كــان�ســفر�ا+ــدين�إ`ــى�مــا�فيــه�فــوات�نفــس�: الحالــة��و`ــى

،�وعللــــوا�ذلــــكالســــفر،�إ� 
ً
�أو�وضــــع�رهنــــا

ً
�مليئــــا

ً
Uإذا�أقــــام�ا+ــــدين�كفــــي�

 .للشهادة�وفوات�النفس،�ف�Uيؤمن�فوات�الحق

إن�كان�السفر�Þمـر�لـيس�فيـه�فـوات�نفـس،�ففـي�إحـدى�الـروايت�ن�عـن�: الحالة�الثانية

 .أحمد�أنه�ليس�له�منعه�من�السفر

للمـــد�ى�عليـــه�الســـفر�تقـــديم�كفالـــة،�فيؤصـــل�لـــه�وأمـــا�اشـــvÄاط�القـــانون�ح�ـــ�Åُيســـَمَح��

،�فطالبـه�رجـل�بحـٍق�يدعيـه،�
ً
باþضافة�إ`ى�مـا�سـبق�مـا�ذكـره�فقهـاء��حنـاف�~ـي�رجـل�أراد�سـفرا

�بمـــا�قöـــ�ÅÁالقاÂـــ�fÁعليـــه�قـــالوا
ً
Uللخصـــومة�وأعطـــى�كفـــي�

ً
Uفوكـــل�ا+طلـــوب�وكـــي

فالوكيـــل�أصـــيل،�وكـــذلك�الكفيـــل�~ـــي�الشـــرع�. (1)يقبـــل�ذلـــك�منـــه

ضـــم�ذمـــة�إ`ـــى�ذمـــة�~ـــي�حـــق�ا+طالبـــة�بمـــا�عSـــى��صـــيل�أو�~ـــي�حـــق�: " عـــرف�الفقهـــاء�الكفالـــة�بأmÙـــا

فهــذا�صــاحب�الحــق�ا+هــم�عنــده�أن�يصــل�إ`ــى�حقــه،�وإذا�الÄــ�م�أحــد��طــراف�. (2)"أصــل�الــدين�

 .ببذل�الحق�ف¾mا�ونعمت

 .طلب]تأجيل]الدعوى : الفرع]الثالث

إرجـــــاء�نظـــــر�القضـــــية�إ`ـــــى�وقـــــت�آخـــــر�لســـــبب�يقتöـــــ�fÁهـــــذا�: الـــــدعوى ويقصـــــد�بتأجيـــــل�

 .(3)التأجيل

طلب�تأجيل�الدعوى�~ي�القانون : ا+سألة��و`ى

أثنــاء�ســ��vالــدعوى�قــد�يطلــب�أحــد�الخصــوم�تأجيــل�النظــر�~ــي�الــدعوى�إ`ــى�وقــت�آخــر�

Þســــباب�تتعلــــق�بطالــــب�التأجيــــل،�كإحضــــار�بينــــة�أو�توكيــــل�مــــن�ينــــوب�عنــــه�أك¿ــــ�vخ½ــــvة�منــــه،�أ

لسبب�آخر،�فإن�ا+حكمة�تجيبه�لهذا�الطلـب،�ومسـألة�تأجيـل�الـدعوى�مسـألة�تقديريـة�يرجـع�

يجـــوز�للمحكمـــة�أن�تؤجــل�ا+حاكمـــة�مـــن�: " تقــديرها�للقاÂـــfÁ،�وعSـــى�ذلــك�نـــص�القـــانون�بقولــه

                   
1

 ).3/436(ابن مازه، شرح أدب القاضي، () 
2

لكاساني، بدائع الصنائع، ا). 3/237(السمرقندي، تحفة الفقھاء، () 
3

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
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�
ً
خـــر�أو�تقـــرر�رؤي�mـــا�~ـــي�مكـــان�آخـــر�يقـــع�ضـــمن�منطقــــة�اختصاصـــها�إذا�رأت�ذلـــك�مUئمـــا

 .تأصيل�طلب�تأجيل�الدعوى�~ي�الشرع

�مــن�القــوان�ن�الحديثــة،�وإنمــا�كانــت�معهــودة�~ــي�
ً
ومســألة�تأجيــل�الــدعوى�ليســت�بــدعا

ومــن�: " مـا�جــاء�~ــي�رســالة�عمــر�بــن�الخطــاب�رÂــ�fÁهللا�عنــه�Þبــي�موæــ��ÅÁشــعري�قولــه

�ينتéـــ�fإليـــه،�فـــإن�جـــاء�ببينـــة�أعطيتـــه�بحقـــه،�فـــإن�
ً
�أو�بينـــة،�فاضـــرب�لـــه�أمـــدا

ً
�غائبـــا

ً
ى�حقـــا

�Åى�للعمSأعجزه�ذلك�استحللت�عليه�القضية،�فإن�ذلك�أبلغ�~ي�العذر،�وأج"
(2). 

وهــــذا�مــــن�تمــــام�العــــدل؛�Þن�ا+ــــد�ي�قــــد�تكــــون�لــــه�حجــــة�أو�بينــــة�غائبــــة�عــــن�مجلــــس�

َل�بالحكم�ولم�يمهل� لجلسة،�و~ي�حال�أن�القا�fÁÂَعجَّ

 .(3)الخصم�þحضار�البينة�الغائبة،�فإن�ذلك�يبطل�حق�صاحب�البينة�أو�الحجة�الغائبة

�Åـى�للعمـSنـه�"فـإن�ذلـك�أبلـغ�~ـي�العـذر،�وأجÞ؛�

،�انصـرف�مـن�مجلـس�القاÂـ�fÁإذا�وجه�القضاء�عليه�بعدما�أمهله�ح��Åيظهر�عجزه�عن�الدفع

�منــــه�يقــــول 
ً
،�وإذا�لــــم�يمهلـــــه�انصــــرف�مــــن�مجلــــس�القاÂــــ�fÁشـــــاكيا

ً
�لــــه�ســــاكتا

ً
مــــاَل�إ`ـــــى�: شــــاكرا

"ج�f،�ولم�يمكن�fgمن�إثبات�الدفع�عنده�
(4). 

ـي�للقاÂـ�fÁأن�يمهــل�مـن�سـأله��مهــال�بقـدر�مــا�يـتمكن�مـن�إقامــة�الحجـة�فيــه،�

ام،�بــل�بحســب�الحاجــة،�فضــرب�¢جــال�يعــود�إ`ــى�اج�mــاد�القاÂــ�fÁبحســب�

 .(5)النظر�~ي�أمر�الخصم�ن،�وليس�فيه�حد�محدود���يتجاوز،�إنما�هو��ج�mاد

وبـ�ن�الفقهــاء�أنــه�إذا�ظهــر�للقاÂـ�fÁعنــاد�الــذي�يطلــب��مهـال�ومدافعتــه�للحــاكم�لــم�

،�بــل�يفصــل�~ــي�الخصــومة؛�Þن�ضــرب�هــذا�� 
ً
مــد�إنمــا�كــان�لتمــام�العــدل،�فــإذا�يضــرب�لــه�أمــدا

 .(6)كان�فيه�~ي�التأجيل�إبطال�للعدالة�لم�يجب�القا�fÁÂطالب�التأجيل

                                                           

اCلباني، إرواء الغليل، . وصححه اCلباني
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�
ً
وقـــت��خـــر�أو�تقـــرر�رؤي�mـــا�~ـــي�مكـــان�آخـــر�يقـــع�ضـــمن�منطقــــة�اختصاصـــها�إذا�رأت�ذلـــك�مUئمـــا

�للعدالة�م
ً
"ع�تدوين��سباب�تحقيقا

(1). 

تأصيل�طلب�تأجيل�الدعوى�~ي�الشرع: ا+سألة�الثانية

�مــن�القــوان�ن�الحديثــة،�وإنمــا�كانــت�معهــودة�~ــي�
ً
ومســألة�تأجيــل�الــدعوى�ليســت�بــدعا

 :تاريخ�القضاء��سUمي،�ويؤصل�لذلك

مـا�جــاء�~ــي�رســالة�عمــر�بــن�الخطــاب�رÂــ�fÁهللا�عنــه�Þبــي�موæــ��ÅÁشــعري�قولــه

�ينتéـــ�fإليـــه،�فـــإن�جـــاء�ببينـــة�أعطيتـــه�بحقـــه،�فـــإن�اد�ـــ
ً
�أو�بينـــة،�فاضـــرب�لـــه�أمـــدا

ً
�غائبـــا

ً
ى�حقـــا

�Åى�للعمSأعجزه�ذلك�استحللت�عليه�القضية،�فإن�ذلك�أبلغ�~ي�العذر،�وأج

وهــــذا�مــــن�تمــــام�العــــدل؛�Þن�ا+ــــد�ي�قــــد�تكــــون�لــــه��

َل�بالحكم�ولم�يمهل�القاfÁÂ،�و��يمكنه�إحضارها�~ي�نفس�ا لجلسة،�و~ي�حال�أن�القا�fÁÂَعجَّ

الخصم�þحضار�البينة�الغائبة،�فإن�ذلك�يبطل�حق�صاحب�البينة�أو�ال

فـإن�ذلـك�أبلـغ�~ـي�العـذر،�وأجSـى�للعمـ�Å: " وقال�السرخ,�fÁ~ي�شرح�قول�عمر�

إذا�وجه�القضاء�عليه�بعدما�أمهله�ح��Åيظهر�عجزه�عن�الدفع

�منــــه�يقــــول 
ً
،�وإذا�لــــم�يمهلـــــه�انصــــرف�مــــن�مجلــــس�القاÂــــ�fÁشـــــاكيا

ً
�لــــه�ســــاكتا

ً
شــــاكرا

خصم�fولم�يستمع�إ`ى�حج�f،�ولم�يمكن�fgمن�إثبات�الدفع�عنده�

وينب�ـي�للقاÂـ�fÁأن�يمهــل�مـن�سـأله��مهــال�بقـدر�مــا�يـتمكن�مـن�إقامــة�ال�

ام،�بــل�بحســب�الحاجــة،�فضــرب�¢جــال�يعــود�إ`ــى�اج�mــاد�القاÂــ�fÁبحســب�و��يتقيــد�بثUثــة�أيــ

النظر�~ي�أمر�الخصم�ن،�وليس�فيه�حد�محدود���يتجاوز،�إنما�هو��ج�mاد

وبـ�ن�الفقهــاء�أنــه�إذا�ظهــر�للقاÂـ�fÁعنــاد�الــذي�يطلــب��مهـال�ومدافعتــه�للحــاكم�لــم��

،�بــل�يفصــل�~ــي�الخصــومة؛�Þن�ضــرب�هــذا�� 
ً
يضــرب�لــه�أمــدا

كان�فيه�~ي�التأجيل�إبطال�للعدالة�لم�يجب�القا�fÁÂطالب�التأجيل

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 48(المادة () 
2

وصححه اCلباني). 10/252(البيھقي، السنن الكبرى، . رواه البيھقي() 
)8/259-260.( 

3
 ).1/86(م، إعWم الموقعين، ابن القي() 

4
 ).16/63(السرخسي، المبسوط، () 

5
 ).1/201(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 

6
 ).1/86(ابن القيم، إعWم الموقعين، () 
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   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

وإذا�كان�القا�fÁÂيستطيع�تأجيل�الدعوى�للحاجة�وا+صلحة�حسب�اج�mاده،�إ��أن�

�إلزاميـــة�تكلـــم�ع×mـــا�الفقهـــاء�يجـــب�عSـــى�القاÂـــ��fÁخـــذ�mwـــا،�ويجـــب�عSـــى�الخصـــوم�
ً
هنـــاك�آجـــا�

،�ففـــــي�هـــــذه�الحالـــــة�
ً
�حادثـــــا

ً
�جـــــل�الـــــذي�يضـــــربه�القاÂـــــ�fÁللمجنـــــون�جنونـــــا

يعزله�القا�fÁÂعن�زوجته�سـنة،�فـإن�شـفي�مـن�جنونـه�خـUل�السـنة�بقيـت�

 .له�زوجته،�وإن�استمر�جنونه�حكم�القا�fÁÂبالتفريق�بينه�وب�ن�زوجته

 .(1)ياموكذلك�ا+رتد�إذا�رفع�أمره�إ`ى�القا�fÁÂأجله�القا�fÁÂثUثة�أ

 

�الــدعوى�مــن�الحــوادث�مــا�يــؤدي�إ`ــى�عــدم�الســ��vفmÇــا،�أو�تــؤثر�عSــى�حــال�

 :وأما�أهم�هذه��حوال�الطارئة�عSى�الدعوى�ومص�vها�ف�féعSى�النحو�التا`ي

إذا�تو~ي�أحد�الفرقاء�فإن�هذا���يؤثر�عSى�س��vالدعوى،�وهذا�ما�نص�عليه�القانون�

 
ً
أو��(2)��تســــقط�الــــدعوى�بوفــــاة�ا+ــــد�ي�أو�ا+ــــد�ى�عليــــه�إذا�ظــــل�ســــبب�الــــدعوى�قائمــــا

فالقانون�هنا�اشvÄط�لعدم�سقوط�الدعوى�بوفاة�أحد�الخصم�ن�أن�يكون�سبب�

،�وهذا�الشرط�بديfé؛�Þن��مر�إن�لم�يكن�كذلك�انعدم�شرط�توفر�
ً
أو�مستمرا

 .الخصومة�الذي�هو�من�شروط�صحة�الدعوى�كما�تقدم،�حيث���خصومة�~ي�هذه�الحالة

وأمـا�إذا�تـو~ي�أحـد�الفرقـاء�والــدعوى�قائمـة�فـإن�القـانون�نــص�عSـى�تبليـغ�ورثتـه�بنــاء�

�fــــ�،�وتتــــابع�ا+حكمــــة�رؤيــــة�الــــدعوى�مــــن�النقطــــة�ال

مـــــن�قــــــانون�أصــــــول�) 35(وقـــــد�اعتمــــــد�القـــــانون��ردنــــــي�~ـــــي�ذلــــــك�عSـــــى�ا+ــــــادة�

                                                           

لزوج، أن ترفع زوجة على زوجھا دعوى للمطالبة بمھر مؤجل، وأثناء الدعوى توفي ا
 .ففي ھذه الحالة يتم تبليغ الورثة ?كمال إجراءات المحاكمة، لتعلق الدعوى بالتركة
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وإذا�كان�القا�fÁÂيستطيع�تأجيل�الدعوى�للحاجة�وا+صلحة�حسب�اج�mاده،�إ��أن�

�إلزاميـــة�تكلـــم�ع×mـــا�الفقهـــاء�يجـــب�عSـــى�القاÂـــ��fÁخـــذ�mwـــا،�ويجـــب�عSـــى�الخصـــوم�
ً
هنـــاك�آجـــا�

 :من�هذه�¢جالقبولها،�و 

،�ففـــــي�هـــــذه�الحالـــــة� .1
ً
�حادثـــــا

ً
�جـــــل�الـــــذي�يضـــــربه�القاÂـــــ�fÁللمجنـــــون�جنونـــــا

يعزله�القا�fÁÂعن�زوجته�سـنة،�فـإن�شـفي�مـن�جنونـه�خـUل�السـنة�بقيـت�

له�زوجته،�وإن�استمر�جنونه�حكم�القا�fÁÂبالتفريق�بينه�وب�ن�زوجته

وكذلك�ا+رتد�إذا�رفع�أمره�إ`ى�القا�fÁÂأجله�القا�fÁÂثUثة�أ .2

 .iحوال]الطارئة]�ي]الدعوى : اBطلب]السابع

قــد�يعÄــvض�الــدعوى�مــن�الحــوادث�مــا�يــؤدي�إ`ــى�عــدم�الســ��vفmÇــا،�أو�تــؤثر�عSــى�حــال��

 :الدعوى،�فما�مص��vهذه��حوال

وأما�أهم�هذه��حوال�الطارئة�عSى�الدعوى�ومص�vها�ف�féعSى�النحو�التا`ي

 .وفاة]أحد]فرقاء]الدعوى : الفرع]iول 

إذا�تو~ي�أحد�الفرقاء�فإن�هذا���يؤثر�عSى�س��vالدعوى،�وهذا�ما�نص�عليه�القانون�

 : " بقولــــه
ً
��تســــقط�الــــدعوى�بوفــــاة�ا+ــــد�ي�أو�ا+ــــد�ى�عليــــه�إذا�ظــــل�ســــبب�الــــدعوى�قائمــــا

�
ً
فالقانون�هنا�اشvÄط�لعدم�سقوط�الدعوى�بوفاة�أحد�الخصم�ن�أن�يكون�سبب�. (3)"مستمرا

�
ً
،�وهذا�الشرط�بديfé؛�Þن��مر�إن�لم�يكن�كذلك�انعدم�شرط�توفر�الدعوى�قائما

ً
أو�مستمرا

الخصومة�الذي�هو�من�شروط�صحة�الدعوى�كما�تقدم،�حيث���خصومة�~ي�هذه�الحالة

وأمـا�إذا�تـو~ي�أحـد�الفرقـاء�والــدعوى�قائمـة�فـإن�القـانون�نــص�عSـى�تبليـغ�ورثتـه�بنــاء��

،�وتتــــابع�ا+حكمــــة�رؤيــــة�الــــدعوى�مــــن�النقطــــة�ال�ــــ�fعSــــى�طلــــب�الفريــــق�¢خــــر،�أو�أمــــر�ا+حكمــــة

وقـــــد�اعتمــــــد�القـــــانون��ردنــــــي�~ـــــي�ذلــــــك�عSـــــى�ا+ــــــادة�. (4)وقفـــــت�عنــــــدها

 .ا+حاكمات�الشرعية�العثماني

                   
1

 ).1/205(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
2

أن ترفع زوجة على زوجھا دعوى للمطالبة بمھر مؤجل، وأثناء الدعوى توفي ا: ومثال ذلك() 
ففي ھذه الحالة يتم تبليغ الورثة ?كمال إجراءات المحاكمة، لتعلق الدعوى بالتركة

3
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 99(المادة () 

4
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 100(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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ومــا�ذهــب�إليــه�القــانون�مــن�عــدم�ســقوط�الحــق�بوفــاة�أحــد�الخصــوم�إذا�بقــي�ســبب�

الحق���يسـقط�"دة�ال��fسبق��شارة�إلmÇا�وÚي�أن�

،�وكـذلك�مــا�هـو�معهـود�~ــي�الشـريعة�أن�ا+�ـvاث�ينتقـل�إ`ــى�ورثـة�ا+يـت،�وهــذا�

 .الحق�ا+د�ى�به�إن�استحقه�ا+يت�فيكون�جزء�من�تركته�يستحقه�الورثة

م�ن�تحـت�أجـل�ويؤصل�له�كـذلك�مـا�قالـه�الفقهـاء�مـن�أن�القاÂـ�fÁإذا�أدخـل�الخصـ

ثـــم�مــــات�أحــــدهما�قبــــل�انقضــــاء��جــــل�الــــذي�ضــــرب�لـــه،�فإنــــه�يكمــــل�~ــــي�حــــق�¢خــــر�أو�~ــــي�حــــق�

  .وهذا�نص�صريح�~ي�عدم�سقوط�الدعوى�بوفاة�الخصم�ن

 .توحيد�وتفريق�الدعوى�~ي�الشرع

،�كمــا�يجــوز�تعــدد�ا+ــد�ى�علــmÇم�
ً
الــدعوى�واحــدا

،�كمــــا�إذا�رفعــــت�دعــــوى�مــــن�عــــدد�مــــن�الورثــــة�

 
ً
�(4)وقد�ترفع�أمام�ا+حكمة�عـدة�دعـاوى،�إ��أنـه�قـد�يظهـر�للمحكمـة�أن�هنـاك�ارتباطـا

�عSـى�الفصـل�~ـي��خـرى،�أو�أن�الفصـل�
ً
v،�وكان�الفصـل�~ـي�إحـداهما�متوقفـا

~ي�هذه�الدعاوى�يعت½�v~ي�حكم�الفصل�~ي��خرى،�فيجوز�لها�أن�تقرر�توحيدها،�وتفصل�فmÇا�

أي�تفريــــق��–وكمــــا�أن�للمحكمــــة�أن�تقــــرر�توحيــــد�الــــدعوى،�فلهــــا�أن�تقــــوم�بــــالعكس�

ا�رفعت�دعوى�وكان��دعاء�يشتمل�عSى�مواضيع�مختلفة���ارتباط�بي×mا�~ـي�

ويتضـح�مـن�. (6)الحكم،�فيجوز�للمحكمة�أن�تقرر�رؤيـة�كـل�م×mمـا�عSـى�حـدة�~ـي�قضـية�مسـتقلة

                                                           

والحكمة في توحيد . وھذا اqرتباط عادة يكون إما في الخصوم أو في سبب الدعوى أو موضوعھا
توفير الجھد على القاضي واقتصاد النفقات وتوفير ا?جراءات وتWفي صدور أحكام 

: أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص
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ومــا�ذهــب�إليــه�القــانون�مــن�عــدم�ســقوط�الحــق�بوفــاة�أحــد�الخصــوم�إذا�بقــي�ســبب�

،�يؤصل�له�القاع
ً
�أو�مستمرا

ً
دة�ال��fسبق��شارة�إلmÇا�وÚي�أن�الدعوى�قائما

،�وكـذلك�مــا�هـو�معهـود�~ــي�الشـريعة�أن�ا+�ـvاث�ينتقـل�إ`ــى�ورثـة�ا+يـت،�وهــذا�(1)"بتقـادم�الزمـان�

الحق�ا+د�ى�به�إن�استحقه�ا+يت�فيكون�جزء�من�تركته�يستحقه�الورثة

ويؤصل�له�كـذلك�مـا�قالـه�الفقهـاء�مـن�أن�القاÂـ�fÁإذا�أدخـل�الخصـ�

ثـــم�مــــات�أحــــدهما�قبــــل�انقضــــاء��جــــل�الــــذي�ضــــرب�لـــه،�فإنــــه�يكمــــل�~ــــي�حــــق�¢خــــر�أو�~ــــي�حــــق�

وهذا�نص�صريح�~ي�عدم�سقوط�الدعوى�بوفاة�الخصم�ن. (2)ورثته

 .توحيد]وتفريق]الدعوى : الفرع]الثاني

توحيد�وتفريق�الدعوى�~ي�الشرع: ا+سألة��و`ى

،�كمــا�يجــوز�تعــدد�ا+ــد�ى�علــmÇم�يجــوز�تعــدد�ا+ــدع�ن�إذا�كــان�ســبب��
ً
الــدعوى�واحــدا

،�كمــــا�إذا�رفعــــت�دعــــوى�مــــن�عــــدد�مــــن�الورثــــة�(3)إذا�اد�ــــى�علــــmÇم�بحــــق�متعلــــق�بموضــــوع�واحــــد

 .بصف�mم�ورثة�عSى�مد�ى�عليه�وكذلك�يجوز�العكس

 
ً
وقد�ترفع�أمام�ا+حكمة�عـدة�دعـاوى،�إ��أنـه�قـد�يظهـر�للمحكمـة�أن�هنـاك�ارتباطـا

�عSـى�الفصـل�~ـي��خـرى،�أو�أن�الفصـل�ب�ن�دعوي�ن�أو�أك¿
ً
v،�وكان�الفصـل�~ـي�إحـداهما�متوقفـا

~ي�هذه�الدعاوى�يعت½�v~ي�حكم�الفصل�~ي��خرى،�فيجوز�لها�أن�تقرر�توحيدها،�وتفصل�فmÇا�

 .(5)حسبما�تقتضيه�الحالة

وكمــــا�أن�للمحكمــــة�أن�تقــــرر�توحيــــد�الــــدعوى،�فلهــــا�أن�تقــــوم�بــــالعكس�

ا�رفعت�دعوى�وكان��دعاء�يشتمل�عSى�مواضيع�مختلفة���ارتباط�بي×mا�~ـي�حيث�إذ�-الدعوى 

الحكم،�فيجوز�للمحكمة�أن�تقرر�رؤيـة�كـل�م×mمـا�عSـى�حـدة�~ـي�قضـية�مسـتقلة

                   
1

 ).188: (ابن نجيم، اCشباه والنظائر، ص() 
2

 ).1/206(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 32(المادة () 
4

وھذا اqرتباط عادة يكون إما في الخصوم أو في سبب الدعوى أو موضوعھا() 
توفير الجھد على القاضي واقتصاد النفقات وتوفير ا?جراءات وتWفي صدور أحكام : الدعاوى

أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص. ق بينھامتناقضة أو أحكام يصعب التوفي
)183.( 

5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 33(المادة () 

6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 34(المادة () 
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ا+ـــادة�القانونيـــة�الســـابقة�أن�ســـبب�التفريـــق�بـــ�ن�الـــدعاوى�هـــو�عـــدم�وجـــود��رتبـــاط�بـــ�ن�هـــذه�

 .ة�الحكم�لن�تكون�واحدة

و~ــي�حــال�تعــدد�ا+ــدع�ن�أو�ا+ــد�ى�علــmÇم،�فقــد�أجــاز�القــانون�لواحــد�مــ×mم�أو�أك¿ــ�vأن�

�الباق�ن�~ي�حضور�ا+حكمة�أو�ا+رافعة�وإجراء�ا+عـامUت�~ـي�جميـع��جـراءات،�واشـvÄط�

�مــن�الفريـق�الصــادر�منــه�وبحضـور�رئــ
ً
�وموقعــا

ً
يس�كتبــة�~ـي�ذلــك�أن�يكـون�هــذا�التفــويض�خطيـا

ا+حكمة،�وأن�ُيحفظ�~ي�إضبارة�الدعوى،�و~ي�هذه�الحالـة�يكـون�لـه�حكـم�الوكالـة�الرسـمية�~ـي�

 :ويؤصل�لتوحيد�الدعوى�وتفريقها�وجواز�تعدد�ا+دع�ن�وا+د�ى�علmÇم�النص�التا`ي

�~ـــي�ح
ً
�فـــاد�ى�عSـــى�اثنـــ�ن�معـــا

ً
الـــة�فـــإن�كـــان�هـــذا�ا+ـــد�ي�ســـابقا

ســمع�منــه�إ��عSــى�واحــد،�وإن�كانــت�الــدعوى�واحــدة�
ُ
واحــدة،�فــإن�كانــت�الــدعوى�مختلفــة�لــم�ت

سـمع�دعـواه�علmÇمـا؛�mÙÞـا�محاكمـة�واحـدة�
ُ
كادعائه�ابتياع�دار�م×mما�أو�بيع�دار�علmÇما،�جاز�أن�ت

ولو�اجتمع�اثنان�~ـي�الـدعوى�عSـى�واحـد،�فـإن�اختلفـت�دعواهمـا�

�بي×mمــــا�أو�ادعاmjمــــا�عليــــه�
ً
م�تســــمع�مــــن�أحــــدهما،�وإن�لــــم�تختلــــف�دعواهمــــا��دعاmjمــــا�م�vاثــــا

ســمع�دعواهمــا�عليــه؛�mÙÞمــا�محاكمــة�واحــدة�بــ�ن�طــالب�ن�ومطلــوب�ن�
ُ
ابتيــاع�دار�لهمــا،�جــاز�أن�ت

زول�عـــدم�ســـ�vها�لوجـــود�ســـبب�يقتöـــ�fÁذلـــك،�وذلـــك�ح�ـــ�Åيـــ

 

�تقـوم�
ً
�قضـائيا

ً
وقف�الدعوى�إمـا�أن�يكـون�بنـاء�عSـى�طلـب�الخصـوم�أو�أن�يكـون�وقفـا

~ـــي�: ومـــن�الحـــا�ت�ال�ـــ�fنـــص�علmÇـــا�القـــانون�ال�ـــ�fيجـــب�عSـــى�ا+حكمـــة�وقـــف�الـــدعوى 

كيـة�العقـار�ا+تنـازع�فيـه�مـع�وجـود�كتـاب�وقـف�

أو�حكــم�أو�كــان�العقــار�مــن��وقــاف�ا+شــهورة�شــهرة�شــائعة�عنــد�أهــل�القريــة�أو�ا+حلــة،�وأبــرز�

                                                           

.( 

) :186.( 
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ا+ـــادة�القانونيـــة�الســـابقة�أن�ســـبب�التفريـــق�بـــ�ن�الـــدعاوى�هـــو�عـــدم�وجـــود��رتبـــاط�بـــ�ن�هـــذه�

ة�الحكم�لن�تكون�واحدةالدعاوى،�وبما�أنه�كذلك�فنتيج

و~ــي�حــال�تعــدد�ا+ــدع�ن�أو�ا+ــد�ى�علــmÇم،�فقــد�أجــاز�القــانون�لواحــد�مــ×mم�أو�أك¿ــ�vأن��

يفوض�الباق�ن�~ي�حضور�ا+حكمة�أو�ا+رافعة�وإجراء�ا+عـامUت�~ـي�جميـع��جـراءات،�واشـvÄط�

�مــن�الفريـق�الصــادر�منــه�وبحضـور�رئــ
ً
�وموقعــا

ً
~ـي�ذلــك�أن�يكـون�هــذا�التفــويض�خطيـا

ا+حكمة،�وأن�ُيحفظ�~ي�إضبارة�الدعوى،�و~ي�هذه�الحالـة�يكـون�لـه�حكـم�الوكالـة�الرسـمية�~ـي�

 .(1)جميع�الوجوه

ويؤصل�لتوحيد�الدعوى�وتفريقها�وجواز�تعدد�ا+دع�ن�وا+د�ى�علmÇم�النص�التا`ي

�~ـــي�ح: " قـــال��مـــام�ا+ـــاوردي
ً
�فـــاد�ى�عSـــى�اثنـــ�ن�معـــا

ً
فـــإن�كـــان�هـــذا�ا+ـــد�ي�ســـابقا

ســمع�منــه�إ��عSــى�واحــد،�وإن�كانــت�الــدعوى�واحــدة�
ُ
واحــدة،�فــإن�كانــت�الــدعوى�مختلفــة�لــم�ت

سـمع�دعـواه�علmÇمـا؛�mÙÞـا�محاكمـة�واحـدة�
ُ
كادعائه�ابتياع�دار�م×mما�أو�بيع�دار�علmÇما،�جاز�أن�ت

ولو�اجتمع�اثنان�~ـي�الـدعوى�عSـى�واحـد،�فـإن�اختلفـت�دعواهمـا�: ثم�قال. ب�ن�طالب�ومطلوب�ن

�بي×mمــــا�أو�ادعاmjمــــا�عليــــه�لــــ
ً
م�تســــمع�مــــن�أحــــدهما،�وإن�لــــم�تختلــــف�دعواهمــــا��دعاmjمــــا�م�vاثــــا

ســمع�دعواهمــا�عليــه؛�mÙÞمــا�محاكمــة�واحــدة�بــ�ن�طــالب�ن�ومطلــوب�ن�
ُ
ابتيــاع�دار�لهمــا،�جــاز�أن�ت

"(2). 

 .وقف]الدعوى : الفرع]الثالث

عـــدم�ســـ�vها�لوجـــود�ســـبب�يقتöـــ�fÁذلـــك،�وذلـــك�ح�ـــ�Åيـــ: يقصـــد�بوقـــف�الـــدعوى 

 .(3)هذا�السبب�وتنق�fÁöا+هلة�ال��fحددها�قرار�الوقف

�تقـوم�
ً
�قضـائيا

ً
وقف�الدعوى�إمـا�أن�يكـون�بنـاء�عSـى�طلـب�الخصـوم�أو�أن�يكـون�وقفـا

 .(4)به�ا+حكمة

ومـــن�الحـــا�ت�ال�ـــ�fنـــص�علmÇـــا�القـــانون�ال�ـــ�fيجـــب�عSـــى�ا+حكمـــة�وقـــف�الـــدعوى �

كيـة�العقـار�ا+تنـازع�فيـه�مـع�وجـود�كتـاب�وقـف�حالة�ال'�اع�ب�ن�وقف�ن،�واد�ـى�أحـد��طـراف�مل

أو�حكــم�أو�كــان�العقــار�مــن��وقــاف�ا+شــهورة�شــهرة�شــائعة�عنــد�أهــل�القريــة�أو�ا+حلــة،�وأبــرز�

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 35(المادة () 
2

 ).2/294(الماوردي، أدب القاضي، () 
3

).277: (، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية، صالقضاة() 
4

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
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�ومســتندات�تعــزز�ادعــاءه،�فعSــى�ا+حكمــة�تأجيــل�
ً
مــد�ي�ا+لكيــة�~ــي�جميــع�هــذه�الحــا�ت�أوراقــا

ية�خـUل�مـدة�معقولـة،�فـإذا�أبـرز�مـا�الس��v~ـي�الـدعوى،�وتكلفـه�مراجعـة�ا+حكمـة�ذات�الصـUح

يــــدل�عSــــى�إقامــــة�الــــدعوى�لــــدى�تلــــك�ا+حكمــــة،�فــــإن�ا+حكمــــة�الشــــرعية�تقــــرر�وقــــف�الســــ��v~ــــي�

الـــــدعوى�ال�ـــــ�fأقامهـــــا�إ`ـــــى�أن�تبـــــت�ا+حكمـــــة�~ـــــي�شـــــأن�ملكيـــــة�العقـــــار،�وإ��ســـــارت�~ـــــي�الـــــدعوى�

الخصــوم�للصــلح؛�وممــا�يؤصــل�لوقــف�الــدعوى�أن�عمــر�رÂــ�fÁهللا�عنــه�كــان�يــأمر�بــرد�

﴾vٌ�ْ
َ
ُح�خ

ْ
ل �َوالصُّ

ً
حا

ْ
ن�ُيْصِلَحا�َبْيَ×mَُما�ُصل

َ
mِÇَْما�أ

َ
َح�َعل

ْ
�ُجَنا

َ
U
َ
،�حيث�كان�(2)�ف

ردوا�الخصــوم�ح�ــ�Åيصــطلحوا،�فــإن�فصــل�القضــاء�يحــدث�بــ�ن�القــوم�الضــغائن�

وإحالــة�الخصــوم�للصــلح،�فــإن�تــم�فــيفهم�مــن�قــول�عمــر�هــذا�أنــه�كــان�يــأمر�وقــف�الــدعوى�

 .�ف¾mا�ونعمت،�وإ��رجعوا�إ`ى�القضاء��ستئناف�س��vالدعوى 

،�وقـد�أجــاز�القـانون�للمــد�ي�(4)زوالهـا�واعتبارهــا�كـأن�لـم�تكــن

مـــة�أو�قبلهـــا�أن�يطلـــب�إســـقاط�~ـــي�أي�وقـــت�أثنـــاء�ا+حاك

دعواه�بحق�ا+د�ى�علـmÇم�جمـيعهم�أو�بعضـهم�أو�أن�يÄـvك�دعـواه�~ـي�قسـم�ممـا�يدعيـه�عSـى�أنـه�

يبقى�له�الحق�~ي�تجديد�دعواه،�و��يؤثر�إسقاط�دعوى�أحد�الطرف�ن�عSى�¢خر�إذا�أصر�هـذا�

د�ى�به،�وإنما�التنازل�عن�ا+طالبة�~ي�وإسقاط�الدعوى���يع�fgالتنازل�عن�الحق�ا+

غ�ــ�vأن�. (6)وقــت�إســقاطها،�ويبقــى�لطالــب�إســقاط�الــدعوى�الحــق�~ــي�تجديــد�دعــواه�مــرة�أخــرى 

�لطالــــب�إســــقاط�الــــدعوى�~ــــي�أن�يســــقط�
ً
القــــانون�~ــــي�ا+ــــادة�الســــابقة�لــــم�يجعــــل�البــــاب�مشــــرعا

�vالـدعوى،�وذلـك�Þنـه�دعواه�دون�نظر�إ`ى�الطرف�¢خر،�بل�جعل�له�الحق�~ي��صرار�عSى�سـ�
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�ومســتندات�تعــزز�ادعــاءه،�فعSــى�ا+حكمــة�تأجيــل�
ً
مــد�ي�ا+لكيــة�~ــي�جميــع�هــذه�الحــا�ت�أوراقــا

الس��v~ـي�الـدعوى،�وتكلفـه�مراجعـة�ا+حكمـة�ذات�الصـUح

يــــدل�عSــــى�إقامــــة�الــــدعوى�لــــدى�تلــــك�ا+حكمــــة،�فــــإن�ا+حكمــــة�الشــــرعية�تقــــرر�وقــــف�الســــ��v~ــــي�

الـــــدعوى�ال�ـــــ�fأقامهـــــا�إ`ـــــى�أن�تبـــــت�ا+حكمـــــة�~ـــــي�شـــــأن�ملكيـــــة�العقـــــار،�وإ��ســـــارت�~ـــــي�الـــــدعوى�

 .(1)وأكمل�mا

وممــا�يؤصــل�لوقــف�الــدعوى�أن�عمــر�رÂــ�fÁهللا�عنــه�كــان�يــأمر�بــرد�

: قال�عز�وجلÞن�هللا�
ْ
ل �َوالصُّ

ً
حا

ْ
ن�ُيْصِلَحا�َبْيَ×mَُما�ُصل

َ
mِÇَْما�أ

َ
َح�َعل

ْ
�ُجَنا

َ
U
َ
﴿�ف

ردوا�الخصــوم�ح�ــ�Åيصــطلحوا،�فــإن�فصــل�القضــاء�يحــدث�بــ�ن�القــوم�الضــغائن�: " عمــر�يقــول 

فــيفهم�مــن�قــول�عمــر�هــذا�أنــه�كــان�يــأمر�وقــف�الــدعوى�. (3)"

الصلح�ف¾mا�ونعمت،�وإ��رجعوا�إ`ى�القضاء��ستئناف�س��vالدعوى 

 .طلب]إسقاط]الدعوى : الفرع]الرابع

زوالهـا�واعتبارهــا�كـأن�لـم�تكــن: إسـقاط�الـدعوى�معنــاه

~ـــي�أي�وقـــت�أثنـــاء�ا+حاك) ~ـــي�الـــدعوى�ا+تقابلـــة(أو�ا+ـــد�ى�عليـــه�

دعواه�بحق�ا+د�ى�علـmÇم�جمـيعهم�أو�بعضـهم�أو�أن�يÄـvك�دعـواه�~ـي�قسـم�ممـا�يدعيـه�عSـى�أنـه�

يبقى�له�الحق�~ي�تجديد�دعواه،�و��يؤثر�إسقاط�دعوى�أحد�الطرف�ن�عSى�¢خر�إذا�أصر�هـذا�

 .(5)�خ��vعSى�الس�mw�vا

وإسقاط�الدعوى���يع�fgالتنازل�عن�الحق�ا+�

وقــت�إســقاطها،�ويبقــى�لطالــب�إســقاط�الــدعوى�الحــق�~ــي�تجديــد�دعــواه�مــرة�أخــرى 

�لطالــــب�إســــقاط�الــــدعوى�~ــــي�أن�يســــقط�
ً
القــــانون�~ــــي�ا+ــــادة�الســــابقة�لــــم�يجعــــل�البــــاب�مشــــرعا

دعواه�دون�نظر�إ`ى�الطرف�¢خر،�بل�جعل�له�الحق�~ي��صرار�عSى�سـ�

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(فقرة ) 2(المادة () 
2

 ).128: (سورة النساء() 
3
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4
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5
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6
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ا�	و��� ا�����

 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

يتضرر�نتيجة�þسقاط�الدعوى،�حيث�يكون�من�مصلحته�حسم�موضوع�ال'�اع،�ح����Åيبقى�

 .حبيس��نفاس��حتمال�أن�ا+د�ى�عليه�قد�يجدد�الدعوى�~ي�أي�وقت

ويؤصل�þسقاط�الدعوى�ما�ذكره�الفقهاء�~ي�تعريف�ا+د�ي�بأنه�من�ترك�الخصـومة�

بـه�القـانون�مـن�مـنح�ا+ـد�ى�عليـه�الحـق�~ـي�التمسـك�بالـدعوى�هـو�رأي�

 .تعجيل]تبليغ]الحكم]وكونه]مكتوبا

ــــذ�الحكــــم�بالحــــاكم ،�و~ــــي��صــــطUح�(2)الحكــــم�لغــــة�يــــأتي�بمعgــــ�Åالقضــــاء،�ويســــم�Åُمَنّفِ

،�(3)عبـــــارة�عـــــن�قطـــــع�القاÂـــــ�fÁا+خاصـــــمة�وحســـــمه�إياهـــــا

فصـــل�الخصـــومة�بقـــول�أو�فعـــل�يصـــدر�عـــن�القاÂـــ�fÁومـــن�~ـــي�حكمـــه�

بعـــد�ختـــام�ا+رافعـــة�~ـــي�الـــدعوى�أوجـــب�القـــانون�إعطـــاء�الحكـــم�فـــور�تفهـــيم�الطـــرف�ن�

،�وإ��فيجـــب�إعطـــاء�الحكـــم�خـــUل�عشـــرة�أيـــام�مـــن�ان�mـــاء�
ً
ان�ذلـــك�ممكنـــا

ا+حاكمــــة�إذا�كــــان�الحكــــم�يحتــــاج�إ`ــــى�التــــدقيق،�و��يــــؤثر�تغيــــب�أحــــد�الطــــرف�ن�أو�كلmÇمــــا�عSــــى�

. ،�وذلـــك�Þن�ا+رافعـــات�قـــد�ان�mـــت�والحكـــم�هـــو�إعـــUن�لنتيجـــة�هـــذه�ا+رافعـــات

مـــن�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�

�مــــــن�
ً
�وموقعــــــا

ً
�ومؤرخــــــا

ً
وأمــــــا�شــــــكل�الحكــــــم�فقــــــد�اشــــــvÄط�القــــــانون�أن�يكــــــون�مكتوبــــــا

علــل�الحكـم�وأســبابه�والنصــوص��–الحكـم�

�عSــى�اســم�القاÂــ�fÁوالفرقــاء�وموضــوع�الــدعوى،�
ً
Uتم

�بخـــاتم�ا+حكمـــة�
ً
�مـــن�القاÂـــ�fÁومختومـــا

ً
�بتـــاريخ�صـــدوره،�وموقعـــا

ً
و�ســـباب�الثبوتيـــة،�ومؤرخـــا
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يتضرر�نتيجة�þسقاط�الدعوى،�حيث�يكون�من�مصلحته�حسم�موضوع�ال

حبيس��نفاس��حتمال�أن�ا+د�ى�عليه�قد�يجدد�الدعوى�~ي�أي�وقت

ويؤصل�þسقاط�الدعوى�ما�ذكره�الفقهاء�~ي�تعريف�ا+د�ي�بأنه�من�ترك�الخصـومة�

بـه�القـانون�مـن�مـنح�ا+ـد�ى�عليـه�الحـق�~ـي�التمسـك�بالـدعوى�هـو�رأي�،�وما�قام�(1)��يج½�vعلmÇا

 .رشيد�+ا�تقدم،�حيث�تقتضيه�ا+صلحة

 .تأصيل�الحكم�القضائي: ا+بحث�الثالث

تعجيل]تبليغ]الحكم]وكونه]مكتوبا: اBطلب]iول 

ــــذ�الحكــــم�بالحــــاكم الحكــــم�لغــــة�يــــأتي�بمعgــــ�Åالقضــــاء،�ويســــم�Åُمَنّفِ

عبـــــارة�عـــــن�قطـــــع�القاÂـــــ�fÁا+خاصـــــمة�وحســـــمه�إياهـــــا: ه�مجلـــــة��حكـــــام�العدليـــــة�بأنـــــهعرفتـــــ

فصـــل�الخصـــومة�بقـــول�أو�فعـــل�يصـــدر�عـــن�القاÂـــ�fÁومـــن�~ـــي�حكمـــه�: وعرفـــه�ا+عاصـــرون�بأنـــه

 .(4)بطريق��لزام

بعـــد�ختـــام�ا+رافعـــة�~ـــي�الـــدعوى�أوجـــب�القـــانون�إعطـــاء�الحكـــم�فـــور�تفهـــيم�الطـــرف�ن�

،�وإ��فيجـــب�إعطـــاء�الحكـــم�خـــUل�عشـــرة�أيـــام�مـــن�ان�mـــاء�ان�mـــاء�ا+حاكمـــة�إن�كـــ
ً
ان�ذلـــك�ممكنـــا

ا+حاكمــــة�إذا�كــــان�الحكــــم�يحتــــاج�إ`ــــى�التــــدقيق،�و��يــــؤثر�تغيــــب�أحــــد�الطــــرف�ن�أو�كلmÇمــــا�عSــــى�

،�وذلـــك�Þن�ا+رافعـــات�قـــد�ان�mـــت�والحكـــم�هـــو�إعـــUن�لنتيجـــة�هـــذه�ا+رافعـــات(5)إصـــدار�الحكـــم

مـــن�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�) 37(ادة�مـــن�ا+ـــادة�وقـــد�أخـــذ�القـــانون��ردنـــي�هـــذه�ا+ـــ

 .العثماني

�مــــــن��
ً
�وموقعــــــا

ً
�ومؤرخــــــا

ً
وأمــــــا�شــــــكل�الحكــــــم�فقــــــد�اشــــــvÄط�القــــــانون�أن�يكــــــون�مكتوبــــــا

الحكـم��–القاÂـfÁ،�وعSــى�القاÂـ�fÁأن�يــدرج�~ـي�مــÄن�القــرار�

 .(6)ال��fاستند�إلmÇا

�عSــى�اســم�القاÂــ�fÁوالفرقــاء�وموضــوع�الــدعوى،�وأمــا�إعــUم�الحكــم�فيكــون�مشــ�
ً
Uتم

�بخـــاتم�ا+حكمـــة�
ً
�مـــن�القاÂـــ�fÁومختومـــا

ً
�بتـــاريخ�صـــدوره،�وموقعـــا

ً
و�ســـباب�الثبوتيـــة،�ومؤرخـــا

                   
1

ابن الشحنة، لسان الحكام، ). 2/109(الموصلي، اqختيار لتعليل المختار، () 
 ).6/404(حتاج، الم

2
 ).1095: (الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص() 

3
 .من مجلة اCحكام العدلية) 1786(المادة () 

4
 ).643: (ياسين، نظرية الدعوى، ص() 

5
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 101(المادة () 

6
 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 103(المادة () 
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ً
وقـــد�اعتمـــد�. (1)الرســـمf،�ويجـــب�إعطـــاء�صـــورة�عنـــه�خـــUل�عشـــرة�أيـــام�مـــن�تـــاريخ�طلبـــه�خطيـــا

ون�أصـــــــول�ا+حاكمـــــــات�الشـــــــرعية�مـــــــن�قـــــــان

 : ويؤصل�لوجوب�إعطاء�الحكم�فور��ن�mاء�من�ا+رافعة�ما�يSي

يجـد�أنـه�كـان�بمجـرد��ن�mـاء�مـن�ا+رافعـات�يصـدر�حكمـه�

حرص�الفقهاء�كل�الحرص�عSى�عدم��طالة�والتأجيل�~ي�القضية�وسرعة�البـت�فmÇـا،�

لك�منــع�الفقهــاء�القاÂــ�fÁإذا�ظهــر�لــه�أســباب�الحكــم�تــأخ��vالحكــم�بــ�Uســبب،�حيــث�

إ��أن�الفقهــاء�اســتثنوا�. (3)"القاÂــ�fÁبتــأخ��vالحكــم�يـأثم�ويعــزل�

 :بعض�الحا�ت�ال��fأجازوا�فmÇا�للقا�fÁÂتأخ��vالحكم،�وÚي

َح�:  هللا��ب�ن��قارب،�وذلك�لقول�
ْ
�ُجَنـا

َ
U
َ
﴿�ف

 .ويجوز�للقا�fÁÂتأخ��vالحكم��ستمهال�أحد�الخصوم

وإذا�اشـتبه�عSــى�القاÂـ��fÁمــر،�فـ�Uيعجــل�القاÂـ�fÁبــالحكم�~ـي�هــذه�الحالــة�
(5 

،�أمـا�كتابـة��حكـام�القضـائية�فـإن�
ً
وأما�اشvÄاط�القانون�~ي�الحكـم�أن�يكـون�مكتوبـا

�لÃمـــوال،�وتســـجيل��حكـــام�القضـــائية�مـــن�
ً
قـــد�أمـــر�بكتابـــة�الـــدين�~ـــي�آيـــة�الـــدين�حفظـــا

،�وقــد�تتعلــق�بعقــد�الــزواج�الــذي�ســماه�هللا�
ً
�yبــاب�أو`ــى؛�Þن�هــذه��حكــام�قــد�تتضــمن�أمــو�

قــــد�أمــــر�بكتابــــة�الــــدين�Þهمي�mــــا،�فــــإن�~ــــي�كتابــــة�الحــــوادث�

                                                           

كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقام رجل 
اقض بيننا بكتاب هللا : أنشدك هللا إq قضيت بيننا بكتاب هللا، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال

كان عسيفاً على ھذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم 
فقال . أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم

والذي نفسي بيده Cقضين بينكما بكتاب هللا جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، عليك وعلى ابنك 
، فغدا عليھا فاعترفت "مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا 

167.( 

6/281.( 
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ً
الرســـمf،�ويجـــب�إعطـــاء�صـــورة�عنـــه�خـــUل�عشـــرة�أيـــام�مـــن�تـــاريخ�طلبـــه�خطيـــا

مـــــــن�قـــــــان) 38(القـــــــانون�~ـــــــي�ا+ـــــــادت�ن�الســـــــابقت�ن�عSـــــــى�ا+ـــــــادة�

 .العثماني

ويؤصل�لوجوب�إعطاء�الحكم�فور��ن�mاء�من�ا+رافعة�ما�يSي

1. �fإن�ا+ستقرئ�أقضية�الن�ــاء�مـن�ا+رافعـات�يصـدر�حكمـه��mيجـد�أنـه�كـان�بمجـرد��ن�

 .(2)مباشرة

حرص�الفقهاء�كل�الحرص�عSى�عدم��طالة�والتأجيل�~ي�القضية�وسرعة�البـت�فmÇـا،� .2

لك�منــع�الفقهــاء�القاÂــ�fÁإذا�ظهــر�لــه�أســباب�الحكــم�تــأخ��vالحكــم�بــ�Uســبب،�حيــث�لــذ

القاÂــ�fÁبتــأخ��vالحكــم�يـأثم�ويعــزل�: " جـاء�~ــي�البحــر�الرائـق

بعض�الحا�ت�ال��fأجازوا�فmÇا�للقا�fÁÂتأخ��vالحكم،�وÚي

إذا�كان�القا�fÁÂيرجو�الصلح�ب�ن��قارب،�وذلك�لقول� -1

﴾�vٌ�ْ
َ
ُح�خ

ْ
ل �َوالصُّ

ً
حا

ْ
ن�ُيْصِلَحا�َبْيَ×mَُما�ُصل

َ
mِÇَْما�أ

َ
  .(4)َعل

ويجوز�للقا�fÁÂتأخ��vالحكم��ستمهال�أحد�الخصوم -2

وإذا�اشـتبه�عSــى�القاÂـ��fÁمــر،�فـ�Uيعجــل�القاÂـ�fÁبــالحكم�~ـي�هــذه�الحالــة� -3

.(5الفقه�إذا�لم�َيِ½ن�له��مر�ح��Åيتفكر�فيه�ويشاور�أهل

،�أمـا�كتابـة��حكـام�القضـائية�فـإن��
ً
وأما�اشvÄاط�القانون�~ي�الحكـم�أن�يكـون�مكتوبـا

�لÃمـــوال،�وتســـجيل��حكـــام�القضـــائية�مـــن��yهللا�
ً
قـــد�أمـــر�بكتابـــة�الـــدين�~ـــي�آيـــة�الـــدين�حفظـــا

،�وقــد�تتعلــق�بعقــد�الــزواج�الــذي�ســماه�هللا�
ً
بــاب�أو`ــى؛�Þن�هــذه��حكــام�قــد�تتضــمن�أمــو�

قــــد�أمــــر�بكتابــــة�الــــدين�Þهمي�mــــا،�فــــإن�~ــــي�كتابــــة�الحــــوادث��y+يثــــاق�الغلــــيظ،�فــــإذا�كــــان�هللا�با

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 104(المادة () 
2

كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقام رجل : " ما رواه أبو ھريرة، وزيد بن خالد، قاq: ومن ذلك() 
أنشدك هللا إq قضيت بيننا بكتاب هللا، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: فقال

كان عسيفاً على ھذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم  إن ابني: قل، قال: وأذن لي؟ قال
أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم: سألت رجاqً من أھل العلم، فأخبروني

ρ " : قضين بينكما بكتاب هللا جل ذكره، المائة شاة والخادم رد، عليك وعلى ابنكC والذي نفسي بيده
مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة ھذا، فإن اعترفت فارجمھا جلد 

8/167(رواه البخاري، البخاري، صحيح البخاري، ". فرجمھا 
3

 ).6/281(ابن نجيم، البحر الرائق، () 
4

 ).128: (سورة النساء() 
5

6(، ابن نجيم، البحر الرائق). 16/84(السرخسي، المبسوط، () 
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القضـــائية�أك¿ـــ�vأهميـــة�~ـــي�بعـــض�الحـــا�ت�كمـــا�~ـــي�الـــزواج�والطـــUق،�فا+صـــلحة�~ـــي�الكتابـــة�هنـــا�

ونصوص�الفقهاء�كث�vة�~ي�كتاب�القا�fÁÂبالحكم�م×mا�عSـى�سـبيل�ا+ثـال�قـول�علـيش�

بوت�حق�أو�حكم�القاÂـ�fÁبموضـع�فيوجـد�ذلـك�الحـق�أو�الـذي�

يتعلق�عليه�الحكم�~ي�غ��vموضع�ا+كتوب�إليه،�فالذي�يقول�إن�عSى�القا�fÁÂالذي�ين�Åéإليه�

ذلـك�الكتــاب�إذا�ثبــت�عنــده�وتعــ�ن�الحكــم�أو�الحــق�فيمـا�قبلــه�أن�يقبــل�الكتــاب�وينفــذ�مــا�فيــه�

أو�غ�ــــvه؛�Þن�رســــم�الكتــــاب�إ`ــــى�قــــاض�بعينــــه�~ــــي�حــــق�قــــد�ثبــــت���

يخرجه�عن�عموم�الحكم�بما�تضـمنه،�ووجوبـه�عSـى�مـن�ثبـت�ذلـك�عنـده�مـن�القضـاة�كمـا�أنـه�

لو�كتب�إ`ى�قاÂـ�fÁموضـع�فوجـد�ا+كتـوب�إليـه�قـد�مـات�أو�عـزل�وو`ـي�ذلـك�ا+وضـع�غ�ـvه،�فإنـه�

فـــاذ�مـــا�فيـــه�كمـــا�يجـــب�عSـــى��ول،�واجـــب�عSـــى�ذلـــك�القاÂـــ�fÁا+حـــدث�قبـــول�ذلـــك�الكتـــاب�وإن

بــالحكم�أو�الحــق�يثبــت�عنــده�إنمــا�هــو�إعــUم�لتقاÂــ�fÁإنفــاذ�مــا�صــح�

وتعــ�ن�عنـــده�+ـــا�تعـــذر�تمكـــن�ا+باشـــرة،�فيجـــب�عSـــى�كـــل�مـــتمكن�مـــن�الحكـــم�إنفـــاذه�عنـــد�ثبوتـــه�

 .(1)"ئر�الحكاملديه�والقيام�فيه�عنده،�فاستوى�فيه�من�عينه�~ي�كتابه�ذلك�وغ�vه�من�سا

القاÂـ�fÁفéـ�fمســألة�اج�mاديـة�حسـب�مــا�تتطلبـه�ا+صــلحة،�

فهــذا��مــام�ا+ــاوردي�رحمــه�هللا�يــنص�عSــى�أن�العــرف�~ــي�مشــتمUت�ســجل�القاÂــ�fÁ~ــي�عصــره�

ْحِضر�ما�يSي
ُ
 :ما�تضمنه�ا+حضر،�ويتضمن�ا+

 .مية�ا+د�ي�أو�ا+د�ى�عليه

 .جواب�ا+د�ى�عليه�من��قرار�أو��نكار

 .حكاية�شهادة�الشهود�عSى�الوجه�الذي�شهدوا�به

                                                           

، فتح العلي المالك في )ھـ١٢٩٩ت (عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي 
 .بدون طبعة وبدون تاريخ: ، دار المعرفة، الطبعة

لسجل والمحضر بأنه السجل والمحضر عند الحنفية بمعنى واحد q فرق بينھما، حيث عرف اCحناف ا
ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم فيه أو نكول على وجه يرفع اqشتباه، أما 
ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس، فإن زاد عليه الحكم أو 

). 6/282(الشربيني، مغني المحتاج، ). 36

محضر (ويسمى أحياناً ) محضر(بدqً من لفظ 
سواًء في  –غير الحجج  –تدوين ما يجري في مجلس القاضي أو من ينيبه 

الدفتر الكبير الذي تدون فيه الحجج أو  أما السجل فيطلق في يومنا ھذا على
.( 
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القضـــائية�أك¿ـــ�vأهميـــة�~ـــي�بعـــض�الحـــا�ت�كمـــا�~ـــي�الـــزواج�والطـــUق،�فا+صـــلحة�~ـــي�الكتابـــة�هنـــا�

 .أعظم

ونصوص�الفقهاء�كث�vة�~ي�كتاب�القا�fÁÂبالحكم�م×mا�عSـى�سـبيل�ا+ثـال�قـول�علـيش�

ا�كتاب�القا�fÁÂبثبوت�حق�أو�حكم�القاÂـ�fÁبموضـع�فيوجـد�ذلـك�الحـق�أو�الـذي�وأم: " ا+الكي

يتعلق�عليه�الحكم�~ي�غ��vموضع�ا+كتوب�إليه،�فالذي�يقول�إن�عSى�القا�fÁÂالذي�ين�Åéإليه�

ذلـك�الكتــاب�إذا�ثبــت�عنــده�وتعــ�ن�الحكــم�أو�الحــق�فيمـا�قبلــه�أن�يقبــل�الكتــاب�وينفــذ�مــا�فيــه�

أو�غ�ــــvه؛�Þن�رســــم�الكتــــاب�إ`ــــى�قــــاســــواء�كــــان�هــــو�ا+كتــــوب�إليــــه�

يخرجه�عن�عموم�الحكم�بما�تضـمنه،�ووجوبـه�عSـى�مـن�ثبـت�ذلـك�عنـده�مـن�القضـاة�كمـا�أنـه�

لو�كتب�إ`ى�قاÂـ�fÁموضـع�فوجـد�ا+كتـوب�إليـه�قـد�مـات�أو�عـزل�وو`ـي�ذلـك�ا+وضـع�غ�ـvه،�فإنـه�

واجـــب�عSـــى�ذلـــك�القاÂـــ�fÁا+حـــدث�قبـــول�ذلـــك�الكتـــاب�وإن

بــالحكم�أو�الحــق�يثبــت�عنــده�إنمــا�هــو�إعــUم�لتقاÂــ�fÁإنفــاذ�مــا�صــ القاÂــ�fÁ كتــاب� وذلــك�أن�

وتعــ�ن�عنـــده�+ـــا�تعـــذر�تمكـــن�ا+باشـــرة،�فيجـــب�عSـــى�كـــل�مـــتمكن�مـــن�الحكـــم�إنفـــاذه�عنـــد�ثبوتـــه�

لديه�والقيام�فيه�عنده،�فاستوى�فيه�من�عينه�~ي�كتابه�ذلك�وغ�vه�من�سا

القاÂـ�fÁفéـ�fمســألة�اج�mاديـة�حسـب�مــا�تتطلبـه�ا+صــلحة،��(2)وأمـا�مشـتمUت�ســجل�

فهــذا��مــام�ا+ــاوردي�رحمــه�هللا�يــنص�عSــى�أن�العــرف�~ــي�مشــتمUت�

 :يجب�أن�تشتمل�عSى�عدة�أمور،�م×mا

ْحِضر�ما�يSي -1
ُ
ما�تضمنه�ا+حضر،�ويتضمن�ا+

مية�ا+د�ي�أو�ا+د�ى�عليهصفة�الدعوى،�بعد�تس .1

جواب�ا+د�ى�عليه�من��قرار�أو��نكار .2

حكاية�شهادة�الشهود�عSى�الوجه�الذي�شهدوا�به .3

                   
1

عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد هللا المالكي () 
، دار المعرفة، الطبعة)291/ 2(الفتوى على مذھب ا?مام مالك 

2
السجل والمحضر عند الحنفية بمعنى واحد q فرق بينھما، حيث عرف اCحناف ا() 

ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم فيه أو نكول على وجه يرفع اqشتباه، أما 
ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس، فإن زاد عليه الحكم أو : عند الشافعية فالمحضر عندھم

5/369( ابن عابدين، رد المحتار،. تنفيذه فھو السجل عندھم

بدqً من لفظ ) ضبط(أما في أيامنا ھذه فقد اشتھر استعمال لفظ 
تدوين ما يجري في مجلس القاضي أو من ينيبه : ، ومرادھم به)ضبط

أما السجل فيطلق في يومنا ھذا على. المحكمة أو خارجھا
).64-60: (الترتوري، التوثيق بالكتابة والعقود، ص. اCحكام

ا�	و��� ا�����
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 .ِذكر�التاريخ،�بذكر�يوم�الحكم�وشهره�وسنة�الحكم

فـــإذا�اســـتكمل�الســـجل�با+شـــتمUت�: " 

م�القا�fÁÂفmÇما�بعUمته�ا+ألوفة�بخطه�
َّ
Sى�نسخت�ن�َعل

م�
َّ
�عليــــه،�وأشـــــهد�فmÇــــا�عSــــى�نفســــه،�وســـــل

إحـــداهما�للمحكـــوم�لـــه،�ووضـــع��خـــرى�~ـــي�ديوانـــه،�لتكـــون�حجـــة�يقابـــل�mwـــا�ســـجل�الخصـــم�إن�

بعــدما�يــتم�القاÂــ�fÁ: " ة�عSــى�تــدوين�الحكــم�بقولهــا

�للحكـــم�والبينـــة�مــــع�
ً
�حاويـــا

ً
ا+حاكمـــة�يحكـــم�بمقتضـــاها،�ويفهـــم�الطـــرف�ن�ذلـــك،�ويـــنظم�إعUمـــا

�سـباب�ا+وجبــة�لــه،�فتعطيــه�للمحكـوم�لــه،�ويعطــى�لــدى��يجـاب�نســخة�منــه�للمحكــوم�عليــه�

مــن�القضـاء�هــو�إmÙـا�الخصــومة�بـ�ن�ا+تخاصــم�ن،�ويكـون�هــذا�بإعطـاء�كــل�

 .ذي�حق�حقه،�و��يكون�ذلك�إ��من�خUل�إصدار�الحكم�القضائي

ونــص�القــانون�عSــى�أن��حكــام�الصــادرة�مــن�ا+حــاكم�الشــرعية�مرعيــة�مــا�لــم�تفســخ�

،�وال�ـــ�f(3)انون مـــن�هـــذا�القـــ) 114(مـــن�محكمـــة��ســـتئناف�الشـــرعية�مـــع�مراعـــاة�أحكـــام�ا+ـــادة�

تــنص�عSــى�أنــه�إذا�لــم�يبلــغ�الحكــم�أو�القــرار�الغيابيــان�إ`ــى�ا+حكــوم�عليــه�خــUل�ســنة�مــن�تــاريخ�

ى�إ��إذا�راجع�ا+حكوم�له�ا+حكمة�ودفع�الرسم�للتبليغ�خUل�سنة�ومضت�

،�وقــــد�(4)ىوإذا�كــــان�الحكــــم�ممــــا�يتعلــــق�بــــه�حــــق�هللا�تعــــا`

مـــــــن�قـــــــانون�أصـــــــول�ا+حاكمـــــــات�الشـــــــرعية�العثمـــــــاني�~ـــــــي�ا+ـــــــادة�

ن�
َ
�أ
ً
ْمـــــرا

َ
ُه�أ

ُ
ـــــُه�َوَرُســـــول

َّ
�Åالل َÁـــــö

َ
ا�ق

َ
�ُمْؤِمَنـــــٍة�ِإذ

َ
ـــــْؤِمٍن�َو�

ُ
ـــــاَن�ِ+

َ
�َوَمـــــا�ك

�
ً
�

َ
Uَضــــ� َقــــْد�َضــــلَّ

َ
ُه�ف

َ
ــــَه�َوَرُســــول

َّ
ْمــــِرِهْم�َوَمــــن�َيْعــــِص�الل

َ
�ِمــــْن�أ

ُ
ِخَ�ــــvَة

ْ
ال

أنــه���: " ومعgــ�Å¢يــة: ،�و~ــي�هــذا�يقــول��مــام�الشــوكاني�رحمــه�هللا
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ِذكر�التاريخ،�بذكر�يوم�الحكم�وشهره�وسنة�الحكم .4

ثـــم�قـــال... تـــاريخ�يـــوم�الحكـــم�والتنفيـــذ -2

م�القا�fÁÂفmÇما�بعUمته�ا+ألوفة�بخطه�السابقة،�جعل�القا�fÁÂهذا�السجل�ع
َّ
Sى�نسخت�ن�َعل

ــــع�~ــــي�يومنــــا��–
ّ
م��–أي�َوق

َّ
ليتــــذكر�mwـــــا�حكمــــه�إذا�عــــرض�عليــــه،�وأشـــــهد�فmÇــــا�عSــــى�نفســــه،�وســـــل

إحـــداهما�للمحكـــوم�لـــه،�ووضـــع��خـــرى�~ـــي�ديوانـــه،�لتكـــون�حجـــة�يقابـــل�mwـــا�

 .(1)"أحضروه�من�بعد�

ة�عSــى�تــدوين�الحكــم�بقولهــاوقــد�نصــت�مجلــة��حكــام�العدليــ�

�للحكـــم�والبينـــة�مــــع�
ً
�حاويـــا

ً
ا+حاكمـــة�يحكـــم�بمقتضـــاها،�ويفهـــم�الطـــرف�ن�ذلـــك،�ويـــنظم�إعUمـــا

�سـباب�ا+وجبــة�لــه،�فتعطيــه�للمحكـوم�لــه،�ويعطــى�لــدى��يجـاب�نســخة�منــه�للمحكــوم�عليــه�

"(2). 

 .إصدار]الحكم]وتنفيذه: اBطلب]الثاني

مــن�القضـاء�هــو�إmÙـا�الخصــومة�بـ�ن�ا+تخاصــم�ن،�ويكـون�هــذا�بإعطـاء�كــل�إن�الهـدف�

ذي�حق�حقه،�و��يكون�ذلك�إ��من�خUل�إصدار�الحكم�القضائي

ونــص�القــانون�عSــى�أن��حكــام�الصــادرة�مــن�ا+حــاكم�الشــرعية�مرعيــة�مــا�لــم�تفســ

مـــن�محكمـــة��ســـتئناف�الشـــرعية�مـــع�مراعـــاة�أحكـــام�ا+ـــادة�

تــنص�عSــى�أنــه�إذا�لــم�يبلــغ�الحكــم�أو�القــرار�الغيابيــان�إ`ــى�ا+حكــوم�عليــه�خــUل�ســنة�مــن�تــاريخ�

صدوره�يصبح�مل�ى�إ��إذا�راجع�ا+حكوم�له�ا+حكمة�ودفع�الرسم�للتبليغ�خUل�سنة�ومضت�

وإذا�كــــان�الحكــــم�ممــــا�يتعلــــق�بــــه�حــــق�هللا�تعــــا`. ا+ــــدة�قبــــل�أن�تنتéــــ�fمعاملــــة�التبليــــغ

مـــــــن�قـــــــانون�أصـــــــول�ا+حاكمـــــــات�الشـــــــرعية�العثمـــــــاني�~ـــــــي�ا+ـــــــادة�) 105(اســـــــتقى�القـــــــانون�ا+ـــــــادة�

 .الخامسة�منه

 :ويمكن�تأصيل�آثار�الحكم�~ي��مور�التالية

ن�: قـــــال�هللا� .1
َ
�أ
ً
ْمـــــرا

َ
ُه�أ

ُ
ـــــُه�َوَرُســـــول

َّ
�Åالل َÁـــــö

َ
ا�ق

َ
�ُمْؤِمَنـــــٍة�ِإذ

َ
ـــــْؤِمٍن�َو�

ُ
ـــــاَن�ِ+

َ
﴿�َوَمـــــا�ك

ُهــــُم�
َ
ــــوَن�ل

ُ
�َيك

ً
�

َ
Uَضــــ� َقــــْد�َضــــلَّ

َ
ُه�ف

َ
ــــَه�َوَرُســــول

َّ
ْمــــِرِهْم�َوَمــــن�َيْعــــِص�الل

َ
�ِمــــْن�أ

ُ
ِخَ�ــــvَة

ْ
ال

﴾�
ً
ِبينــا ،�و~ــي�هــذا�يقــول��مــام�الشــوكاني�رحمــه�هللا(5)مُّ

                   
1

 ).16/295(الماوردي، الحاوي الكبير، () 
2

 .من مجلة اCحكام العدلية) 1827(المادة () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 105(المادة () 
4

 .ل المحاكمات الشرعيةمن قانون أصو) 114(المادة () 
5

 ).36: (سورة اCحزاب() 
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�أن�يختـار�مـن�أمـر�نفسـه�مـا�شـاء،�
ً
يحل�+ؤمن�يؤمن�با]�إذا�ق�ÅÁöهللا�أمـرا

،�ويوقــف�نفســه�عSــى�مــا�قضــاه�هللا�عليــه�

�fـا�الن�ـmw�ÅÁöق�f�يجـد�كيـف�أmÙـم�كـانوا��وكذلك�فإن�ا+تأمل�~ي�الوقائع�ال

 .((2ينفذون��حكام�القضائية�ال��fيصدرها�القا�fÁÂرسول�هللا�

فتنفيـــذ�الحكـــم�القضـــائي�يعت½ـــ�vأهـــم�أثـــر�للحكـــم،�إذ���فائـــدة�مـــن�أحكـــام�قضـــائية���

النــــور،�فــــإذا�لــــم�تنفــــذ�هــــذه��حكــــام�كــــان�القضــــاء�صــــورة�مــــن�العبــــث�ومضــــيعة�للوقــــت،�

نـــــص�القـــــانون�عSـــــى�ا+ســـــائل�والحـــــا�ت�ال�ـــــ�fيجـــــوز�فmÇـــــا�طلـــــب�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�دون�

 :حكم�غ��vقابل�للطعن،�وهذه�الحا�ت�Úي

fإذا�كانت�الدعوى�تستند�إ`ى�سند�رسم. 

إذا�كانــــت�الــــدعوى�تســــتند�إ`ــــى�ســــند�عر~ــــي�اعÄــــvف�بــــه�ا+ــــد�ى�عليــــه،�أو�إ`ــــى�

 ..�ÅÁعلmÇا�من�التلف

دعوى�ضـــرر�للمحكـــوم�إذا�كــان�~ـــي�تــأخ��vتنفيـــذ�الحكـــم�الــذي�سيصـــدر�~ـــي�الــ

لــه،�كالنفقــة،�و~ــي�جميــع�هــذه�الحــا�ت�يجــوز�للقاÂــ�fÁعنــدما�يصــدر�حكمــه�

أن�يقــــرر�تعجيــــل�التنفيــــذ�بنــــاء�عSــــى�طلــــب�ا+ــــد�ي،�وذلــــك�بــــالرغم�مــــن�قيــــام�

ا+حكوم�باستئناف�الحكم،�واشvÄط�القانون�أن�يقدم�ا+حكوم�له�كفالة�أو�

�أو�تأمينــــات�يوافــــق�علmÇــــا�القاÂـــــfÁ،�فــــإذا�تخلــــف
ً
أو�امتنــــع�عــــن�ذلـــــك��تعهــــدا

                                                           

-4/325(ھـ، 1414، 1الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار الكلم الطيب، بيروت، ط

قد أرضعت : عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة Cبي إھاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت
ما أعلم أنك أرضعتني، وq أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إھاب 

: " ρبالمدينة، فسأله، فقال رسول هللا  ρما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي 

). 3/169(البخاري، صحيح البخاري، . رواه البخاري

. 
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�أن�يختـار�مـن�أمـر�نفسـه�مـا�شـاء،�
ً
يحل�+ؤمن�يؤمن�با]�إذا�ق�ÅÁöهللا�أمـرا

،�ويوقــف�نفســه�عSــى�مــا�قضــاه�هللا�عليــه�بــل�يجــب�عليــه�أن�يــذعن�للقضــاء

 .(1)"واختاره�له�

وكذلك�فإن�ا+تأمل�~ي�الوقائع�ال��fقmw�ÅÁöـا�الن .2

ينفذون��حكام�القضائية�ال��fيصدرها�القا�fÁÂرسول�هللا�

فتنفيـــذ�الحكـــم�القضـــائي�يعت½ـــ�vأهـــم�أثـــر�للحكـــم،�إذ���فائـــدة�مـــن�أحكـــام�قضـــائية���

النــــور،�فــــإذا�لــــم�تنفــــذ�هــــذه��حكــــام�كــــان�القضــــاء�صــــورة�مــــن�العبــــث�ومضــــيعة�للوقــــت،��تــــرى 

 .والشريعة�م'�هة�عن�ذلك

 .تعجيل]التنفيذ: اBطلب]الثالث

 .تعجيل]التنفيذ]�ي]القانون : الفرع]iول 

نـــــص�القـــــانون�عSـــــى�ا+ســـــائل�والحـــــا�ت�ال�ـــــ�fيجـــــوز�فmÇـــــا�طلـــــب�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�دون�

حكم�غ��vقابل�للطعن،�وهذه�الحا�ت�Úي�نتظار�إ`ى�أن�يصبح�ال

1. fإذا�كانت�الدعوى�تستند�إ`ى�سند�رسم

إذا�كانــــت�الــــدعوى�تســــتند�إ`ــــى�ســــند�عر~ــــي�اعÄــــvف�بــــه�ا+ــــد�ى�عليــــه،�أو�إ`ــــى� .2

 .حكم�سابق�لم�يستأنف

إذا�كان�ا+د�ى�به�من�ا+واد�ال��fيخ.�ÅÁعلmÇا�من�التلف .3

إذا�كــان�~ـــي�تــأخ��vتنفيـــذ�الحكـــم�الــذي�سيصـــدر�~ـــي�الــ .4

لــه،�كالنفقــة،�و~ــي�جميــع�هــذه�الحــا�ت�يجــوز�للقاÂــ�fÁعنــدما�يصــدر�حكمــه�

أن�يقــــرر�تعجيــــل�التنفيــــذ�بنــــاء�عSــــى�طلــــب�ا+ــــد�ي،�وذلــــك�بــــالرغم�مــــن�قيــــام�

ا+حكوم�باستئناف�الحكم،�واشvÄط�القانون�أن�يقدم�ا+حكوم�له�كفالة�أو�

�أو�تأمينــــات�يوافــــق�علmÇــــا�القاÂـــــfÁ،�فــــإذا�تخلــــف
ً
تعهــــدا

                   
1

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، دار الكلم الطيب، بيروت، ط() 
326.( 

2
عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج ابنة Cبي إھاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: ومن ذلك() 

ما أعلم أنك أرضعتني، وq أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إھاب : لھا عقبة عقبة، والتي تزوج، فقال
ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي : يسألھم، فقالوا
رواه البخاري". ، ففارقھا ونكحت زوجاً غيره "كيف وقد قيل 

.إقرارھا على نفسھا وثبت الحكم، نَفَّذ الحكم القضائي فبمجرد

ا�	و��� ا�����
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يحصــل�ا+بلــغ�ا+حكــوم�بــه�بــالطرق�القانونيــة،�ويحفــظ�أمانــة�لــدى�ا+حكمــة�

 .(1)"إ`ى�أن�تقدم�تلك�الكفالة�أو�التأمينات

وأمــا�إذا�كانــت�الــدعوى�تتعلــق�با+طالبــة�بنفقــة�لــم�يســبق�أن�صــدر�mwــا�حكــم�قط�ــي،�

طلــب�أن�ينظــر�فيــه،�فــإن�وطلــب�ا+ــد�ي�تقــدير�النفقــة�وتعجيلهــا،�فعSــى�القاÂــ�fÁفــور�تقــديم�ال

�معجـل�التنفيـذ�بتقـدير�نفقـة�شـهرية�محسـوبة�مـن�أصـل�النفقـة�ال�ـ�fقـد�
ً
اقتنع�بـه�يصـدر�قـرارا

�أو�تأمينـــــات�يوافـــــق�علmÇـــــا�
ً
يحكـــــم�mwـــــا�~ـــــي�الـــــدعوى�عSـــــى�أن�يقـــــدم�ا+حكـــــوم�لـــــه�كفالـــــة�أو�تعهـــــدا

لـه�أو�عSـى�أي�و~ي�حالة�رد�الدعوى�يكون�للمد�ى�عليه�حق�الرجوع�عSى�ا+د�ي�وكفي

�~ــي�الحــا�ت�الســابقة�الــذكر�مــع�تضــم�ن�ا+ــد�ى�عليــه�مــا�
ً
Uمــا�بــا+بلغ�الــذي�ألــزم�بدفعــه�معجــm×م

�fÁÂى�القاSوأما�إذا�كانت�الدعوى�متعلقة�بطلب�الحضانة�أو�الضم�أو�ا+شاهدة،�فع

ار�معجـل�التنفيـذ�قبـل�إصــدار�عنـد�الضـرورة�وبعـد�قناعتـه�وأخـذ�الضـمانات�الكافيــة�إصـدار�قـر 

،�وأن�يكون�قرار�تعجيل�التنفيـذ�
ً
ونص�القانون�عSى�وجوب�تنفيذ�القرار�ا+عجل�فورا

�بالحكم�إذا�لم�يصدر�بعد،�وإذا�طلب�التعجيل�بعد�صدور�الحكم،�فللقا�fÁÂأن�يدعوا�
ً
مقvÄنا

لطــرف�ن،�ويصــدر�mwــذا�القــرار�الطــرف�¢خــر�ويجــري�محاكمتــه،�ويــتم�تعجيــل�التنفيــذ�بمواجهــة�ا

. 

الواقـــــع�أن�الحـــــديث�عـــــن�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�قـــــد�ظهـــــر�بعـــــد�أن�أصـــــبح�القضـــــاء�عSـــــى�

درجتـــ�ن،�وبــــالنظر�~ـــي�تــــاريخ�القضـــاء��ســــUمي�فإنـــه�كــــان�بمجـــرد�صــــدور�الحكـــم�القضــــائي�كــــان�

�f��علmÇا�بالطريقة�ال
ً
هناك�جهة�عليا�يقف�ص�vورة�الحكم�mÙائيا

ناء�القـــانون�لÃمـــور�ال�ـــ�fأجـــاز�تعجيـــل�تنفيـــذ�الحكـــم�فmÇـــا�دون��نتظـــار�أن�

                                                           

 

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية

. 
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يحصــل�ا+بلــغ�ا+حكــوم�بــه�بــالطرق�القانونيــة،�ويحفــظ�أمانــة�لــدى�ا+حكمــة�

إ`ى�أن�تقدم�تلك�الكفالة�أو�التأمينات

وأمــا�إذا�كانــت�الــدعوى�تتعلــق�با+طالبــة�بنفقــة�لــم�يســبق�أن�صــدر�mwــا�حكــم�قط�

وطلــب�ا+ــد�ي�تقــدير�النفقــة�وتعجيلهــا،�فعSــى�القاÂــ�fÁفــور�تقــديم�ال

�معجـل�التنفيـذ�بتقـدير�نفقـة�شـهرية�محسـوبة�مـن�أصـل�النفقـة�ال�ـ�fقـد�
ً
اقتنع�بـه�يصـدر�قـرارا

�أو�تأمينـــــات�يوافـــــق�علmÇـــــا�
ً
يحكـــــم�mwـــــا�~ـــــي�الـــــدعوى�عSـــــى�أن�يقـــــدم�ا+حكـــــوم�لـــــه�كفالـــــة�أو�تعهـــــدا

fÁÂ(2)القا. 

و~ي�حالة�رد�الدعوى�يكون�للمد�ى�عليه�حق�الرجوع�عSى�ا+د�ي�وكفي�

�~ــي�الحــا�ت�الســابقة�الــذكر�مــع�تضــم�ن�ا+ــد�ى�عليــه�مــا�
ً
Uمــا�بــا+بلغ�الــذي�ألــزم�بدفعــه�معجــm×م

 .(3)ترتب�عليه�من�رسوم�ونفقات

�fÁÂى�القاSوأما�إذا�كانت�الدعوى�متعلقة�بطلب�الحضانة�أو�الضم�أو�ا+شاهدة،�فع

عنـد�الضـرورة�وبعـد�قناعتـه�وأخـذ�الضـمانات�الكافيــة�إصـدار�قـر 

 .(4)الحكم�القط�ي

،�وأن�يكون�قرار�تعجيل�التنفيـذ�
ً
ونص�القانون�عSى�وجوب�تنفيذ�القرار�ا+عجل�فورا

�بالحكم�إذا�لم�يصدر�بعد،�وإذا�طلب�التعجيل�بعد�صدور�الحكم،�فللقا�fÁÂأن�يدعوا�
ً
مقvÄنا

الطــرف�¢خــر�ويجــري�محاكمتــه،�ويــتم�تعجيــل�التنفيــذ�بمواجهــة�ا

 .(5)إعUم�جديد

.تأصيل]تعجيل]التنفيذ]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

الواقـــــع�أن�الحـــــديث�عـــــن�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�قـــــد�ظهـــــر�بعـــــد�أن�أصـــــبح�القضـــــاء�عSـــــى����

درجتـــ�ن،�وبــــالنظر�~ـــي�تــــاريخ�القضـــاء��ســــUمي�فإنـــه�كــــان�بمجـــرد�صــــدور�الحكـــم�القضــــائي�كــــان�

�علmÇا�بالطريقة�ال��fواجب�التنفيذ،�حيث�لم�تكن�
ً
هناك�جهة�عليا�يقف�ص�vورة�الحكم�mÙائيا

علmÇـــا�اليـــوم،�واســـتثناء�القـــانون�لÃمـــور�ال�ـــ�fأجـــاز�تعجيـــل�تنفيـــذ�الحكـــم�فmÇـــا�دون��نتظـــار�أن�

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) أ(فقرة ) 97(المادة () 
2

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ب(فقرة ) 97(المادة () 
3

.من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ج(فقرة ) 97(المادة () 
4

.انون أصول المحاكمات الشرعيةمن ق) د(فقرة ) 97(المادة () 
5

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 98(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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يصبح�الحكم�غ��vقابل�للطعن�مبناه�ا+صلحة�ورفع�الضرر�عن�الذين�وضع�استثناء�التعجيل�

قهــاء�حريصــ�ن�كــل�الحــرص�عSــى�عــدم��طالــة�والتأجيــل�~ــي�القضــية،�وذلــك�

�vإذا�ظهــــر�لــــه�أســــباب�الحكــــم�مــــن�تــــأخ��fÁــــÂلتعجيــــل�تنفيــــذ�الحكــــم،�لــــذلك�منــــع�الفقهــــاء�القا

�مـ×mم�عSـى�
ً
نوا�من�ذلك�بعض�الحا�ت�ال��fسبق�ذكرها،�وذلـك�حرصـا

"�fبتأخ��vالحكم�يأثم�ويعزل�
(1). 

فيلحظ�من�هذا�مدى�حرص�الشريعة�عSى�سرعة�التنفيذ�وتجنب��طالة�~ـي�ال'ـ�اع،�

 .تأصيل�الطعن�~ي��حكام�القضائية

mدف�القضاء�إ`ـى�تحقيـق��سـتقرار�~ـي��حكـام�القضـائية،�وهـذا��سـتقرار���يمكـن�

�إذا�اكتســب�الحكــم�الحصــانة�ال�ــ�fتحــول�دون�تعديلــه�أو�إلغائــه�وعــدم�ا+ســاس�

باÞحكــام�القضـــائية�بعــد�صـــدورها،�وبمـــا�أن�القضــاة�هـــم�بشــر�غ�ـــ�vمعصـــوم�ن�لــذا�فقـــد�تعÄـــvي�

أحكـــامهم��خطـــاء�ســـواًء�أكانـــت�هـــذه��خطـــاء�~ـــي�تطبيـــق�القـــانون�أو�~ـــي�تقـــدير�الوقـــائع،�وهـــذا�

،��مـــر�الـــذي�اســـتلزم�إيجـــاد�
ً
�ســـليما

ً
وتطبيـــق�القـــانون�تطبيقـــا

 .وسائل�+راقبة��حكام�القضائية؛�لضمان�تطبيق�العدالة

�للطعــــــــن�~ــــــــي��حكــــــــام�القضــــــــائية،�وÚــــــــي
ً
 : (2)لــــــــذلك�جعــــــــل�القــــــــانون�طرقــــــــا

ً
الطــــــــرق�: أو�

 . �عتياديــــــة�للطعــــــن�~ــــــي��حكــــــام�القضــــــائية�كإعــــــادة�ا+حاكمــــــة�و�ســــــتئناف
ً
رق�غ�ــــــ�vالطــــــ: ثانيــــــا

vــــى�هــــذا�التقســــيم�بــــل�. �الغ�ــــSع�vولــــن�نســــ�

 .الطعن]�ي]الحكم]القضائي]باTعPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي

 .�عPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي]�ي]القانون 

،�وبما�أن�الحكم�قد�يصدر�
ً
ن�ا+د�ى�عليه�إذا�لم�يحضر�جاز�محاكمته�غيابيا

�فقد�حافظ�القانون�عSى�حق�الغائب�بعد�الحكم،�وذلك�عندما�أجاز�القانون�للمحكوم�
ً
غيابيا
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يصبح�الحكم�غ��vقابل�للطعن�مبناه�ا+صلحة�ورفع�الضرر�عن�الذين�وضع�است

 .Þجلهم�و��حرج�~ي�ذلك

قهــاء�حريصــ�ن�كــل�الحــرص�عSــى�عــدم��طالــة�والتأجيــل�~ــي�القضــية،�وذلــك�وكــان�الف

�vإذا�ظهــــر�لــــه�أســــباب�الحكــــم�مــــن�تــــأخ��fÁــــÂلتعجيــــل�تنفيــــذ�الحكــــم،�لــــذلك�منــــع�الفقهــــاء�القا

�مـ×mم�عSـى�
ً
الحكم�ب�Uسبب،�واستثنوا�من�ذلك�بعض�الحا�ت�ال��fسبق�ذكرها،�وذلـك�حرصـا

fÁ,تعجيل�التنفيذ،�حيث�قال�السرخ " :ÁÂالحكم�يأثم�ويعزل�القا�vبتأخ��f

فيلحظ�من�هذا�مدى�حرص�الشريعة�عSى�سرعة�التنفيذ�وتجنب��طالة�~ـي�ال

�للعدالة
ً
 .تحقيقا

تأصيل�الطعن�~ي��حكام�القضائية: ا+بحث�الرابع

�mدف�القضاء�إ`ـى�تحقيـق��سـتقرار�~ـي��حكـام�القضـائية،�وهـذا��سـتقرار���يمكـن��

�إذا�اكتســب�الحكــم�الحصــانة�ال�ــ�fتحــول�دون�تعديلــه�أو�إلغائــه�وعــدم�ا+ســاس�أن�يتحقــق�إ� 

باÞحكــام�القضـــائية�بعــد�صـــدورها،�وبمـــا�أن�القضــاة�هـــم�بشــر�غ�ـــ�vمعصـــوم�ن�لــذا�فقـــد�تعÄـــvي�

أحكـــامهم��خطـــاء�ســـواًء�أكانـــت�هـــذه��خطـــاء�~ـــي�تطبيـــق�القـــانون�أو�~ـــي�تقـــدير�الوقـــائع،�وهـــذا�

،��مـــر�الـــذي�اســـتلزم�إيجـــاد��يســـتلزم�إزالـــة�الخطـــأ�وتصـــحيحه
ً
�ســـليما

ً
وتطبيـــق�القـــانون�تطبيقـــا

وسائل�+راقبة��حكام�القضائية؛�لضمان�تطبيق�العدالة

�للطعــــــــن�~ــــــــي��حكــــــــام�القضــــــــائية،�وÚــــــــي
ً
لــــــــذلك�جعــــــــل�القــــــــانون�طرقــــــــا

�عتياديــــــة�للطعــــــن�~ــــــي��حكــــــام�القضــــــائية�كإعــــــادة�ا+حاكمــــــة�و�ســــــتئناف

vاض�الغ�ــــvÄعتياديــــة�للطعــــن�~ــــي��حكــــام�القضــــائية�كــــاع�

 .سنبحث�الطرق�الثUثة�ا+ذكورة�عSى�شكل�مطالب

الطعن]�ي]الحكم]القضائي]باTعPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي: اBطلب]iول 

�عPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي]�ي]القانون : الفرع]iول 

،�وبما�أن�الحكم�قد�يصدر�تقدم�أ�
ً
ن�ا+د�ى�عليه�إذا�لم�يحضر�جاز�محاكمته�غيابيا

�فقد�حافظ�القانون�عSى�حق�الغائب�بعد�الحكم،�وذلك�عندما�أجاز�القانون�للمحكوم�
ً
غيابيا

                   
1

 ).6/281(ابن نجيم، البحر الرائق، () 
2

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 

 ).128: (أصول المحاكمات الشرعية، ص
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�  ا�����

�مــــن�تــــاريخ�تبليغــــه
ً
،�(1)�عSــــى�الحكــــم�الغيــــابي�خــــUل�خمســــة�عشــــر�يومــــا

مــــــن�قــــــانون�أصــــــول�ا+حاكمـــــــات�) 41(أصــــــل�الفكــــــرة�عSــــــى�ا+ـــــــادة�

الشــــرعية�العثمــــاني،�ويســــقط�مــــن�ذلــــك�يــــوم�التبليــــغ�وأيــــام�العطــــل�الرســــمية�مــــن�ضــــمن�مــــدة�

�عSــــى�الحكــــم�الغيــــابي�قبــــل�تبليغــــه�الحكــــم�

�مقـــــام�التبليـــــغ،�واشـــــvÄط�~ـــــي�ذلـــــك�أن�يرفـــــق�
ً
لـــــة�يعت½ـــــ�vاعvÄاضـــــه�قائمـــــا

 .(3)�عليه�بUئحة�الدعوى 

وقــد�أجــاز�القــانون�تقــديم�الحكــم�الغيــابي�~ــي�أي�محكمــة�مــن�محــاكم�الدولــة،�ويجــب�

�
ً
بإرسـال��عÄـvاض�إ`ـى��أن�تسـتو~ي�الرسـم،�وتباشـر�فـورا

ويUحـــظ�أن�القـــانون�هنــــا�نظـــر�إ`ـــى�مصــــلحة�ا+حكـــوم�عليـــه�للتســــهيل�عليـــه؛�Þنـــه�قــــد�

يكون�~ي�منطقة�بعيدة�عن�ا+حكمة�ال��fأصدرت�الحكم�الغيـابي�وتـأخر�~ـي��عÄـvاض،�وإذا�لـم�

دة�القانونية�عSـى�ا+حكـوم�عليـه،��مـر�الـذي�يـؤدي�

�خــــUل�ا+ــــدة�القانونيــــة،�فــــإن�ا+حكمــــة�تقــــرر�قبولــــه،�وتنظــــر�~ــــي�

�ثـــــم�بعـــــد�ذلـــــك�تصــــــدر�حكمهـــــا�إمـــــا�بفســـــخ�الحكـــــم�الغيـــــابي�أو�تعديلــــــه�أو�رد�

عSى�الحكم�الغيابي�يوقف�تنفيذ�الحكم�ا+عvÄض�عليه،�إ��إذا�كان�

وهنا�را�ى�القانون�~ي�استثناء�الحكم�ا+عجل�التنفيذ�

والحكـم�بالنفقـة�مـن�وقــف�التنفيـذ�مصـلحة�ا+حكــوم�لـه�بتعجيـل�التنفيــذ،�وذلـك�لرفـع�الضــرر�

 .ون�ذلك،�ف�Uع½vة�þصدار�القا�fÁÂقرار�تعجيل�التنفيذ

�أو�الطرفــان�~ــي�اليــوم�ا+عــ�ن�للنظــر�~ــي��عÄــvاض�َرّد�

�لUســتئناف�شــريطة�
ً
Uاض�قــابvـÄو��يقبــل�مــرة�أخــرى،�ويكـون�الحكــم�الصــادر�بــرد��ع�
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�مــــن�تــــاريخ�تبليغــــه
ً
�أن�يعÄــــvض�عSــــى�الحكــــم�الغيــــابي�خــــUل�خمســــة�عشــــر�يومــــا

ً
عليــــه�غيابيــــا

أصــــــل�الفكــــــرة�عSــــــى�ا+ـــــــادة��واعتمــــــد�القــــــانون��ردنــــــي�~ـــــــي

الشــــرعية�العثمــــاني،�ويســــقط�مــــن�ذلــــك�يــــوم�التبليــــغ�وأيــــام�العطــــل�الرســــمية�مــــن�ضــــمن�مــــدة�

 .(2)�عvÄاض�إذا�وقعت�~ي�mÙاية�ا+دة

وأجــــاز�القــــانون�للمحكــــوم�عليــــه��عÄــــvاض�عSــــى�الحكــــم�الغيــــابي�قبــــل�تبليغــــه�الحكــــم��

�مقـــــام�التبليـــــغ،�واشـــــvÄط�~ـــــي�ذلـــــك�أن�يرفـــــق�الغيـــــابي،�و~ـــــي�هـــــذه�الحا
ً
لـــــة�يعت½ـــــ�vاعvÄاضـــــه�قائمـــــا

ا+حكوم�عليه�إعUم�الحكم�ا+عvÄض�عليه�بUئحة�الدعوى 

وقــد�أجــاز�القــانون�تقــديم�الحكــم�الغيــابي�~ــي�أي�محكمــة�مــن�محــاكم�الدولــة،�ويجــب�

�
ً
م�إلmÇـا��عÄـvاض�أن�تسـتو~ي�الرسـم،�وتباشـر�فـورا ـّدِ

ُ
عSـى�ا+حكمـة�ال�ـ�fق

 .(4)ا+حكمة�ال��fأصدرت�الحكم�ا+عvÄض�عليه

ويUحـــظ�أن�القـــانون�هنــــا�نظـــر�إ`ـــى�مصــــلحة�ا+حكـــوم�عليـــه�للتســــهيل�عليـــه؛�Þنـــه�قــــد��

يكون�~ي�منطقة�بعيدة�عن�ا+حكمة�ال��fأصدرت�الحكم�الغيـابي�وتـأخر�~ـي��عÄـvا

دة�القانونية�عSـى�ا+حكـوم�عليـه،��مـر�الـذي�يـؤدي�يجز�القانون�ذلك،�فقد�يؤدي�إ`ى�تفويت�ا+

 .إ`ى�ضياع�حقه

وإذا�قــــدم��عÄــــvاض�خــــUل�ا+ــــدة�القانونيــــة،�فــــإن�ا+حكمــــة�تقــــرر�قبولــــه،�وتنظــــر�~ــــي��

أســـــباب��عÄـــــvاض�ثـــــم�بعـــــد�ذلـــــك�تصــــــدر�حكمهـــــا�إمـــــا�بفســـــخ�الحكـــــم�الغيـــــابي�أو�تعديلــــــه�أو�رد�

 .(5)�عvÄاض�عSى�الحكم�الغيابي

عSى�الحكم�الغيابي�يوقف�تنفيذ�الحكم�ا+ع�vÄتقديم��عvÄاض

�بنفقة
ً
وهنا�را�ى�القانون�~ي�است. (6)الحكم�معجل�التنفيذ�أو�حكما

والحكـم�بالنفقـة�مـن�وقــف�التنفيـذ�مصـلحة�ا+حكــوم�لـه�بتعجيـل�التنفيــذ،�وذلـك�لرفـع�الضــرر�

ون�ذلك،�ف�Uع½vة�þصدار�القا�fÁÂقرار�تعجيل�التنفيذعنه؛�Þنه�إن�لم�يست¿ن�القان

ــvِض�أو�الطرفــان�~ــي�اليــوم�ا+عــ�ن�للنظــر�~ــي��عÄــvا
َ
Äع
ُ
يvÄتـب�عSــى�عــدم�حضــور�ا+

�عÄـvاض�و��يقبــل�مــرة�أخــرى،�ويكـون�الحكــم�الصــادر�بــرد��عÄـvا

                   
1

 .ن قانون أصول المحاكمات الشرعيةم) 106(المادة () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 107(المادة () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 108(المادة () 
4

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 110(المادة () 
5

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 109(المادة () 
6

 .ن أصول المحاكمات الشرعيةمن قانو) 111(المادة () 
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�  ا�����

�ســــــتئناف�~ـــــي�الحكــــــم��صـــــSي�ا+عÄــــــvض�

�عليـه�~ـي�اليـوم�ا+عـ�ن�رغـم�التبليـغ�حسـب��صـول،�فـإن�

�عليه�الس��v~ي�الـدعوى��عvÄاضـية�بحـق�

م�ضــمن�ا+ــدة�القانونيــة،�وتنظــر�~ــي��إذا�ظهــر�لهــا�أنــه�قــد

خ�الحكــم�الغيــابي�وإبطالــه�أو�تعديلــه�أو�

 .(2)�عليه�الحق�~ي�استئناف�هذا�القرار�من�تبليغه�إياه

 .تأصيل]�عPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي]�ي]الشرع

مـــــن�كـــــUم�الفقهـــــاء�الـــــذين�يج�ـــــ�ون�الحكـــــم�عSـــــى�الغائـــــب�أmÙـــــم�يســـــمعون�مـــــن�

مـــا�نـــص�عليـــه�ابـــن�قدامـــة�رحمـــه�هللا�حـــ�ن�

وإن�قدم�الغائب�بعد�الحكـم،�فجـرَّح�الشـهود�بـأمر�كـان�قبـل�الشـهادة�بطـل�الحكـم،�وإن�

�لــم�يبطــل�الحكــم�ولــم�يقبلــه�الحــاكم؛�Þنــه�يجــوز�أن�
ً
مطلقــا

،�فـــــإن�جـــــرحهم�وإ��نفـــــذ�
ً
ـــــل�ثUثـــــا جَّ

ُ
يكـــــون�بعـــــد�الحكـــــم،�فـــــ�Uيقـــــدح�فيـــــه،�وإن�طلـــــب�التأجيـــــل�أ

"وإ��حلف�¢خر�ونفذ�الحكم�
فا+تأمل�. (3)

عــ�ن�مــا�نــص�عليــه�القــانون�مــن��عÄــvاض�عSــى�الحكــم�

��عvÄاض ِبَل�منه،�وإ��ُردَّ
ُ
�ق
ً
 .�سائغا

للمـد�ى�عليـه�حـق�الطعـن�~ـي�الشـهود،�والقضـاء�عليـه�حـال�غيبتـه���

ون�~ــــي�كيفيــــة�ووقــــت�النظــــر�~ــــي��عÄــــvاض�Úــــي�

�fـــ�إجـــراءات�مبناهـــا�السياســـة�الشـــرعية�ا+ســـتندة�إ`ـــى�ا+صـــلحة،�فحـــ�ن�حـــدد�القـــانون�ا+ـــدة�ال

،�فــإن�ذلــك�أد�ــى��ســتقرار�القضــاء،�فلــو�تــرك��مــر�دون�تحديــد�
ً
م�فmÇــا�بخمســة�عشــر�يومــا يقــدَّ

يس��نفـاس؛�خشــية�أن�يقــدم�للمـدة�+ــا�اسـتقر�قضــاء�عSــى�غائـب؛�Þن�ا+حكــوم�لـه�ســيبقى�حبــ

�fـــــى�هـــــذا�الحكــــم،�حيـــــث�إن�القضـــــاء�يميـــــل�إ`ـــــى�عـــــدل�نســـــ�Sع�
ً
ا+حكــــوم�عليـــــه�الغائـــــب�اعvÄاضـــــا
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�ســــــتئناف�~ـــــي�الحكــــــم��صـــــSي�ا+عÄــــــvتبليغـــــه�للمعÄـــــvض،�و~ــــــي�هـــــذه�الحالــــــة�تنظـــــر�محكمـــــة�

 .(1)عليه

وأما�إذا�لم�يحضر�ا+عÄـvض�عليـه�~ـي�اليـوم�ا+عـ�ن�رغـم�التبليـغ�حسـب��صـول،�فـإن��

ا+حكمة�~ي�هذه�الحالة�تقرر�بناء�عSى�طلب�ا+عvÄض�عليه�الس��v~ي�الـدعوى��عvÄاضـية�بحـق�

�وقبــول��عÄــvاض�إذا�ظهــر�لهــا�أنــه�قــد
ً
ا+عÄــvض�عليــه�غيابيــا

أســباب��عÄــvاض�وتصــدر�قرارهــا�بــرد��عÄــvاض�أو�فســخ�الحكــم�الغيــابي�وإبطالــه�أو�تعديلــه�أو�

تأييده،�عSى�أن�يكون�للمعvÄض�عليه�الحق�~ي�استئناف�هذا�القرار�من�تبليغه�إياه

تأصيل]�عPQاض]ع�ى]الحكم]الغيابي]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

مـــــن�كـــــUم�الفقهـــــاء�الـــــذين�يج�ـــــ�ون�الحكـــــم�عSـــــى�الغائـــــب�أmÙـــــم�يســـــمعون�مـــــن��يفهـــــم�

مـــا�نـــص�عليـــه�ابـــن�قدامـــة�رحمـــه�هللا�حـــ�ن�: الغائـــب�عنـــد�قدومـــه�بعـــد�الحكـــم�عليـــه،�ومـــن�ذلـــك

وإن�قدم�الغائب�بعد�الحكـم،�فجـرَّح�الشـهود�بـأمر�كـان�قبـل�الشـهادة�بطـل�الحكـم،�وإن�: " قال

�لــم�يبطــل�الحكــم�ولــم�يقبلــه�الحــاكم؛�Þنــه�يجــوز�أن�َجــرَّحهم�بــأمر�بعــد�أداء�الشــهادة�أو�
ً
مطلقــا

،�فـــــإن�جـــــرحهم�وإ��نفـــــذ�
ً
ـــــل�ثUثـــــا جَّ

ُ
يكـــــون�بعـــــد�الحكـــــم،�فـــــ�Uيقـــــدح�فيـــــه،�وإن�طلـــــب�التأجيـــــل�أ

وإ��حلف�¢خر�ونفذ�الحكم�. الحكم،�وإن�اد�ى�القضاء�أو��براء�فكانت�له�بينة

عــ�ن�مــا�نــص�عليــه�القــانون�مــن��عÄــvا~ــي�كــUم�ابــن�قدامــة�يجــد�أن�كUمــه�هــو�

��عvÄا ِبَل�منه،�وإ��ُردَّ
ُ
�ق
ً
ن�أنه�إن�كان�سبب��عvÄاض�سائغا الغيابي،�وَب�َّ

للمـد�ى�عليـه�حـق�الطعـن�~ـي�الشـهود،�والقضـاء�عليـه�حـال�غيبتـه���: " وكذلك�قالوا�

�
ً
"يبطل�عليه�حقا

(4). 

ون�~ــــي�كيفيــــة�ووقــــت�النظــــر�~ــــي��عÄــــvاوأمــــا��جــــراءات�ال�ــــ�fنــــص�علmÇــــا�القــــان�

�fـــ�إجـــراءات�مبناهـــا�السياســـة�الشـــرعية�ا+ســـتندة�إ`ـــى�ا+صـــلحة،�فحـــ�ن�حـــدد�القـــانون�ا+ـــدة�ال

،�فــإن�ذلــك�أد�ــى��ســتقرار�القضــاء،�فلــو�تــرك��مــر�دون�تحديــد�
ً
م�فmÇــا�بخمســة�عشــر�يومــا يقــدَّ

للمـدة�+ــا�اسـتقر�قضــاء�عSــى�غائـب؛�Þن�ا+حكــوم�لـه�ســيبقى�حبــ

�عSـــــى�هـــــذا�الحكــــم،�حيـــــث�إن�القضـــــاء�يميـــــل�إ`ـــــى�عـــــدل�نســـــ
ً
ا+حكــــوم�عليـــــه�الغائـــــب�اعvÄاضـــــا

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 112(المادة () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 113(المادة () 
3
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�عSـى�اســتقرار�
ً
�الغائــب�بعـد�هــذه�ا+ـدة�حرصــا

�هو�أمر�اج�mادي�مبناه�ا+صلحة،�و��ي
ً
ع�fgأنه�يجب�وتحديد�ا+دة�بخمسة�عشر�يوما

الوقـــوف�عSـــى�هـــذه�ا+ـــدة�بحيـــث���يجـــوز�زياد»mـــا�أو�إنقاصـــها،�فقـــد�يـــرى�و`ـــي��مـــر�~ـــي�زمـــان�أنـــه�

 

 .الطعن]�ي]الحكم]القضائي]باTستئناف

مــرة�ثانيــة��تقــوم�فكــرة��ســتئناف�~ــي�قــوان�ن�أصــول�ا+حاكمــات�عSــى�عــرض�القضــية

عSــــى�هيئــــة�قضــــائية�أعSــــى�مــــن�الهيئــــة�ال�ــــ�fنظــــرت�فmÇــــا�Þول�مــــرة،�حيــــث�تكــــون�الهيئــــة�الثانيــــة�

 .(1)ا+تمثلة�بمحكمة��ستئناف�متمتعة�بالخ½vة�الواسعة�والفهم�الدقيق�للمسائل�الدقيقة

�دون�حضــور��صــل�~ــي�محــاكم��ســتئناف�أن�تفصــل�~ــي�القضــايا�ا+
ً
ســتأنفة�تــدقيقا

الطرف�ن،�ويحق�لها�أن�تسمع�الدعوى�مرافعة�إذا�قررت�محكمة��سـتئناف�مـن�تلقـاء�نفسـها�

ذلك�أو�بنـاء�عSـى�طلـب�أحـد�الخصـوم،�و~ـي�الحالـة��خ�ـvة�يشـvÄط�موافقـة�محكمـة��سـتئناف�

طلــب�عSــى�الطلــب،�و~ــي�حــال�أن�رفضــت�محكمــة��ســتئناف�ســماع�الــدعوى�مرافعــة�بنــاء�عSــى�

أحــــــد�الخصــــــوم،�فــــــإن�القــــــانون�أوجــــــب�عSــــــى�محكمــــــة��ســــــتئناف�أن�تــــــدرج�~ــــــي�القــــــرار�أســــــباب�

�،
ً
�من�تاريخ�صـدور�الحكـم�إذا�كـان�الحكـم�وجاهيـا

ً
وتكون�مدة��ستئناف�ثUثون�يوما

�فتبـــدأ�مــدة��ســـتئناف�مــن�تـــاريخ�تبليــغ�الحكـــم،�و~ــي�الحـــالت�ن�يســـقط�
ً
وإذا�كــان�الحكـــم�غيابيــا

ســتئناف�اليــوم�الــذي�صــدر�فيــه�الحكــم�أو�جــرى�فيــه�التبليــغ،�وكــذلك�تســقط�أيــام�

وبالتدقيق�~ي�مدة��ستئناف�وإجراءاته�~ي�قانون�أصول�ا+حاكمـات�الشـرعية�ُيلمـس�

ذ�لـــو�تـــرك��مـــر�بـــدون�أن�القــانون�~ـــي�تحديـــده�لهـــذه�ا+ـــدة�إنمـــا�نظـــر�إ`ـــى�ذلـــك�نظـــرة�مصـــلحية،�إ

تحديد�مدة�+ا�استقرت��حكام�القضائية،�ولوقع�الناس�~ـي�حـرج�ومشـقة،�والقضـاء�يميـل�إ`ـى�

�Úـي�~ـي�تقـديري�كافيـة�+ـن�صـدر�الحكـم�
ً
�fواستقرار�يقيfg،�وتحديد�ا+دة�بثUث�ن�يومـا
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�عSـى�اســتقرار�
ً
واسـتقرار�يقيgــf،�فـ�Uيســمع�القاÂـ�fÁمــن�ا+عÄـvض�الغائــب�بعـد�هــذه�ا+ـدة�حرصــا

 .القضاء

�هو�أمر�اج�mادي�مبناه�ا+صلحة،�و��ي�
ً
وتحديد�ا+دة�بخمسة�عشر�يوما

الوقـــوف�عSـــى�هـــذه�ا+ـــدة�بحيـــث���يجـــوز�زياد»mـــا�أو�إنقاصـــها،�فقـــد�يـــرى�و`ـــي��مـــر�~ـــي�زمـــان�أنـــه�

 .يجب�زياد»mا�أو�إنقاصها،�فله�ذلك�بما�يحقق�ا+صلحة

الطعن]�ي]الحكم]القضائي]باTستئناف: اBطلب]الثاني

تقــوم�فكــرة��ســتئناف�~ــي�قــوان�ن�أصــول�ا+حاكمــات�عSــى�عــر�

عSــــى�هيئــــة�قضــــائية�أعSــــى�مــــن�الهيئــــة�ال�ــــ�fنظــــرت�فmÇــــا�Þول�مــــرة،�حيــــث�تكــــون�الهيئــــة�الثانيــــة�

ا+تمثلة�بمحكمة��ستئناف�متمتعة�بالخ½vة�الواسعة�والفهم�الدقيق�للمسائل�الدقيقة

 .�ستئناف]�ي]القانون : الفرع]iول 

�صــل�~ــي�محــاكم��ســتئناف�أن�تفصــل�~ــي�القضــايا�ا+�

الطرف�ن،�ويحق�لها�أن�تسمع�الدعوى�مرافعة�إذا�قررت�محكمة��سـتئناف�مـن�تلقـاء�نفسـها�

ذلك�أو�بنـاء�عSـى�طلـب�أحـد�الخصـوم،�و~ـي�الحالـة��خ�ـvة�يشـvÄط�موافقـة�محكمـة��سـتئناف�

عSــى�الطلــب،�و~ــي�حــال�أن�رفضــت�محكمــة��ســتئناف�ســماع�الــدعوى�مرافعــة�بنــاء�عSــى�

أحــــــد�الخصــــــوم،�فــــــإن�القــــــانون�أوجــــــب�عSــــــى�محكمــــــة��ســــــتئناف�أن�تــــــدرج�~ــــــي�القــــــرار�أســــــباب�

 .(2)الرفض

�،
ً
�من�تاريخ�صـدور�الحكـم�إذا�كـان�الحكـم�وجاهيـا

ً
وتكون�مدة��ستئناف�ثUثون�يوما

�فتبـــدأ�مــدة��ســـتئناف�مــن�تـــاريخ�تبليــغ�الحكـــم،�و~ــي�الحـــالت�ن�يســـقط�
ً
وإذا�كــان�الحكـــم�غيابيــا

ســتئناف�اليــوم�الــذي�صــدر�فيــه�الحكــم�أو�جــرى�فيــه�التبليــغ،�وكــذلك�تســقط�أيــام�مــن�مــدة�� 

 .(3)العطل�الرسمية�إذا�وقعت�~ي�mÙاية�مدة��ستئناف

وبالتدقيق�~ي�مدة��ستئناف�وإجراءاته�~ي�قانون�أصول�ا+حاكمـات�الشـرعية�ُيلمـس�

أن�القــانون�~ـــي�تحديـــده�لهـــذه�ا+ـــدة�إنمـــا�نظـــر�إ`ـــى�ذلـــك�نظـــرة�مصـــلحية،�إ

تحديد�مدة�+ا�استقرت��حكام�القضائية،�ولوقع�الناس�~ـي�حـرج�ومشـقة،�والقضـاء�يميـل�إ`ـى�

�Úـي�~ـي�تقـديري�كافيـة�+ـن�صـدر�الحكـم�
ً
عد`ي�نس��fواستقرار�يقيfg،�وتحديد�ا+دة�بثUث�ن�يومـا

                   
1

: (ون أصول المحاكمات الشرعية، صأبو البصل، شرح قان() 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 143(المادة () 
3

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1(فقرة ) 136(المادة () 

ا�	و��� ا�����
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إنقاصـــها�لوجـــود�عليـــه�أن�يســـتأنف�الحكـــم�إن�شـــاء،�وإذا�رأى�القـــانون�~ـــي�زيـــادة�هـــذه�ا+ـــدة�أو�

 .مسوغات�لذلك���بأس�أن�يفعله،�بحسب�ما�تقتضيه�ا+صلحة�الحقيقية�العامة

كمـــــا�أجـــــاز�القـــــانون�للمســـــتأنف�أن�يقـــــدم�طلـــــب��ســـــتئناف�إ`ـــــى�محكمـــــة��ســـــتئناف�

الشــــرعية�مباشــــرة�أو�بواســــطة�أي�محكمــــة�أخــــرى،�و~ــــي�الحــــالت�ن�بعــــد�اســــتيفاء�الرســــم�ترســــل�

ت�الحكـــم�لتســـجيل��ســـتئناف�وتبليـــغ�الUئحـــة�إ`ـــى�ا+ســـتأنف�

عليـــــــه،�وعنـــــــد�إتمـــــــام�ا+عاملـــــــة�ترفـــــــع�القضـــــــية�و�وراق�ا+تعلقـــــــة�mwـــــــا�إ`ـــــــى�محكمـــــــة��ســـــــتئناف�

وعنـــدما�أجـــاز�القـــانون�للمســـتأنف�أن�يقـــدم�طلـــب��ســـتئناف�+حكمـــة��ســـتئناف�

ذلك�التيســــ��vعSــــى�النــــاس�ورفــــع�الحــــرج�

: �و`ى: مع�التنبيه�أن�تقديم��ستئناف�يوقف�تنفيذ�الحكم�ا+ستأنف�إ��~ي�حالت�ن

�بنفقة
ً
 .(2)إذا�كان�الحكم�متعلقا

إذا�فســـــــخت�محكمـــــــة��ســـــــتئناف�الحكـــــــم�وأعـــــــادت�القضـــــــية�إ`ـــــــى�ا+حكمـــــــة�البدائيـــــــة�

�أو�إتمــام�إجراءا»mــا،�فــإن�عSــى�ا+حكمــة�البدائيــة�أن�تســتد�ي�الطــرف�ن�خــUل�
ً
اعها�مجــددا

عشرة�أيام�من�تاريخ�إعادة�القضية�إلmÇا،�وعند�الس��v~ي�ا+حاكمة�يتبـع�القاÂـ�fÁمـا�جـاء�بقـرار�

رهـا��ول،�وإذا�تـم�وقد�ترى�ا+حكمة�البدائية�أن�قرارها��ول�صائب�وتصـر�عSـى�قرا

اســـتئناف�الحكـــم�ثانيـــة،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�تـــدقق�محكمـــة��ســـتئناف�فيـــه�وتصـــدر�قرارهـــا�إمـــا�

بتأييــــــد�الحكــــــم�أو�فســــــخه،�و~ــــــي�الحالــــــة��خ�ــــــvة�+حكمــــــة��ســــــتئناف�إمــــــا�أن�تقــــــرر�رؤيــــــة�هــــــذه�

�آخر�تندبه�ا+حكمة ٍ
(4). 

نون�عنـــدما�مـــنح�القاÂــ�fÁســـلطة��صــرار�عSـــى�قـــراره�مــن�جهـــة�مبـــدأ�

�عSــــى�طــــول�تــــاريخ�
ً
اســـتقUل�القاÂــــ�fÁوعــــدم�التــــدخل�فيـــه،�حيــــث�إن�هــــذا�ا+بــــدأ�كـــان�محفوظــــا

وقد�أوجب�القانون�عSى�ا+حكمة�البدائية�إعـUم�الحضـور�بقـرار�محكمـة��سـتئناف�

إلmÇا�بقرار�mÙائي�مع�مUحظة�ما�جاء�~ي�الفقرة��و`ى�من�

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���
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عليـــه�أن�يســـتأنف�الحكـــم�إن�شـــاء،�وإذا�رأى�القـــانون�~ـــي�زيـــادة�هـــذه�ا+ـــدة�أو�

مسوغات�لذلك���بأس�أن�يفعله،�بحسب�ما�تقتضيه�ا+صلحة�الحقيقية�العامة

كمـــــا�أجـــــاز�القـــــانون�للمســـــتأنف�أن�يقـــــدم�طلـــــب��ســـــتئناف�إ`ـــــى�محكمـــــة��ســـــتئناف�

الشــــرعية�مباشــــرة�أو�بواســــطة�أي�محكمــــة�أخــــرى،�و~ــــي�الحــــالت�ن�بعــــد�اســــتيفاء�الرســــم�ترســــل�

ت�الحكـــم�لتســـجيل��ســـتئناف�وتبليـــغ�الUئحـــة�إ`ـــى�ا+ســـتأنف��وراق�إ`ـــى�ا+حكمـــة�ال�ـــ�fأصـــدر 

عليـــــــه،�وعنـــــــد�إتمـــــــام�ا+عاملـــــــة�ترفـــــــع�القضـــــــية�و�وراق�ا+تعلقـــــــة�mwـــــــا�إ`ـــــــى�محكمـــــــة��ســـــــتئناف�

وعنـــدما�أجـــاز�القـــانون�للمســـتأنف�أن�يقـــدم�طلـــب��ســـتئناف�+حكمـــة��ســـتئناف�. (1)الشـــرعية

ذلك�التيســــ��vعSــــى�النــــاس�ورفــــع�الحــــرج�الشــــرعية�مباشــــرة�أو�أي�محكمــــة�أخــــرى،�إنمــــا�قصــــد�بــــ

 .ع×mم

مع�التنبيه�أن�تقديم��ستئناف�يوقف�تنفيذ�الحكم�ا+ستأنف�إ��~ي�حالت�ن

�بنفقة: الثانية. إذا�كان�الحكم�معجل�التنفيذ
ً
إذا�كان�الحكم�متعلقا

إذا�فســـــــخت�محكمـــــــة��ســـــــتئناف�الحكـــــــم�وأعـــــــادت�القضـــــــية�إ`ـــــــى�ا+حكمـــــــة�البدائيـــــــة�

�أو�إتمــام�إجراءا»mــا،�فــإن�عSــى�ا+حكمــة�البدائيــة�أن�تســتد�ي�الطــرف�ن�خــUل�لســم
ً
اعها�مجــددا

عشرة�أيام�من�تاريخ�إعادة�القضية�إلmÇا،�وعند�الس��v~ي�ا+حاكمة�يتبـع�القاÂـ�fÁمـا�جـاء�بقـرار�

 .(3)الفسخ�ويتم�إجراءات�القضية

وقد�ترى�ا+حكمة�البدائية�أن�قرارها��ول�صائب�وتصـر�عSـى�قرا�

اســـتئناف�الحكـــم�ثانيـــة،�ففـــي�هـــذه�الحالـــة�تـــدقق�محكمـــة��ســـتئناف�فيـــه�وتصـــدر�قرارهـــا�إمـــا�

بتأييــــــد�الحكــــــم�أو�فســــــخه،�و~ــــــي�الحالــــــة��خ�ــــــvة�+حكمــــــة��ســــــتئناف�إمــــــا�أن�تقــــــرر�رؤيــــــة�هــــــذه�

القضية�مرافعة�أو�إعاد»mا�للمحكمة�ل�vاها�قاٍض�آخر�تندبه�ا+حكمة

نون�عنـــدما�مـــنح�القاÂــ�fÁســـلطة��صــرار�عSـــى�قـــراره�مــن�جهـــة�مبـــدأ�وقــد�أحســـن�القــا

�عSــــى�طــــول�تــــاريخ�
ً
اســـتقUل�القاÂــــ�fÁوعــــدم�التــــدخل�فيـــه،�حيــــث�إن�هــــذا�ا+بــــدأ�كـــان�محفوظــــا

 .القضاء��سUمي

وقد�أوجب�القانون�عSى�ا+حكمة�البدائية�إعـUم�الحضـور�بقـرار�محكمـة��سـتئناف��

إلmÇا�بقرار�mÙائي�مع�مUحظة�ما�جاء�~ي�الفقرة��و`ى�من�خUل�أسبوع�من�تاريخ�إعادة�القضية�

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 140(المادة () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 152(المادة () 
3

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) أ(فقرة ) 149( المادة() 
4

من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ب(فقرة ) 149(المادة () 
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�بصــورة�مــن�القــرار��ســتئنا~ي�
ً
وتعطــي�صــورة�عــن�إعــUم�الحكــم�ا+ســتأنف�مظهــرا

�~ي�القضية
ً
 .(1)عند�طلبه�من�قبل�ا+ستأنف�عSى�أن�يظل�القرار��صSي�محفوظا

انون�~ـي�كـل�مـا�يتعلـق�با�سـتئناف�وبالنظر�~ي��جـراءات�السـابقة�ال�ـ�fنـص�علmÇـا�القـ

�أن�هــــــذه��جــــــراءات�إنمــــــا�وضــــــعها�القــــــانون�مــــــن�بــــــاب�السياســــــة�الشــــــرعية�ال�ــــــ�fتحقــــــق�

�مــن�إجــراء�هكــذا�أمــور�تنظيميــة�لÃحكــام�القضــائية�طا+ــا�كانــت�هــذه�
ً
ا+صــلحة،�و��مــانع�شــرعا

 .�جراءات���تخالف�الشرع�وتحقق�ا+صلحة�العامة�الحقيقية

��ســتئناف�بصــورته�اليــوم�هــو�مــن�ا+م�ــ�ات�ال�ــ�fســجلت�للدولــة�العثمانيــة�

�~ـــــــي�هـــــــذا�ا+وضـــــــوع�ح�ـــــــ�Åظـــــــن�كث�ـــــــ�vٌمـــــــن�رجـــــــال�القضـــــــاء�
ً
وإن�لـــــــم�يكـــــــن�كـــــــUم�الفقهـــــــاء�واضـــــــحا

وا+شتغل�ن�بالفقه��سUمي�أن�فكرة�استئناف��حكام�القضائية�هو�عمل�نظامي�بحت�دعت�

ليـــه�الضـــرورة،�ولكـــن�ا+ســـتقرئ�+ـــا�قالـــه�الفقهـــاء�~ـــي�هـــذا�الجانـــب�يجـــد�أmÙـــم�قـــد�طرقـــوا�هـــذا�

أي�" الـدفع�" ا+وضوع�بالبحث،�وإن�لم�يطلقوا�عليه�هذا�ا+سم�Åحيث�كان�مـن�مسـميا»mم�لـه�

: 

ابـــن� كـــل�( الكتــاب�والســـنة�عSـــى�وقــوع�الخطـــأ�مـــن��نســان�كقولـــه�

ومنـــه�القاÂـــ�fÁفـــ�Uمـــانع�مـــن�عـــرض�أقوالـــه�عSـــى�

 .حيحه�إن�زل 

 �إ`ـى�الـيمن،�فان�mينـا�إ`ـى�قـوم�قـد
ً
�(4)بنـوا�ُزْبَيـة

لÃســد،�فبينــا�هــم�كــذلك�يتــدافعون�إذ�ســقط�رجــل،�فتعلــق�بــآخر،�ثــم�تعلــق�رجــل�بــآخر،�

ح�ــــ�Åصــــاروا�فmÇـــــا�أربعــــة،�فجــــرحهم��ســـــد،�فانتــــدب�لـــــه�رجــــل�بحربــــة�فقتلـــــه،�ومــــاتوا�مـــــن�

                                                           

: مصر، الطبعة –لبابي الحلبي سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا

صحيح الترغيب . وقد صح اسناده الحاكم في المستدرك
 -ھـ  ١٤٢١اCولى، : والترھيب ل�لباني، مكتَبة الَمعارف لِلنَْشِر والتوزْيع، الرياض، السعودية، الطبعة

. س ليقع فيھا اCسد، وسميت بذلك، Cنھم كانوا يحفرونھا في موضع عالٍ 
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�بصــورة�مــن�القــرار��ســتئنا~ي�) 149(ا+ــادة�
ً
وتعطــي�صــورة�عــن�إعــUم�الحكــم�ا+ســتأنف�مظهــرا

�~ي�القضية
ً
عند�طلبه�من�قبل�ا+ستأنف�عSى�أن�يظل�القرار��صSي�محفوظا

وبالنظر�~ي��جـراءات�السـابقة�ال�ـ�fنـص�علmÇـا�القـ�

يتضـــــح�أن�هــــــذه��جــــــراءات�إنمــــــا�وضــــــعها�القــــــانون�مــــــن�بــــــاب�السياســــــة�الشــــــرعية�ال�ــــــ�fتحقــــــق�

�مــن�إجــراء�هكــذا�أمــور�تنظيميــة�لÃحكــام�القضــائية�طا+ــا�كانــت�هــذه�
ً
ا+صــلحة،�و��مــانع�شــرعا

�جراءات���تخالف�الشرع�وتحقق�ا+صلحة�العامة�الحقيقية

 .تأصيل]�ستئناف]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

��fــ�مصــطلح��ســتئناف�بصــورته�اليــوم�هــو�مــن�ا+م�ــ�ات�ال

�~ـــــــي�هـــــــذا�ا+وضـــــــوع�ح�ـــــــ�Åظـــــــن�كث�ـــــــ�vٌمـــــــن�رجـــــــال�القضـــــــاء�
ً
وإن�لـــــــم�يكـــــــن�كـــــــUم�الفقهـــــــاء�واضـــــــحا

وا+شتغل�ن�بالفقه��سUمي�أن�فكرة�استئناف��حكام�القضائية�هو�عمل�نظامي�بحت�دعت�

ليـــه�الضـــرورة،�ولكـــن�ا+ســـتقرئ�+ـــا�قالـــه�الفقهـــاء�~ـــي�هـــذا�الجانـــب�يجـــد�أmÙـــم�قـــد�طرقـــوا�هـــذا�إ

ا+وضوع�بالبحث،�وإن�لم�يطلقوا�عليه�هذا�ا+سم�Åحيث�كان�مـن�مسـميا»mم�لـه�

 .(2)دفع�الدعوى�للنظر�مرة�أخرى 

:ومن��دلة�ال��fتؤصل�+بدأ��ستئناف�ما�يSي

الكتــاب�والســـنة�عSـــى�وقــوع�الخطـــأ�مـــن��نســان�كقولـــه��النصــوص�ا+تـــوافرة�مـــن .1

ومنـــه�القاÂـــ�fÁفـــ�Uمـــانع�مـــن�عـــر�(3) )خطـــاء�وخ�ـــ�vالخطـــائ�ن�التوابـــون  آدم� 

جهة�رقابية�أعSى�للوقوف�عSى�خطئه�وتصحيحه�إن�زل 

إ`ـى�الـيمن،�فان�mينـا�إ`ـى�قـوم�قـد�بعث�fgرسـول�هللا�: عن�عSي�ر�fÁÂهللا�عنه�قال .2

لÃســد،�فبينــا�هــم�كــذلك�يتــدافعون�إذ�ســقط�رجــل،�فتعلــق�بــآخر،�ثــم�تعلــق�رجــل�بــآخر،�

ح�ــــ�Åصــــاروا�فmÇـــــا�أربعــــة،�فجــــرحهم��ســـــد،�فانتــــدب�لـــــه�رجــــل�بحربــــة�فقتلـــــه،�ومــــاتوا�مـــــن�

                   
1

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 151(المادة () 
2

 ).215 -214: (عرنوس، تاريخ القضاء، ص() 
3

سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا() 
وقد صح اسناده الحاكم في المستدرك) 659/ 4(م  ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الثانية، 

والترھيب ل�لباني، مكتَبة الَمعارف لِلنَْشِر والتوزْيع، الرياض، السعودية، الطبعة
 )216/ 3(م  ٢٠٠٠

4
بية()  س ليقع فيھا اCسد، وسميت بذلك، Cنھم كانوا يحفرونھا في موضع عالٍ حفرة يحفرھا النا: الزُّ

 ).38/209(الزبيدي، تاج العروس، 
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جـــراح�mم�كلهـــم،�فقـــام�أوليـــاء��ول�إ`ـــى�أوليـــاء�¢خـــر،�فـــأخرجوا�الســـUح�ليقتتلـــوا،�فأتـــاهم�

صـــSى�هللا�تريـــدون�أن�تقـــاتلوا�ورســـول�هللا�

�إني�أق�fÁöبينكم�قضاء�إن�رضيتم�فهو�القضاء،�وإ��حجز�بعضـكم�عـن�

فيكـــون�هـــو�الـــذي�يقöـــ�fÁبيـــنكم،�فمـــن�عـــدا�

لـــذين�حضـــروا�الب%ـــ�vربـــع�الديـــة،�وثلـــث�الديـــة�

ونصــــف�الديــــة�والديــــة�كاملــــة،�فلــــÃول�الربــــع؛�Þنــــه�هلــــك�مــــن�فوقــــه،�وللثــــاني�ثلــــث�الديــــة،�

�fى�هللا�عليـه�وسـلمـSوهـو�عنـد�مقـام��صـ

: رجل�من�القوم: الواحت�Å،�فق" أنا�أق�fÁöبينكم�

�قöــ�ÅÁفينــا،�فقصــوا�عليــه�القصــة،�فأجــازه�رســول�هللا�
ً
~ــي�هــذه�: وجــه�الد�لــة. (2)إن�عليــا

�fـم�+ـا�جـاءوا�إ`ـى�الن�ـmÙض�آخـر،�حيـث�أ�

وعرضــــوا�عليــــه�القصــــة�أقــــرهم�عSــــى�النظــــر�فmÇــــا�مــــرة�أخــــرى،�ولــــو�أنــــه���يجــــوز�أن�تعــــرض�

�fن�لهـــم�عـــدم�جـــواز�ذلـــك،�فقبـــول�الن�ـــ �ولَبـــ�َّ

�fـــــى�جـــــواز��ســـــتئناف،�وهنـــــا�نظـــــر�الن�ـــــSســـــماع�الـــــدعوى�مـــــرة�ثانيـــــة�دليـــــل�عـــــي�تفاصـــــيل��~

�
ً
الــــدعوى�وأقــــر�قضــــاء�عSــــي�رÂــــ�fÁهللا�عنــــه�+وافقتــــه�للشــــرع،�ولــــو�لــــم�يكــــن�قضــــاؤه�موافقــــا

كانــت�امرأتـان�معهمـا�ابناهمـا،�جــاء�: " قـال

إنمـــا�: إنمـــا�ذهـــب�بابنـــك،�وقالـــت��خـــرى 

ذهــب�بابنــك،�فتحاكمتــا�إ`ــى�داود�عليــه�الســUم�فقöــ�ÅÁبــه�للك½ــvى،�فخرجتــا�عSــى�ســليمان�

��: وني�بالسك�ن�أشقه�بي×mما،�فقالت�الصغرى 

أن�ســــــليمان�عليــــــه�: وجــــــه�الد�لــــــة. (3)"تفعــــــل�يرحمــــــك�هللا�هــــــو�اب×mــــــا�فقöــــــ�ÅÁبــــــه�للصــــــغرى�

ِبــَل�أن�يســـمع�الــدعوى�مــن�ا+ـــرأت�ن�مــرة�ثانيــة،�ولـــو�لــم�يكــن�ســـماع�الــدعوى�مـــرة�
َ
الســUم�ق

ســائي�~ــي�وقــد�: " قــال�ابــن�حجــر
َّ
اســتنبط�الن

                                                           

ابن منظور، لسان العرب، ). 1/192(ابن اCثير، النھاية في غريب الحديث واCثر، 

فيه حنش فيه ضعف، وبقية رجاله رجال : 
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جـــراح�mم�كلهـــم،�فقـــام�أوليـــاء��ول�إ`ـــى�أوليـــاء�¢خـــر،�فـــأخرجوا�الســـUح�ليقتتلـــوا،�فأتـــاهم�

�رÂـــ�fÁهللا تريـــدون�أن�تقـــاتلوا�ورســـول�هللا�: ذلـــك،�فقـــال�(1)�عنـــه�عSـــى�َتِفيَئـــِة عSـــيٌّ

�ي؟�إني�أق�fÁöبينكم�قضاء�إن�رضيتم�فهو�القضاء،�وإ���عليه�وسلم

fتـــأتوا�الن�ـــ�Åـــ�فيكـــون�هـــو�الـــذي�يقöـــ�fÁبيـــنكم،�فمـــن�عـــدا��صـــSى�هللا�عليـــه�وســـلم بعـــض�ح

لـــذين�حضـــروا�الببعـــد�ذلـــك�فـــ�Uحـــق�لـــه،�اجمعـــوا�مـــن�قبائـــل�ا

ونصــــف�الديــــة�والديــــة�كاملــــة،�فلــــÃول�الربــــع؛�Þنــــه�هلــــك�مــــن�فوقــــه،�وللثــــاني�ثلــــث�الديــــة،�

�fوللثالث�نصف�الدية�فـأبوا،�أن�يرضـوا،�فـأتوا�الن�ـ

أنا�أق�fÁöبينكم�: " إبراهيم،�فقصوا�عليه�القصة،�فقال

�قöــ�ÅÁفينــا،�فقصــوا�عليــه�القصــة،�فأجــازه�رســول�هللا�
ً
إن�عليــا

الحادثة�دليل�عSى�جـواز�عـرض�القضـية�عSـى�قـاض�آخـر،�حيـث�أmÙـم�+ـا�جـاءوا�إ`ـى�الن

وعرضــــوا�عليــــه�القصــــة�أقــــرهم�عSــــى�النظــــر�فmÇــــا�مــــرة�أخــــرى،�ولــــو�أنــــه���يجــــوز�أن�تعــــر

ن�لهـــم�عـــدم�جـــواز�ذلـــك،�فقبـــول�الن�Sـــى�قـــاض�آخـــر�+ـــا�أقـــرهم�الن�ـــ�fالقضـــية�ع ولَبـــ�َّ

ســـــماع�الـــــدعوى�مـــــرة�ثانيـــــة�دليـــــل�عSـــــى�جـــــواز��ســـــتئناف،�وهنـــــا�نظـــــر�الن

�
ً
الــــدعوى�وأقــــر�قضــــاء�عSــــي�رÂــــ�fÁهللا�عنــــه�+وافقتــــه�للشــــرع،�ولــــو�لــــم�يكــــن�قضــــاؤه�موافقــــا

 .للشرع�+ا�أقره

3. fÁــÂهللا�عنـه�أن�رسـول�هللا��مـا�رواه�أبـو�هريـرة�رقـال�

إنمـــا�ذهـــب�بابنـــك،�وقالـــت��خـــرى : الـــذئب�فـــذهب�بـــابن�إحـــداهما،�فقالـــت�لصـــاحب�mا

ذهــب�بابنــك،�فتحاكمتــا�إ`ــى�داود�عليــه�الســUم�فقöــ�ÅÁبــه�للك½ــvى،�فخرجتــا�عSــى�ســليمان�

وني�بالسك�ن�أشقه�بي×mما،�فقالت�الصغرى ائت: بن�داود�علmÇما�السUم�فأخ½vتاه،�فقال

تفعــــــل�يرحمــــــك�هللا�هــــــو�اب×mــــــا�فقöــــــ�ÅÁبــــــه�للصــــــغرى�

ِبــَل�أن�يســـمع�الــدعوى�مــن�ا+ـــرأت�ن�مــرة�ثانيــة،�ولـــو�لــم�يكــن�ســـماع�الــدعوى�مـــرة�
َ
الســUم�ق

�+ــا�فعــل�ذلــك،�فــدل�عSــى�الجــواز
ً
قــال�ابــن�ح. ثانيــة�جــائزا

                   
1

ابن اCثير، النھاية في غريب الحديث واCثر، . أي على أَثَِرهِ () 
)1/40.( 

2
: ميوقال الھيث). 2/15( أحمد بن حنبل، المسند،. رواه أحمد() 

 ).6/287(الھيثمي، مجمع الزوائد، . الصحيح
3

 ).8/156(البخاري، صحيح البخاري، . رواه البخاري() 
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�  ا�����

ن�الك½ـــvى�مـــن�هـــذا�الحـــديث�أشـــياء�نفيســـة�فÄـــvجم�نقـــض�الحـــاكم�مـــا�حكـــم�بـــه�غ�ـــvه�

�ÅÁـــــæبــــي�موÞهللا�عنــــه��fÁــــÂوكــــذلك�ممــــا�يؤصــــل�لفكــــرة��ســــتئناف�مــــا�ورد�~ــــي�كتــــاب�عمــــر�ر

��يمنعنـك�قضـاء�قضـيت�فيـه�اليـوم�فراجعـت�

فيــــــه�رأيــــــك�فهــــــديت�لرشــــــدك�أن�تراجــــــع�فيــــــه�الحــــــق،�فــــــإن�الحــــــق�قــــــديم���يبطلــــــه��ــــــfÁء،�

أنــــه�إذا�تبــــ�ن�أن�حكــــم�: ،�وجــــه�الد�لــــة

ــ�vاج�mــ ِ�ّ
َ
اده؛�القاÂــ�fÁالــذي�صــدر�منــه�~ــي�قضــية�قöــmw�ÅÁــا�كــان�خطــأ،�فإنــه�يرجــع�عنــه�وُيغ

Þن�الرجوع�إ`ى�الحق�كمـا�قـال�عمـر�خ�ـ�vمـن�التمـادي�~ـي�الباطـل،�و��يبطلـه�وقـوع��ج�mـاد�

أما�نصوص�العلماء�~ي�هذا�الباب�فكث�vة�م×mا�نص�العلماء�عSـى�أن�حكـم�الحـاكم���يسـتقر�

ي�أو�~ـــــي�أربعـــــة�مواضـــــع�ويـــــنقض�إذا�وقـــــع�عSـــــى�خـــــUف��جمـــــاع�أو�القواعـــــد�أو�الـــــنص�الجSـــــ

،�وقــد�علــل�الســبكي�رحمــه�هللا�ذلــك�بــأن�القاÂــ�fÁنائــب�الشــرع،�ولــذلك���يصــح�

،��وبمـــا�أن�العلمـــاء�قــد�نصـــوا�عSــى�نقـــض�الحكــم�~ـــي�هـــذه�

�
ً
�للنصـوص�أو�موافقـا

ً
الحا�ت،�فإنه���بـد�مـن�وسـيلة�+عرفـة�كـون�الحكـم�قـد�جـاء�مخالفـا

الصـUحية�النظـر�~ـي�هــذه��مـور�أن�يكـون�قـدر�مـن�العلـم�وا+عرفـة�~ــي�

��سـيما�وأن��-وهـو�الصـواب��-هذا�الجانـب،�فكانـت�فكـرة��سـتئناف�وتعـدد�القضـاة�فmÇـا�

كـم�فصل�~ي�جمع�الفقهـاء�للنظـر�~ـي�ح" 

إذا�: " ،�وجـــاء�تحـــت�هـــذا�البـــاب�أن�مـــن�الفقهـــاء�ومـــ×mم�مطـــرف�رحمـــه�هللا�كـــان�يقـــول 

�فإنـه���ينظـر��م�ـ�v~ـي�هـذا�الطلـب،�وقـال
ً
: اشتكي�عSى�القاÂـ�fÁ~ـي�قضـية،�وكـان�القاÂـ�fÁعـد�

ولــو�جهــل��م�ــ�vفــأجلس�فقهــاء�بلــده�وأمــرهم�أن�ينظــروا�~ــي�تلــك�الحكومــة�فنظــروا�فmÇــا،�فــرأى�

�حكــــم�القاÂــــ�fÁففســــخه��م�ــــ�vأو�رد�قضــــيته�إ`ــــى�مــــا�رأى�الفقهــــاء،�فــــرأى�

                                                           

الغليل، اCلباني، إرواء . وصححه اCلباني

ابن أبي الدم، أدب القضاء، ). 1/78(ابن فرحون، تبصرة الحكام، 
 ).10/50(ابن قدامه، المغني، 
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الســـ'ن�الك½ـــvى�مـــن�هـــذا�الحـــديث�أشـــياء�نفيســـة�فÄـــvجم�نقـــض�الحـــاكم�مـــا�حكـــم�بـــه�غ�ـــvه�

�إذا�اقت��ÅÁöمر�ذلك� لُّ جَّ
َ
ُه�أو�أ

ُ
"ممن�هو�مثل

(1). 

4. �ÅÁـــــæبــــي�موÞهللا�عنــــه��fÁــــÂوكــــذلك�ممــــا�يؤصــــل�لفكــــرة��ســــتئناف�مــــا�ورد�~ــــي�كتــــاب�عمــــر�ر

��يمنعنـك�قضـاء�قضـيت�فيـه�اليـوم�فراجعـت�و :  " �شعري�ر�fÁÂهللا�عنه،�ومما�جاء�فيه

فيــــــه�رأيــــــك�فهــــــديت�لرشــــــدك�أن�تراجــــــع�فيــــــه�الحــــــق،�فــــــإن�الحــــــق�قــــــديم���يبطلــــــه�

"ومراجعــــة�الحــــق�خ�ــــ�vٌمــــن�التمــــادي�~ــــي�الباطــــل�
،�وجــــه�الد�لــــة(2)

ــ�vاج�mــ ِ�ّ
َ
القاÂــ�fÁالــذي�صــدر�منــه�~ــي�قضــية�قöــmw�ÅÁــا�كــان�خطــأ،�فإنــه�يرجــع�عنــه�وُيغ

Þن�الرجوع�إ`ى�الحق�كمـا�قـال�عمـر�خ�ـ�vمـن�التمـادي�~ـي�الباطـل،�و��يبطلـه�وقـوع��ج�mـاد�

 .(3)�ول�عSى�خUفه

أما�نصوص�العلماء�~ي�هذا�الباب�فكث�vة�م×mا�نص�العلماء�عSـى�أن�حكـم�الحـاكم���يسـتقر� .5

~ـــــي�أربعـــــة�مواضـــــع�ويـــــنقض�إذا�وقـــــع�عSـــــى�خـــــUف��جمـــــاع�أو�القواعـــــد�أو�الـــــنص�الجSـــــ

،�وقــد�علــل�الســبكي�رحمــه�هللا�ذلــك�بــأن�القاÂــ�fÁنائــب�الشــرع،�ولــذلك���ي(4)القيــاس

،��وبمـــا�أن�العلمـــاء�قــد�نصـــوا�عSــى�نقـــض�الحكــم�~ـــي�هـــذه�(5)منــه�الحكـــم�بغ�ــ�vحكـــم�الشــرع

�
ً
�للنصـوص�أو�موافقـا

ً
الحا�ت،�فإنه���بـد�مـن�وسـيلة�+عرفـة�كـون�الحكـم�قـد�جـاء�مخالفـا

الصـUحية�النظـر�~ـي�هــذه��مـور�أن�يكـون�قـدر�مـن�العلـم�وا+عرفـة�~ــي�لهـا،�و��بـد�+ـن�يمـنح�

هذا�الجانـب،�فكانـت�فكـرة��سـتئناف�وتعـدد�القضـاة�فmÇـا�

 .رأي�الجماعة�أقرب�إ`ى�الصواب�من�رأي�الواحد

�سماه�
ً
: " وقد�أقام�ابن�فرحون�~ي�تبصرته�بابا

�fÁـــÂم�مطـــرف�رحمـــه�هللا�كـــان�يقـــول "القاm×وجـــاء�تحـــت�هـــذا�البـــاب�أن�مـــن�الفقهـــاء�ومـــ�،

�فإنـه���ينظـر��م�ـ�v~ـي�هـذا�الطلـب،�وقـال
ً
اشتكي�عSى�القاÂـ�fÁ~ـي�قضـية،�وكـان�القاÂـ�fÁعـد�

ولــو�جهــل��م�ــ�vفــأجلس�فقهــاء�بلــده�وأمــرهم�أن�ينظــروا�~ــي�تلــك�الحكومــة�فنظــروا�فmÇــا،�فــرأى�

لفقهــــاء�فســــخ�حكــــم�القاÂــــ�fÁففســــخه��م�ــــ�vأو�رد�قضــــيته�إ`ــــى�مــــا�رأى�الفقهــــاء،�فــــرأى�هــــؤ�ء�ا

                   
1

 ).12/56(العسقWني، ابن حجر، فتح الباري، () 
2

وصححه اCلباني). 10/252(البيھقي، السنن الكبرى، . رواه البيھقي() 
)8/259-260.( 

3
 ).1/86(ابن القيم، إعWم الموقعين، () 

4
ابن فرحون، تبصرة الحكام، ). 6/281(ابن نجيم، البحر الرائق، () 
ابن قدامه، المغني، ). 2/436(السبكي، فتاوى السبكي، ). 1/410(

5
 ).2/436(السبكي، فتاوى السبكي، () 
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�أمöــ�ÅÁفســخ�الحكــم�
ً
مطــرف�أنــه�~ــي�هــذه�الحالــة�ينظــر،�فــإن�كــان�~ــي�حكــم�القاÂــ�fÁخطــأ�بينــا

،�وبـــالنظر�~ــــي�قــــول�ابــــن�فرحــــون�الســــابق�ُيلمــــس�أنـــه�يلتقــــي�إ`ــــى�حــــد�كب�ــــ�vمــــع�فكــــرة�محكمــــة�

مـــا�روتـــه�أم��yالفقهـــاء�مـــن�رد��حكـــام�ال�ـــ�fتخـــالف�شـــرع�هللا�

�ليس�عليه�أمرنا�فهو�رد�
ً
Uمن�عمل�عم

بـاب�نقـض��حكـام�الباطلـة�ورد�محـدثات�

بأنــه�قاعــدة�عظيمــة�مــن�قواعــد��ســUم�وهــو�مــن�جوامــع�كلمــه�

ومن�نصوص�الفقهاء�~ـي�تـدقيق�وفحـص�أحكـام�القضـاة�مـا�قالـه�ابـن�فرحـون�ا+ـالكي�

ي�لíمام�أن�يتفقد�أحوال�القضاة�فـإmÙم�قـوام�أمـره�ورأس�سـلطانه،�وكـذلك�

ه�فيتصــــــفح�أقضـــــــي�mم�ويرا�ــــــي�أمـــــــورهم�

ومـا�عليـه�محـاكم��سـتئناف�فهـو�تصـفح�Þحكـام�القضـاة،�فوجـود�هيئــة�

قضـــائية�عليـــا�تراقـــب�أحكـــام�القضـــاء�تقتضـــيه�ا+صـــلحة،���ســـيما�مـــع�ضـــعف�قضـــاة�الزمـــان،�

ضـائية�يجـد�والفساد�الذي�أصاب�البعض�¢خـر�إ`ـى�جانـب�ضـعفه،�وا+طلـع�عSـى�الجلسـات�الق

 .جم�هذا�الضعف،��مر�الذي�يجعله�يؤيد�وبكل�قوة�وجود�هيئة�رقابة�عSى�أحكام�القضاة

�أو�أك¿ـــــ�vيكـــــون�لـــــه�
ً
��–ويجـــــوز�لـــــو`ي��مـــــر�أن�يعـــــ�ن�قاضـــــيا

ً
أو�لهـــــؤ�ء��–إن�كـــــان�واحـــــدا

وحـــــدهم�الحـــــق�~ـــــي�النظـــــر�~ـــــي��حكـــــام�الصـــــادرة�عـــــن�القضـــــاة،�

فـــــإن�كانـــــت�هـــــذه��حكـــــام�مســـــتحقة�للـــــنقض�ينقضـــــوmÙا،�وإن�لـــــم�تكـــــن�كـــــذلك�

أمضـــوها،�و~ـــي�حالـــة�نقـــض�الحكـــم�يجـــب�عSـــى�الجهـــة�الناقضـــة�أن�تصـــدر�الحكـــم�الصـــحيح�~ـــي�

�أو�أك¿ــــ�vللنظــــر�~ــــي�الــــدعاوى�
ً
�آخــــر�فيعــــ�ن�قاضــــيا

ً
الــــدعوى،�ويمكــــن�لــــو`ي��مــــر�أن�يختــــار�تنظيمــــا

�حكام�ال��fصدرت�بدرجة�أو`ى،�فيفسخوmÙا�إن�

 .(5)،�ويؤيدوmÙا�ويمضوmÙا�إن�كانت�مستحقة�للتأييد�و�مضاء
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�أمöــ�ÅÁفســ
ً
مطــرف�أنــه�~ــي�هــذه�الحالــة�ينظــر،�فــإن�كــان�~ــي�حكــم�القاÂــ�fÁخطــأ�بينــا

"
،�وبـــالنظر�~ــــي�قــــول�ابــــن�فرحــــون�الســــابق�ُيلمــــس�أنـــه�يلتقــــي�إ`ــــى�حــــد�كب�ــــ�vمــــع�فكــــرة�محكمــــة�(1)

 .�ستئناف

الفقهـــاء�مـــن�رد��حكـــام�ال�ـــ�fتخـــالف�شـــرع�هللا��ويؤيـــد�مـــا�ذهـــب�إليـــه

�ليس�عليه�أمرنا�فهو�رد�: " قال�yا+ؤمن�ن�عائشة�ر�fÁÂهللا�ع×mا�أن�رسول�هللا�
ً
Uمن�عمل�عم

"
بـاب�نقـض��حكـام�الباطلـة�ورد�محـدثات�: " وقد�عنون��مام�النووي�لهذا�الحديث�بقولـه. (2)

بأنــه�قاعــدة�عظيمــة�مــن�قواعــد��ســUم�وهــو�مــن�جوامــع�كلمــه�،�وقــال�~ــي�هــذا�الحديـــث�"�مــور 

y "(3). 

ومن�نصوص�الفقهاء�~ـي�تـدقيق�وفحـص�أحكـام�القضـاة�مـا�قالـه�ابـن�فرحـون�ا+ـالكي�

وينب�ي�لíمام�أن�يتفقد�أحوال�القضاة�فـإmÙم�قـوام�أمـره�ورأس�سـلطانه،�وكـذلك�: " رحمه�هللا

ه�فيتصــــــفح�أقضـــــــي�mم�ويرا�ــــــي�أمـــــــورهم�قاÂــــــ�fÁالجماعــــــة�ينب�ـــــــي�لــــــه�أن�يتفقـــــــد�قضــــــاته�ونوابـــــــ

"وسـ�m«vم�~ـي�النـاس
ومـا�عليـه�محـاكم��سـتئناف�فهـو�تصـفح�Þحكـام�القضـاة،�فوجـود�هيئــة�. (4)

قضـــائية�عليـــا�تراقـــب�أحكـــام�القضـــاء�تقتضـــيه�ا+صـــلحة،���ســـيما�مـــع�ضـــعف�قضـــاة�الزمـــان،�

والفساد�الذي�أصاب�البعض�¢خـر�إ`ـى�جانـب�ضـعفه،�وا+طلـع�عSـى�الجلسـات�الق

حجم�هذا�الضعف،��مر�الذي�يجعله�يؤيد�وبكل�قوة�وجود�هيئة�رقابة�عSى�أحكام�القضاة

�أو�أك¿ـــــ�vيكـــــون�لـــــه�
ً
ويجـــــوز�لـــــو`ي��مـــــر�أن�يعـــــ�ن�قاضـــــيا

وحـــــدهم�الحـــــق�~ـــــي�النظـــــر�~ـــــي��حكـــــام�الصـــــادرة�عـــــن�القضـــــاة،��–إن�كـــــانوا�جماعـــــة��–القضـــــاة�

فـــــإن�كانـــــت�هـــــذه��حكـــــام�مســـــتحقة�للـــــنقض�ينقضـــــوmÙا،�وإن�لـــــم�تكـــــن�كـــــذلك�: فينظـــــروا�فmÇـــــا

أمضـــوها،�و~ـــي�حالـــة�نقـــض�الحكـــم�يجـــب�عSـــى�الجهـــة�الناقضـــة�أن�تصـــدر�الحكـــم�ال

�أو�أك¿ــــ�vللنظــــر�~ــــي�الــــدعاوى�
ً
�آخــــر�فيعــــ�ن�قاضــــيا

ً
الــــدعوى،�ويمكــــن�لــــو`ي��مــــر�أن�يختــــار�تنظيمــــا

�حكام�ال��fصدرت�بدرجة�أو`ى،�فيفسخوmÙا�إن�بدرجة�أو`ى،�ويع�ن�قضاة�آخرين�ينظرون�~ي�

كانت�مستحقة�للفسخ،�ويؤيدوmÙا�ويمضوmÙا�إن�كانت�مستحقة�للتأييد�و�مضاء

                   
1

 ).1/89(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
2

 ).3/1343(رواه مسلم، مسلم، صحيح مسلم، () 
3

 ).12/16(النووي، المنھاج شرح صحيح مسلم، () 
4

 ).1/87(ابن فرحون، تبصرة الحكام، () 
5

 ).279: (زيدان، نظام القضاء في الشريعة ا?سWمية، ص() 
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~ـــــي�ضـــــوء�مـــــا�ســـــبق�وبـــــالتخريج�عSـــــى�النصـــــوص�الســـــابقة�وأقـــــوال�الفقهـــــاء�~ـــــي�نقـــــض�

إبرامهـا��حكام�القضائية�وإبرامها،�فإنه�يمكن�مـن�خUلهـا�وضـع�نظـام�خـاص�لـنقض��حكـام�و 

إذا�تقــرر�ذلـــك�فقـــد�اج�mــد�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشــرعية�~ـــي�تنظـــيم��ســـتئناف�

 :وما�يتعلق�به�بما�يحقق�ا+صلحة،�وكان�اج�mاده�~ي�تنظيم�ذلك�عSى�النحو�التا`ي

لشــــــرعية�صــــــUحية�النظــــــر�~ــــــي��حكــــــام�

،�فبـــذلك�يتبـــ�ن�أن�جميـــع�الـــدعاوى�ال�ـــ�fتنظرهـــا�

 .ا+حكمة�الشرعية��بتدائية�يجوز�+حكمة��ستئناف�أن�تنظر�فmÇا

�وهــذا�يشــمل�جميــع��حكــام،�حيــث�أجــاز�القــانون�
ً
وهــذا��ســتئناف�قــد�يكــون�جوازيــا

،�(2)�حكام�الفاصلة�~ـي�موضـوع�الـدعوى�وقـرارات�الوظيفـة�والصـUحية�ومـرور�الـزمن

�حيث�أوجب�القانون�عSى�ا+حاكم��بتدائية�أن�ترفع�إ`ـى�محكمـة�
ً
وقد�يكون��ستئناف�وجوبا

�ســــتئناف�الشــــرعية��حكــــام�الصــــادرة�عSــــى�القاصــــرين�وفاقــــدي��هليــــة�وعSــــى�الوقــــف�وبيــــت�

كاح�والتفريق�والطUق�والرضاع�ا+انع�للزوجية�و�مهال�للعنة�والجنون�

�
ً
وغ��vذلك�ممـا�يتعلـق�بـه�حـق�هللا�تعـا`ى�وأحكـام�الديـة�لتـدقيقها،�وذلـك�بعـد�مöـ�fÁثUثـ�ن�يومـا

مــن�صــدور�الحكـــم،�ويشــvÄط�~ـــي�ذلــك�أن���يكـــون�الخصــوم�قـــد�اســتأنفوا�هـــذه��حكــام�خـــUل�
(3 

ِكـــَرت�~ـــي�ا+ـــادة�الســـابقة�
ُ
والقـــانون�عنـــدما�قـــال�با�ســـتئناف�الوجـــوبي�للقضـــايا�ال�ـــ�fذ

وعظمها��إنما�أوجب�ذلك�لضعف�بعض�أصحاب�هذه�الدعاوى،�ولتعلق�بعضها�بحقوق�هللا�

فعوا�حيث���ُمطالب�لها�من�جهة�العبد،�ويؤصل�لهذا�أن�عمر�ر�fÁÂهللا�عنه�أمر�الو�ة�بأن�ير 

�عليه�بالقتل،�ليعيد�النظر�فيه
ً
 .(4)إليه�كل�من�كان�محكوما

: " و�ســتئناف�يكــون�بنــاء�عSــى�طلــب�ا+حكــوم�عليــه،�وعSــى�ذلــك�نصــت�ا+جلــة�بقولهــا

�Þصوله�ا+شروعة�
ً
إذا�اد�ى�ا+حكوم�عليه�بأن�الحكم�الذي�صدر�~ي�حق�الدعوى�ليس�موافقا

                                                           

اCثر في الكتاب المصنف = ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد، مصنف بن أبي شيبة 
). 5/512(ھـ، 1409، 1رشد، الرياض، ط

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 78 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

~ـــــي�ضـــــوء�مـــــا�ســـــبق�وبـــــالتخريج�عSـــــى�النصـــــوص�الســـــابقة�وأقـــــوال�الفقهـــــاء�~ـــــي�نقـــــض�

�حكام�القضائية�وإبرامها،�فإنه�يمكن�مـن�خUلهـا�وضـع�نظـام�خـاص�لـنقض��حكـام�و 

 .بما�يحقق�ا+صلحة�العامة�و��يخالف�الشرع

إذا�تقــرر�ذلـــك�فقـــد�اج�mــد�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشــرعية�~ـــي�تنظـــيم��ســـتئناف�

وما�يتعلق�به�بما�يحقق�ا+صلحة،�وكان�اج�mاده�~ي�تنظيم�ذلك�عSى�النحو�التا`ي

 :صUحية�محكمة��ستئناف

لشــــــرعية�صــــــUحية�النظــــــر�~ــــــي��حكــــــام�نــــــص�القــــــانون�عSــــــى�أن�+حكمــــــة��ســــــتئناف�ا�

،�فبـــذلك�يتبـــ�ن�أن�جميـــع�الـــدعاوى�ال�ـــ�fتنظرهـــا�(1)ا+ســـتأنفة�الصـــادرة�مـــن�ا+حـــاكم�الشـــرعية

ا+حكمة�الشرعية��بتدائية�يجوز�+حكمة��ستئناف�أن�تنظر�فmÇا

�وهــذا�يشــمل�جميــع��حكــام،�حيــث�أجــاز�القــانون��
ً
وهــذا��ســتئناف�قــد�يكــون�جوازيــا

�حكام�الفاصلة�~ـي�موضـوع�الـدعوى�وقـرارات�الوظيفـة�والصـUحية�ومـرور�الـزمناستئناف�

�حيث�أوجب�القانون�عSى�ا+حاكم��بتدائية�أن�ترفع�إ`ـى�محكمـة�
ً
وقد�يكون��ستئناف�وجوبا

�ســــتئناف�الشــــرعية��حكــــام�الصــــادرة�عSــــى�القاصــــرين�وفاقــــدي��هليــــة�وعSــــى�الوقــــف�وبيــــت�

كاح�والتفريق�والطUق�والرضاع�ا+انع�للزوجية�و�مهال�للعنة�والجنون�ا+ال�وأحكام�فسخ�الن

�
ً
وغ��vذلك�ممـا�يتعلـق�بـه�حـق�هللا�تعـا`ى�وأحكـام�الديـة�لتـدقيقها،�وذلـك�بعـد�مöـ�fÁثUثـ�ن�يومـا

مــن�صــدور�الحكـــم،�ويشــvÄط�~ـــي�ذلــك�أن���يكـــون�الخصــوم�قـــد�اســتأنفوا�هـــذه��حكــام�خـــUل�

.(3ستئناف�~ي�موضوعهاا+دة�ا+عينة�وفصلت�محكمة�� 

ِكـــَرت�~ـــي�ا+ـــادة�الســـابقة��
ُ
والقـــانون�عنـــدما�قـــال�با�ســـتئناف�الوجـــوبي�للقضـــايا�ال�ـــ�fذ

إنما�أوجب�ذلك�لضعف�بعض�أصحاب�هذه�الدعاوى،�ولتعلق�بعضها�بحقوق�هللا�

حيث���ُمطالب�لها�من�جهة�العبد،�ويؤصل�لهذا�أن�عمر�ر�fÁÂهللا�عنه�أمر�الو�ة�بأن�ير 

�عليه�بالقتل،�ليعيد�النظر�فيه
ً
إليه�كل�من�كان�محكوما

و�ســتئناف�يكــون�بنــاء�عSــى�طلــب�ا+حكــوم�عليــه،�وعSــى�ذلــك�نصــت�ا+جلــة�بقولهــا�

�Þصوله�ا+شروعة�
ً
إذا�اد�ى�ا+حكوم�عليه�بأن�الحكم�الذي�صدر�~ي�حق�الدعوى�ليس�موافقا

                   
1

 .ات الشرعيةمن قانون أصول المحاكم) 135(المادة () 
2

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 137(المادة () 
3

 .من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 138(المادة () 
4

ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد، مصنف بن أبي شيبة . رواه ابن أبي شيبة() 
رشد، الرياض، طكمال الحوت، مكتبة ال: في اCحاديث وا}ثار، حققه

 ).8/31(اCلباني، إرواء الغليل، . وصححه اCلباني
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�
ً
ـــق�الحكـــم�ا+ـــذكور،�فـــإن�كـــان�موافقـــا عوى�ُيَحقَّ

وقــد�ســم�Åابــن�عابــدين�تصــديق�القاÂــ�fÁالثــاني�

 .الطعن]�ي]الحكم]القضائي]بإعادة]اBحاكمة

طريــق�غ�ــ�vاعتيــادي�مــن�طـرق�عــرض�القضــية�+ــرة�ثانيــة،�وهــو�طريــق�

نائي���يلجــأ�إليــه�إ��عنـد�انعــدام�الطــرق��عتياديــة،�كا�سـتئناف�و�عÄــvاض�عSــى�الحكــم�

نــــص�القــــانون�عSــــى�الحــــا�ت�ال�ــــ�fيجــــوز�فmÇــــا�طلــــب�إعــــادة�ا+حاكمــــة،�وهــــذه�الحــــا�ت�

�~ـــي�إحـــدى�القضـــايا�
ً
أن�تصـــدر�ا+حكمـــة�البدائيـــة�أو��ســـتئنافية�حكمـــا

�مــع�أن�ذات�وصــفة�الطــرف�ن�اللــذين�صــدر�بي×mمــا�الحكــم�
ً
�للحكــم�الــذي�أصــدرته�ســابقا

ً
مخالفــا

لـم�تتغ�ــvا�والــدعوى�ذات�الــدعوى�الســابقة�ولــم�تظهــر�بعــد�صــدور�الحكــم��ول�مــادة�يمكــن�أن�

 :ويشvÄط�~ي�هذه�الدعوى�توافر�الشروط�التالية

 .أن�يكون�الحكمان�متناقضان�بحيث���يمكن�التوفيق�بي×mما

 .أن�يصدر�الحكمان�ب�ن�الخصوم�وأنفسهم�وبذات�الصفة

أ��يكــون�قــد�ظهــر�بعــد�صــدور�الحكــم��ول�دليــل�أو�واقعــة�يمكــن�أن�تكــون�

مـــن�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�) 56(وقــد�اعتمـــد�القـــانون��ردنـــي�~ـــي�ذلـــك�عSـــى�ا+ـــادة�

مـــن�ذيـــل�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�العثمـــاني�لســـنة�
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ن�جهـــة�عـــدم�موافقتـــه�وطلـــب�اســـتئناف�الـــد �وبــ�َّ
ً
ـــق�الحكـــم�ا+ـــذكور،�فـــإن�كـــان�موافقـــا عوى�ُيَحقَّ

ق،�وإ��ُيســتأنف� وقــد�ســم�Åابــن�عابــدين�تصــديق�القاÂــ�fÁالثــاني�. Þ"(1)صــوله�ا+شــروعة�ُيَصــدَّ

�" لحكم�القا��fÁÂول�
ً
 .(2)"تنفيذا

الطعن]�ي]الحكم]القضائي]بإعادة]اBحاكمة: اBطلب]الثالث

 .إعادة]اBحاكمة]�ي]القانون : الفرع]iول 

طريــق�غ�ــ�vاعتيــادي�مــن�طـرق�عــرض: إعـادة�ا+حاكمــة

اسـتثنائي���يلجــأ�إليــه�إ��عنـد�انعــدام�الطــرق��عتياديــة،�كا�سـتئناف�و�عÄــvا

 .(3)الغيابي

نــــص�القــــانون�عSــــى�الحــــا�ت�ال�ــــ�fيجــــوز�فmÇــــا�طلــــب�إعــــادة�ا+حاكمــــة،�وهــــذه�الحــــا�ت�

  :Ú(4)ي

�~ـــي�إحـــدى�القضـــايا�: �و`ـــى�الحالـــة
ً
أن�تصـــدر�ا+حكمـــة�البدائيـــة�أو��ســـتئنافية�حكمـــا

�مــع�أن�ذات�وصــفة�الطــرف�ن�اللــذين�صــدر�بي×mمــا�الحكــم�
ً
�للحكــم�الــذي�أصــدرته�ســابقا

ً
مخالفــا

لـم�تتغ�ــvا�والــدعوى�ذات�الــدعوى�الســابقة�ولــم�تظهــر�بعــد�صــدور�الحكــم��ول�مــادة�يمكــن�أن�

�لصدور�حكم�آخر�
ً
 .مخالفتكون�سببا

ويشvÄط�~ي�هذه�الدعوى�توافر�الشروط�التالية

أن�يكون�الحكمان�متناقضان�بحيث���يمكن�التوفيق�بي×mما .1

أن�يصدر�الحكمان�ب�ن�الخصوم�وأنفسهم�وبذات�الصفة .2

3.  
ً
 .أن�يكون�موضوع�الحكم�ن�واحدا

أ��يكــون�قــد�ظهــر�بعــد�صــدور�الحكــم��ول�دليــل�أو�واقعــة�يمكــن�أن�تكــون� .4

�لصدو 
ً
 .ر�حكم�آخر�مخالفسببا

وقــد�اعتمـــد�القـــانون��ردنـــي�~ـــي�ذلـــك�عSـــى�ا+ـــادة��

مـــن�ذيـــل�قـــانون�أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�العثمـــاني�لســـنة�) 15(الشـــرعية�العثمـــاني�وا+ـــادة�

 .هــ1336

                   
1

 .من مجلة اCحكام العدلية) 1838(المادة () 
2

 ).5/353(ابن عابدين، رد المحتار، () 
3

: (أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص() 
4

 .اكمات الشرعيةمن قانون أصول المح) 153(المادة () 
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�+بــــدأ�أصــــله�الفقهــــاء�وهــــو�عــــدم�جــــواز�النظــــر�~ــــي�
ً
وهــــذه�الشــــروط�إنمــــا�تمثــــل�تطبيقــــا

ية�Þك¿ــ�vمــن�مــرة�إ��بتــوافر�ا+ســوغات�لــذلك،�وقـــد�علــل�شــارح�ا+جلــة�ذلــك�بأنــه�لــو�جـــاز�

�ممـا�يوجـب�عــدم�اسـتقرار�الحكـم،�وكــذلك�
ً
�ورابعــا

ً
،�لجــاز�اسـتماعها�ثالثـا

ً
اسـتماع�الـدعوى�ثانيـا

فإن�~ي�استماع�الدعوى�مرة�ثانية�والحكم�mwا�كالحكم��ول�ليس�فيه�فائدة�بل�هو�ضرب�من�

�ال�ـــ�fحكـــم�
ً
��يجـــوز�رؤيـــة�وســـماع�الـــدعوى�تكـــرارا

�فيــــــه�أســــــبابه�
ً
�Þصــــــولها�ا+شــــــروعة�أي�الحكــــــم�الــــــذي�كــــــان�موجــــــودا

ً
�mwــــــا�توفيقــــــا

ً
وصــــــدر�إعUمــــــا

ظهــــور�حيلــــة�كــــأن�أدخلهــــا�خصــــم�طالــــب��عــــادة�بعــــد�الحكــــم�ب�Äويــــر�

،�وذلـك�قبـل�اسـتدعاء�
ً
�للحكـم�أو�يثبـت�تزويرهـا�حكمـا

ً
��fاتخذت�أساسـا

أن�ي½ــــvز�للمحكمــــة�بعــــد�الحكــــم�أوراق�ومســــتندات�تصــــلح�Þن�تكــــون�

�للحكم�كان�الخصم�قد�كتمها�أو�حمل�عSى�كتمها
ً
 .أساسا

 .تأصيل]إعادة]اBحاكمة]�ي]الشرع

ادة�ا+حاكمـــة�ليســـت�ببـــدع�مـــن�القـــوان�ن�الحديثـــة،�وإنمـــا�تعـــود�أصـــولها�إ`ـــى�

�þعـــادة�
ً
Uمي،�ومـــا�قيــل�~ـــي��ســتئناف�يمكــن�جعلـــه�تأصــيUالعهــد��ول�مــن�تـــاريخ�القضــاء��ســ

ضـــــاء���يمنعـــــك�ق: " مـــــا�جـــــاء�~ـــــي�رســـــالة�عمـــــر�رÂـــــ�fÁهللا�عنـــــه�قولـــــه�Þبـــــي�موæـــــ��ÅÁشـــــعري 

قضيته�باÞمس،�فراجعت�فيه�رأيك،�فهديت�لرشدك�أن�تراجع�الحق،�فإن�الحق�قـديم�

وممـــا���شـــك�فيـــه�أن�. (3)"ـــfÁء،�ومراجعـــة�الحـــق�خ�ـــ�vمـــن�التمـــادي�~ـــي�الباطـــل�

 .إعادة�ا+حاكمة�Úي�صورة�من�صور�مراجعة�الحق�الذي�أمر�به�عمر�أبا�مو��ÅÁæشعري 

ؤصــل�þعــادة�ا+حاكمــة�تلــك�القضــية�ال�ــ�fكانــت�بــ�ن�شــاعر�

�ÅÁـöم�عثمـان�بـن�عفـان،�فقmÇحسان�بن�ثابت�وب�ن�بعض�الناس�عند�قاضـ
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�+بــــدأ�أصــــله�الفقهــــاء�وهــــو�عــــدم�جــــواز�النظــــر�~ــــي��
ً
وهــــذه�الشــــروط�إنمــــا�تمثــــل�تطبيقــــا

ية�Þك¿ــ�vمــن�مــرة�إ��بتــوافر�ا+ســوغات�لــذلك،�وقـــد�علــل�شــارح�ا+جلــة�ذلــك�بأنــه�لــو�جـــاز�القضــ

�ممـا�يوجـب�عــدم�اسـتقرار�الحكـم،�وكــذلك�
ً
�ورابعــا

ً
،�لجــاز�اسـتماعها�ثالثـا

ً
اسـتماع�الـدعوى�ثانيـا

فإن�~ي�استماع�الدعوى�مرة�ثانية�والحكم�mwا�كالحكم��ول�ليس�فيه�فائدة�بل�هو�ضرب�من�

 .(1)العبث

�ال�ـــ�fحكـــم�: " عSـــى�ذلـــك�نصـــت�ا+جلـــة�بقولهـــاو 
ً
��يجـــوز�رؤيـــة�وســـماع�الـــدعوى�تكـــرارا

�فيــــــه�أســــــبابه�
ً
�Þصــــــولها�ا+شــــــروعة�أي�الحكــــــم�الــــــذي�كــــــان�موجــــــودا

ً
�mwــــــا�توفيقــــــا

ً
وصــــــدر�إعUمــــــا

 .(2)"وشروطه�

ظهــــور�حيلــــة�كــــأن�أدخلهــــا�خصــــم�طالــــب��عــــادة�بعــــد�الحكــــم�ب�Äويــــر�: الحالــــة�الثانيــــة

،�وذلـك�قبـل�اسـتدعاء��وراق�وا+ستندات�ال
ً
�للحكـم�أو�يثبـت�تزويرهـا�حكمـا

ً
��fاتخذت�أساسـا

 .طلب�إعادة�ا+حاكمة

أن�ي½ــــvز�للمحكمــــة�بعــــد�الحكــــم�أوراق�ومســــتندات�تصــــل: الحالــــة�الثالثــــة

�للحكم�كان�الخصم�قد�كتمها�أو�حمل�عSى�كتمها
ً
أساسا

تأصيل]إعادة]اBحاكمة]�ي]الشرع: الفرع]الثاني

ادة�ا+حاكمـــة�ليســـت�ببـــدع�مـــن�القـــوان�ن�الحديثـــة،�وإنمـــا�تعـــود�أصـــولها�إ`ـــى�فكـــرة�إعـــ�

�þعـــادة�
ً
Uمي،�ومـــا�قيــل�~ـــي��ســتئناف�يمكــن�جعلـــه�تأصــيUالعهــد��ول�مــن�تـــاريخ�القضــاء��ســ

 :ا+حاكمة�باþضافة�إ`ى�النصوص�¢تية

مـــــا�جـــــاء�~ـــــي�رســـــالة�عمـــــر�رÂـــــ�fÁهللا�عنـــــه�قولـــــه�Þبـــــي�موæـــــ��ÅÁشـــــعري  .1

قضيته�باÞمس،�فراجعت�فيه�رأيك،�فهديت�لرشدك�أن�تراجع�الحق،�فإن�الحق�قـديم�

��يبطلـــه��ـــfÁء،�ومراجعـــة�الحـــق�خ�ـــ�vمـــن�التمـــادي�~ـــي�الباطـــل�

إعادة�ا+حاكمة�Úي�صورة�من�صور�مراجعة�الحق�الذي�أمر�به�عمر�أبا�مو��ÅÁæشعري 

ؤصــل�þعــادة�ا+حاكمــة�تلــك�القضــية�ال�ــ�fكانــت�بــ�ن�شــاعر�ومــن�الوقــائع�التاريخيــة�ال�ــ�fت .2

حسان�بن�ثابت�وب�ن�بعض�الناس�عند�قاضـmÇم�عثمـان�بـن�عفـان،�فقöـ��ÅÁرسول�هللا�

                   
1

 ).4/684(حيدر، درر الحكام، () 
2

 .من مجلة اCحكام العدلية) 1837(المادة () 
3

وصححه اCلباني). 10/252(البيھقي، السنن الكبرى، . رواه البيھقي() 
)8/259-260.( 
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عثماُن�عSى�حسان،�فجاء�حسان�إ`ى�عبد�هللا�بن�عباس،�فشكا�ذلك�إليه،�فقال�له�ابن�

 Uدخـــــ�Åــــ��عSـــــى�انطلـــــق�م�ــــي،�فخـــــرج�بـــــه�ح

عثمـــــان،�فـــــاحتج�لحســـــان�عبـــــد�هللا�ابـــــن�عبـــــاس�عنـــــد�عثمـــــان�ح�ـــــ�Åتبـــــ�ن�لعثمـــــان�الحـــــق،�

ا+تأمـــل�~ـــي�هـــذه�القصـــة�يجـــد�أن�عثمـــان�رÂـــ�fÁهللا�عنـــه�قـــد�نقـــض�حكمـــه�

�ÅÁـöلحسان�بعد�أن�ق�ÅÁöالذي�أصدره�~ي�هذه�القضية،�وأعاد�ا+حاكمة�مرة�ثانية،�وق

�مشـــكله�ولـــم�يجـــدوا�لهـــا�
ً
ـــي�للقضـــاة�إذا�رفعـــت�إلـــmÇم�أمـــورا

(2 

وتقبــل�دعــوى�إعــادة�ا+حاكمــة�عنــد�الفقهــاء�~ــي�ا+حــاكم�الشــرعية�

�من�سماعها�بوقوع�مرور�الزمن�
ً
 .(3)"ما�لم�يكن�القا�fÁÂممنوعا

ا+حاكمــات�~ــي�الشــريعة��ســUمية�مبنيــة�عSــى�أصــول�واضــحة،�وقواعــد�راســخة،�مــن�أجــل�

تحقيــق�العدالــة�وإقامــة�القســط�بــ�ن�النــاس،�وmwــذا�تكــون�الشــريعة��ســUمية�قــد�ســبقت�

القـــــوان�ن�الوضـــــعية�و�نظمـــــة��رضـــــية�~ـــــي�إرســـــاءها�Þصـــــول�ا+حاكمـــــات�ال�ـــــm«�fـــــدف�إ`ـــــى�

�مـــع�أحكـــام�
ً
أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�ا+عمـــول�mwـــا�~ـــي�ا+حـــاكم�الشـــرعية�تنســـجم�تمامـــا

تطــــور�أصـــــول�ا+حاكمــــات�الشـــــرعية��جرائيـــــة�كــــان�حســـــبما�تقتضــــيه�الظـــــروف�وا+صـــــالح�

 .الحقيقية���ا+وهومة�للعامة�بما�يناسب�كل�عصر�ومصر

رة�~ـي�التأصـيل�لUســتئناف،�كمـا�درسـه�بعــض�

أصـــــول�ا+حاكمـــــات��جرائيـــــة�بعضـــــها�دل�عليـــــه��دلـــــة��صـــــلية�وأك¿vهـــــا�دل�عليـــــه��دلـــــة�

                                                           

26.( 
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عثماُن�عSى�حسان،�فجاء�حسان�إ`ى�عبد�هللا�بن�عباس،�فشكا�ذلك�إليه،�فقال�له�ابن�

انطلـــــق�م. الحـــــق�حقــــك،�ولكـــــن�أخطـــــأت�حجتــــك: عبــــاس

عثمـــــان،�فـــــاحتج�لحســـــان�عبـــــد�هللا�ابـــــن�عبـــــاس�عنـــــد�عثمـــــان�ح�ـــــ�Åتبـــــ�ن�لعثمـــــان�الحـــــق،�

 .(1)فق�ÅÁöبه�لحسان�بن�ثابت

ا+تأمـــل�~ـــي�هـــذه�القصـــة�يجـــد�أن�عثمـــان�رÂـــ�fÁهللا�عنـــه�قـــد�نقـــض�حكمـــه�: وجـــه�الد�لـــة .3

�ÅÁـöلحسان�بعد�أن�ق�ÅÁöالذي�أصدره�~ي�هذه�القضية،�وأعاد�ا+حاكمة�مرة�ثانية،�وق

 .عليه

�مشـــكله�ولـــم�يجـــدوا�لهـــا�: لك�قـــال�الفقهـــاءوكـــذ .4
ً
أنـــه�ينب�ـــي�للقضـــاة�إذا�رفعـــت�إلـــmÇم�أمـــورا

�أن�يفسخوها�ويأمروا�الخصوم�با�بتداء
ً
.(2مخرجا

وتقبــل�دعــوى�إعــادة�ا+حاكمــة�عنــد�الفقهــاء�~ــي�ا+حــاكم�الشــرعية�: " وجــاء�~ــي�درر�الحكــام .5

�من�سماعها�بوقوع�مرور�الزمن�
ً
ما�لم�يكن�القا�fÁÂممنوعا

 :أهم�نتائج�البحث

ا+حاكمــات�~ــي�الشــريعة��ســUمية�مبنيــة�عSــى�أصــول�واضــحة،�وقواعــد�را .1

تحقيــق�العدالــة�وإقامــة�القســط�بــ�ن�النــاس،�وmwــذا�تكــون�الشــريعة��ســUمية�قــد�ســبقت�

القـــــوان�ن�الوضـــــعية�و�نظمـــــة��رضـــــية�~ـــــي�إرســـــاءها�Þصـــــول�ا+حاكمـــــات�ال�ـــــm«�fـــــدف�إ`ـــــى�

 .تحقيق�العدل

�مـــع�أحكـــام� .2
ً
أصـــول�ا+حاكمـــات�الشـــرعية�ا+عمـــول�mwـــا�~ـــي�ا+حـــاكم�الشـــرعية�تنســـجم�تمامـــا

 .الشريعة��سUمية

تطــــور�أصـــــول�ا+حاكمــــات�الشـــــرعية��جرائيـــــة�كــــان�حســـــبما�تقتضــــيه�الظـــــروف�وا+صـــــال .3

الحقيقية���ا+وهومة�للعامة�بما�يناسب�كل�عصر�ومصر

رة�~ـي�التأصـيل�لUســتئناف،�كمـا�درسـه�بعــض�سـبقت�الشـريعة��سـUمية�القــوان�ن�ا+عاصـ .4

 .الدفع: الفقهاء�بمسميات�أخرى�م×mا

أصـــــول�ا+حاكمـــــات��جرائيـــــة�بعضـــــها�دل�عليـــــه��دلـــــة��صـــــلية�وأك¿vهـــــا�دل�عليـــــه��دلـــــة� .5

 .التبعية�وخاصة�ا+صالح�ا+رسلة

                   
1

26: (ذكرت ھذه القصة في كتاب نسب قريش للزبيري، ص() 
2

 ).1/44(رحون، تبصرة الحكام، ابن ف() 
3

 ).4/693(حيدر، درر الحكام، () 
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مــع��طبـق�فقهاؤنــا�القــدماء�غالــب��صــول�القضــائية��جرائيــة��تــي�تطبقهــا�ا+حــاكم�اليــوم

 .تطور�~ي�آليات�وإجراءات�التقا�fÁÂفرضها�تطور�الزمان�والتأثر�بالقوان�ن�ا+عاصرة

حافظـــــت�الشـــــريعة�عSـــــى�هيبـــــة�القاÂـــــfÁ،�فمنعـــــت��عتـــــداء�عليـــــه�أو�التقليـــــل�مـــــن�هيبتـــــه،�

 .وعملت�عSى�تحقيق�كل�ما�يحقق�هيبة�القاÞ�،fÁÂن�هيبة�القا�fÁÂمن�هيبة�القضاء

يســـــــ��vإجـــــــراءات�التقاÂـــــــfÁ،�وعSـــــــى�ســـــــرعة�البـــــــت�~ـــــــي�

�لهـا�مـن�الضـياع،��مـر�الـذي�
ً
�لحقوق�الناس�وصونا

ً
القضايا،�وعSى�سرعة�التنفيذ،�حفظا

�عSــــــى�اطمئنـــــــان�النــــــاس�للتقاÂـــــــ�fÁالشــــــر�ي،�بعكـــــــس�نظــــــام�التقاÂـــــــ�fÁ~ـــــــي�
ً
يــــــنعكس�ايجابـــــــا

 .القوان�ن�الوضعية،�ال��fتمتاز�بالتعقيدات�والبطء�~ي�س��vا+حاكمات

َصت�الشريعة�الغراء�عSى�تحقيق�العدالة�لجميع�أطراف�الدعوى�هو��ساس��ول�~ي�

تصـــــرف��مـــــام�عSـــــى�الرعيـــــة�منـــــوط�(التأصـــــيل�Þصـــــول�ا+حاكمـــــات��جرائيـــــة�وخاصـــــة�أن�

وجــد�الباحثــان�أن�غالــب��صــول��جرائيــة�نــص�علmÇــا�لفقهــاء�صــراحة�أو�ضــمنا�~ــي�كتــ¾mم�

هذه��صول�من�جهة�أن�اج�mـاد�الفقهـاء�معت½ـ�vشـرعا�فمـن�ذلـك�عSـى�

أجـاز�الفقهـاء�الطعـن�~ــي��حكـام�الشـرعية�بضـوابط�وشـروط،�وتعـود�أصــول�

فكـــــرة�إعـــــادة�ا+حاكمـــــة�إ`ـــــى�العهـــــد��ول�مـــــن�تـــــاريخ�القضـــــاء��ســـــUمي،�ويفهـــــم�مـــــن�كـــــUم�

معون�مــن�الغائــب�عنــد�قدومــه�بعــد�الفقهــاء�الــذين�يج�ــ�ون�الحكــم�عSــى�الغائــب�أmÙــم�يســ

الحكـــــم�عليـــــه،�وعـــــرف�الفقهـــــاء�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�مـــــن�خـــــUل�مـــــنعهم�القاÂـــــ�fÁإذا�ظهـــــر�لـــــه�

أسباب�الحكم�من�تأخ��vالحكم�ب�Uسبب،�ونصـوا�عSـى�وجـوب�إعطـاء�الحكـم�فـور��ن�mـاء�

 ...من�ا+رافعة،�جوزوا�إسقاط�الدعوى�ووقفها�بوسائل�كرد�الخصوم�للصلح

إن�تراثنـــــا�الفقéـــــ�fمSـــــيء�باþنجـــــازات�الفقهيـــــة�~ـــــي�التأصـــــيل�والتطبيـــــق�القضـــــائي�لÃصـــــول�

القضــــائية�ا+وضــــوعية�ال�ــــ�fيحقــــق�تطبيقهــــا�العدالــــة�وتعت½ــــ�vأساســــا�متينــــا�~ــــي�بنــــاء�قضــــاء�

ـي�الكتابــة�حـول�هـذه��صـول�ا+وضــوعية�þبـراز�هـذا�التفـوق�والتقــدم�

سـبق�فقهاؤنـا�القـدماء�القضـاء�ا+عاصـر�~ـي�التأصـيل�لعـدد�كب�ـ�vمـن��صـول��جرائيـة�نبــه�

الباحثـــــان�عSـــــى�عـــــدد�م×mـــــا،�وÚـــــي�بحاجــــــة��ســـــتكمال�~ـــــي�دراســـــة�موســـــوعة�تســـــتقري�هــــــذه�
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طبـق�فقهاؤنــا�القــدماء�غالــب��صــول�القضــائية��جرائيــة��تــي�تطبقهــا�ا+حــاكم�اليــوم .6

تطور�~ي�آليات�وإجراءات�التقا�fÁÂفرضها�تطور�الزمان�والتأثر�بالقوان�ن�ا+عاصرة

حافظـــــت�الشـــــريعة�عSـــــى�هيبـــــة�القاÂـــــfÁ،�فمنعـــــت��عتـــــداء�عليـــــه�أو�التقليـــــل�مـــــن�هيبتـــــه،� .7

وعملت�عSى�تحقيق�كل�ما�يحقق�هيبة�القاÞ�،fÁÂن�هيبة�القا�fÁÂمن�هيبة�القضاء

يســـــــ��vإجـــــــراءات�التقاÂـــــــfÁ،�وعSـــــــى�ســـــــرعة�البـــــــت�~ـــــــي�َحَرَصـــــــت�الشـــــــريعة��ســـــــUمية�عSـــــــى�ت .8

�لهـا�مـن�الضـياع،��مـر�الـذي�
ً
�لحقوق�الناس�وصونا

ً
القضايا،�وعSى�سرعة�التنفيذ،�حفظا

�عSــــــى�اطمئنـــــــان�النــــــاس�للتقاÂـــــــ�fÁالشــــــر�ي،�بعكـــــــس�نظــــــام�التقاÂـــــــ�fÁ~ـــــــي�
ً
يــــــنعكس�ايجابـــــــا

القوان�ن�الوضعية،�ال��fتمتاز�بالتعقيدات�والبطء�~ي�س��vا+حاكمات

َصت�الشريعة�الغراء�عSى�تحقيق�العدالة�لجميع�أطراف�الدعوى�هو��ساس��ول�~ي�َحرَ  .9

التأصـــــيل�Þصـــــول�ا+حاكمـــــات��جرائيـــــة�وخاصـــــة�أن�

 ).با+صلحة

وجــد�الباحثــان�أن�غالــب��صــول��جرائيــة�نــص�علmÇــا�لفقهــاء�صــراحة�أو�ضــمنا�~ــي�كتــ¾mم� .10

�ل
ً
Uذلك�تأصي�v½ـى�ويعتSشـرعا�فمـن�ذلـك�ع�vـاد�الفقهـاء�معت½ـmهذه��صول�من�جهة�أن�اج�

أجـاز�الفقهـاء�الطعـن�~ــي��حكـام�الشـرعية�بضـوابط�وشـروط،�وتعـود�أصــول�: سـبيل�ا+ثـال

فكـــــرة�إعـــــادة�ا+حاكمـــــة�إ`ـــــى�العهـــــد��ول�مـــــن�تـــــاريخ�القضـــــاء��ســـــUمي،�ويفهـــــم�مـــــن�كـــــUم�

الفقهــاء�الــذين�يج�ــ�ون�الحكــم�عSــى�الغائــب�أmÙــم�يســ

الحكـــــم�عليـــــه،�وعـــــرف�الفقهـــــاء�تعجيـــــل�التنفيـــــذ�مـــــن�خـــــUل�مـــــنعهم�القاÂـــــ�fÁإذا�ظهـــــر�لـــــه�

أسباب�الحكم�من�تأخ��vالحكم�ب�Uسبب،�ونصـوا�عSـى�وجـوب�إعطـاء�الحكـم�فـور��ن�mـاء�

من�ا+رافعة،�جوزوا�إسقاط�الدعوى�ووقفها�بوسائل�كرد�الخصوم�للصل

 :توصيات�البحث

 :يو��fÁالباحثان�بما�يSي

إن�تراثنـــــا�الفقéـــــ�fمSـــــيء�باþنجـــــازات�الفقهيـــــة�~ـــــي�التأصـــــيل�والتطبيـــــق�القضـــــائي�لÃصـــــول� .1

القضــــائية�ا+وضــــوعية�ال�ــــ�fيحقــــق�تطبيقهــــا�العدالــــة�وتعت½ــــ�vأساســــا�متينــــا�~ــــي�بنــــاء�قضــــاء�

مسـتقل�نزيـه،�فينب�ـي�الكتابــة�حـول�هـذه��صـول�ا+وضــوعية�þبـراز�هـذا�التفـوق�والتقــدم�

 .فقféال

سـبق�فقهاؤنـا�القـدماء�القضـاء�ا+عاصـر�~ـي�التأصـيل�لعـدد�كب�ـ�vمـن��صـول��جرائيـة�نبــه� .2

الباحثـــــان�عSـــــى�عـــــدد�م×mـــــا،�وÚـــــي�بحاجــــــة��ســـــتكمال�~ـــــي�دراســـــة�موســـــوعة�تســـــتقري�هــــــذه�

 .�صول�من�بطون�الكتب

ا�	و��� ا�����
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ــــ�fÁالباحثــــان�بدراســــة�تحليليــــة�لكتــــب�القضــــاء��ســــUمي��ســــتخراج�كنوزهــــا�الزاخــــرة�

ائــد�القضــائية�الهامــة�~ــي�عصــرنا�بمــا�يســهم�~ــي�تعزيــز�نزاهــة�القضــاء�وتحقيــق�العــدل�

 :جائيا�بحسب�أسماء�مؤلفmÇا

ابن��ث�v،�مجد�الدين�أبو�السعادات�ا+بارك�بن�محمد�الجزري،�ال×mاية�~ي�غريب�الحديث�

 .هـ1399ي،�ا+كتبة�العلمية،�ب�vوت،�

ابـــن�تيميـــة،�مجـــد�الـــدين�عبـــد�الســـUم�بـــن�عبـــد�هللا�الحرانـــي،�ا+حـــرر�~ـــي�الفقـــه�عSـــى�مـــذهب�

 .هـ2�،1404،�ط

لغرناطي�ابن�جزي،�أبو�القاسم،�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�عبد�هللا،�ابن�جزي�الكل��fا

 هـ١٤٣١ذو�الحجة��٨: ،�القوان�ن�الفقهية،�تاريخ�النشر�بالشاملة

أبو�البصل،�عبد�الناصر،�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية�ونظام�القضاء�الشر�ي،�

ب�شـعي: أحمد،�أحمد�بن�محمد�بن�حنبل�الشيباني،�مسند��مام�أحمـد�بـن�حنبـل،�حققـه

 . هـ

زه�ـــ�v: �لبـــاني،�محمـــد�ناصـــر�الـــدين،�إرواء�الغليـــل�~ـــي�تخـــريج�أحاديـــث�منـــار�الســـبيل،�حققـــه

. 

حيح�ا+ختصر�من�أمور�رسول�هللا�صSى�

،�1محمـــــد�زه�ـــــ�vالناصـــــر،�ط: صـــــحيح�البخـــــاري،�حققـــــه

ال¾mــوتي،�منصــور�بــن�يــونس،�كشــاف�القنــاع�عــن�مــÄن��قنــاع،�دار�الكتــب�العلميــة،�ب�ــvوت،�

البmÇقي،�أحمد�بن�الحس�ن�بن�عSي�بن�مو�ÅÁæالُخْسَرْوِجردي�الخراساني،�أبو�بكـر�البmÇقـي�

محمد�عبد�القادر�عطا،�دار�الكتب�العلميـة،�ب�ـvوت،�

محمــد�عبــد�القــادر�عطــا،�دار�الكتــب�: ن�الك½ــvى،�حققــه
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يو�ــــ�fÁالباحثــــان�بدراســــة�تحليليــــة�لكتــــب�القضــــاء��ســــUمي��ســــتخراج�كنوزهــــا�الزاخــــرة� .3

ائــد�القضــائية�الهامــة�~ــي�عصــرنا�بمــا�يســهم�~ــي�تعزيــز�نزاهــة�القضــاء�وتحقيــق�العــدل�بالفو 

 .ب�ن�الناس

ثبت�ا+صادر�وا+راجع�مرتبة�هجائيا�بحسب�أسماء�مؤلفmÇا

 .القرآن�الكريم .1

ابن��ث�v،�مجد�الدين�أبو�السعادات�ا+بارك�بن�محمد�الجزري،�ال×mاية�~ي�غريب�الحديث� .2

مد�ومحمود�الطنا�ي،�ا+كتبة�العلمية،�ب�vوت،�طاهر�أح: و�ثر،�حققه

ابـــن�تيميـــة،�مجـــد�الـــدين�عبـــد�الســـUم�بـــن�عبـــد�هللا�الحرانـــي،�ا+حـــرر�~ـــي�الفقـــه�عSـــى�مـــذهب� .3

�مام�أحمد�بن�حنبل،�مكتبة�ا+عارف،�الرياض،�ط

ابن�جزي،�أبو�القاسم،�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�بن�عبد�هللا،�ابن�جزي�الكل .4

،�القوان�ن�الفقهية،�تاريخ�النشر�بالشاملة)هـ٧٤١ت�(

أبو�البصل،�عبد�الناصر،�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية�ونظام�القضاء�الشر�ي،� .5

 .م1�،2005دار�الثقافة،�عمان،�ط

أحمد،�أحمد�بن�محمد�بن�حنبل�الشيباني،�مسند��مام�أحمـد�بـن�حنبـل،�حققـه .6

هـ�1�،1421رنؤوط�وآخرون،�مؤسسة�الرسالة،�ط

�لبـــاني،�محمـــد�ناصـــر�الـــدين،�إرواء�الغليـــل�~ـــي�تخـــريج�أحاديـــث�منـــار�الســـبيل،�حققـــه .7

.هـ2�،1405الشاويش،�ا+كتب��سUمي،�ب�vوت،�ط

البخاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الجامع�ا+سند�الصحيح�ا+ختصر�من�أمور�رسول�هللا�صSى� .8

صـــــحيح�البخـــــاري،�حققـــــه= يـــــه�وســـــلم�وســـــننه�وأيامـــــه�هللا�عل

 .هـ1422

ال¾mــوتي،�منصــور�بــن�يــونس،�كشــاف�القنــاع�عــن�مــÄن��قنــاع،�دار�الكتــب�العلميــة،�ب�ــvوت،� .9

 .لبنان

البmÇقي،�أحمد�بن�الحس�ن�بن�عSي�بن�مو�ÅÁæالُخْسَرْوِجردي�الخراساني،�أبو�بكـر�البmÇقـي� .10

محمد�عبد�القادر�عطا،�دار�الكتب�العلميـة،�ب�ـvوت،�: الك½vى،�حققه�،�الس'ن)هـ٤٥٨ت�(

 . 3ط

البmÇقــي،�أحمــد�بــن�الحســ�ن،�الســ'ن�الك½ــvى،�حققــه .11

 .3العلمية،�ب�vوت،�ط

ا�	و��� ا�����
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،�1الvÄتـــــوري،�حســــــ�ن�مطــــــاوع،�التوثيــــــق�بالكتابـــــة�والعقــــــود،�مكتبــــــة�دنــــــديس،�الخليــــــل،�ط

ن�الvÄمـــــــذي،�حققـــــــه�أحمـــــــد�شـــــــاكر�وآخـــــــرون،�مطبعـــــــة�

 .م1�،1997التكروري،�عثمان،�الوج���~ي�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية،��ط

 .م1�،1997التكروري،�عثمان،�الوج���~ي�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية،�ط

مصــــطفى�عبــــد�: بوري،�ا+ســــتدرك�عSـــى�الصــــحيح�ن،�حققــــه

 . هـ1411

عSـي�محمـد�معـوض�وعـادل�أحمـد،�: ي،�حققـه

ي�شــرح��شــباه�والنظــائر،�دار�الحمــوي،�أحمــد�بــن�محمــد�بــن�مكــي،�غمــز�عيــون�البصــائر�~ــ

،�1فهم�fالحسيfg،�دار�الجيـل،�ط: حيدر،�عSي،�درر�الحكام�~ي�شرح�مجلة��حكام،�عربه

يوســــف�الشـــــيخ�محمـــــد،�ا+كتبـــــة�: ـــــحاح،�حققـــــه

الهدايـة�الكافيـة�= هللا�محمـد�بـن�قاسـم�ا+ـالكي،�شـرح�حـدود�ابـن�عرفـة�

 . هـ1�،1350الشافعية�لبيان�حقائق��مام�ابن�عرفة�الوافية،�ا+كتبة�العلمية،�ط

الزبيـــــــدي،�محمـــــــد�بـــــــن�محمـــــــد،�تـــــــاج�العـــــــروس�مـــــــن�جـــــــواهر�القـــــــاموس،�دار�الهدايـــــــة،�دون�

ليفــــــي�بروفنســــــال،�دار�ا+عــــــارف،�: ،�حققــــــه

الزحيSـــي،�محمــــد�مصـــطفى،�وســــائل��ثبـــات�~ــــي�الشـــريعة��ســــUمية�~ـــي�ا+عــــامUت�ا+دنيــــة�

 

 .هـ2�،1425الزرقا،�مصطفى�أحمد،�ا+دخل�الفق�féالعام،�دار�القلم،�دمشق،�ط

يم،�نظـــام�القضـــاء�~ـــي�الشـــريعة��ســـUمية،�مؤسســـة�الرســـالة،�ب�ـــvوت،�
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الvÄتـــــوري،�حســــــ�ن�مطــــــاوع،�التوثيــــــق�بالكتابـــــة�والعقــــــود،�مكتبــــــة�دنــــــديس،�الخليــــــل،�ط .12

 .هـ1426

د�بـــــــن�عي,ـــــــÅÁ،�ســـــــ'ن�الvÄمـــــــذي،�حققـــــــه�أحمـــــــد�شـــــــاكر�وآخـــــــرون،�مطبعـــــــة�الvÄمـــــــذي،�محمـــــــ .13

 .هـ2�،1395مصطفى�الحل�f،�مصر،�ط

التكروري،�عثمان،�الوج���~ي�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية،��ط .14

التكروري،�عثمان،�الوج���~ي�شرح�قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية،�ط .15

بوري،�ا+ســــتدرك�عSـــى�الصــــحيح�ن،�حققــــهالحـــاكم،�أبــــو�عبــــد�هللا�النيســــا .16

1�،1411القادر�عطا،�دار�الكتب�العلمية،�ب�vوت،�ط

الحاوي�الكب��v~ي�فقه�مذهب��مـام�الشـاف�ي،�حققـه .17

 . هـ1�،1419دار�الكتب�العلمية،�ب�vوت،�ط

الحمــوي،�أحمــد�بــن�محمــد�بــن�مكــي،�غمــز�عيــون�البصــائر�~ــ .18

 .هـ1�،1405الكتب�العلمية،�ط

حيدر،�عSي،�درر�الحكام�~ي�شرح�مجلة��حكام،�عربه .19

 .هـ1411

الــــرازي،�محمـــــد�بـــــن�أبـــــي�بكــــر،�مختـــــار�الصـــــحاح،�حققـــــه .20

 .هـ5�،1420العصرية،�ب�vوت،��ط

هللا�محمـد�بـن�قاسـم�ا+ـالكي،�شـرح�حـدود�ابـن�عرفـة�الرصاع،�أبو�عبـد� .21

الشافعية�لبيان�حقائق��مام�ابن�عرفة�الوافية،�ا+كتبة�العلمية،�ط

الزبيـــــــدي،�محمـــــــد�بـــــــن�محمـــــــد،�تـــــــاج�العـــــــروس�مـــــــن�جـــــــواهر�القـــــــاموس،�دار�الهدايـــــــة،�دون� .22

 .معلومات�طبع

،�حققــــــهالزب�ــــــvي،�مصــــــعب�بــــــن�عبــــــد�هللا،�نســــــب�قــــــريش .23

 .3القاهرة،�ط

الزحيSـــي،�محمــــد�مصـــطفى،�وســــائل��ثبـــات�~ــــي�الشـــريعة��ســــUمية�~ـــي�ا+عــــامUت�ا+دنيــــة� .24

 . م2007و�حوال�الشخصية،�دار�البيان،�ب�vوت،�

الزرقا،�مصطفى�أحمد،�ا+دخل�الفق�féالعام،�دار�القلم،�دمشق،�ط .25

يم،�نظـــام�القضـــاء�~ـــي�الشـــريعة��ســـUمية،�مؤسســـة�الرســـالة،�ب�ـــvوت،�زيـــدان،�عبـــد�الكـــر  .26

 .هـ2�،1409ط

ا�	و��� ا�����
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،�فتاوى�السبكي،�)هـ٧٥٦ت�(السبكي،�أبو�الحسن�تقي�الدين�عSي�بن�عبد�الكا~ي�السبكي�

 .هـfÁ1414،�محمد�بن�أحمد،�ا+بسوط،�دار�ا+عرفة،�ب�vوت،�

الـدين�محمــد�بـن�أحمــد،�تحفـة�الفقهــاء،�دار�الكتـب�العلميــة،�ب�ــvوت،�

صـUح�الـدين�: السمناني،�عSي�بن�محمد�بن�أحمد،�روضة�القضـاة�وطريـق�النجـاة،�حققـه

،�1ـــــــ�fهـــــــUل�الســــــــرحان،�مطبعـــــــة��رشـــــــاد،�بغــــــــداد،�ط

ــf،�لســان�الحكــام�~ــي�معرفــة��حكــام،�مطبعــة�البــابي�

،�1الشـــــوكاني،�محمـــــد�بـــــن�عSـــــي�بـــــن�محمـــــد،�فـــــتح�القـــــدير،�دار�الكلـــــم�الطيـــــب،�ب�ـــــvوت،�ط

يباني،�تحقيــق�الشــيباني،�أبــو�عبــد�هللا�محمــد�بــن�الحســن�بــن�فرقــد�الشــيباني،��صــل�للشــ

ــــــد�بوينوكــــــالن،�دار�ابــــــن�حــــــزم،�ب�ــــــvوت� �و`ــــــى،�: لبنــــــان،�الطبعــــــة�–الــــــدكتور�محمَّ

�ثـر�~ـي�الكتـاب�ا+صـنف�~ـي�= ابن�أبـي�شـيبة،�عبـد�هللا�بـن�محمـد،�مصـنف�بـن�أبـي�شـيبة�

 .هـ1�،1409كمال�الحوت،�مكتبة�الرشد،�الرياض،�ط

ي�زاده،�عبـــد�الـــرحمن�بـــن�محمـــد،�مجمـــع��mÙـــر�~ـــي�ملتقـــى��بحـــر،�دار�إحيـــاء�الÄـــvاث�

 . حق�إبراهيم،�ا+هذب�~ي�فقه��مام�الشاف�ي،�دار�الكتب�العلمية

طـــارق�بـــن�: الط½vانـــي،�أبـــو�القاســـم،�ســـليمان�بـــن�أحمـــد�الشـــامي،�ا+عجـــم��وســـط،�حققـــه

 . ن�الحسيfg،�القاهرة،�دار�الحرم�ن

حمـدي�بـن�عبـد�ا+جيــد�: الط½vانـي،�سـليمان�بـن�أحمـد�أبـو�القاسـم،�ا+عجــم�الكب�ـv،�حققـه

ابن�عابدين،�محمد�أم�ن�بن�عمر�الحنفي،�رد�ا+حتار�عSى�الدر�ا+ختار�شرح�تنوير��بصار�

 هـ1412

 .عرنوس،�محمود�بن�محمد،�تاريخ�القضاء�~ي��سUم،�ا+طبعة�ا+صرية��هلية،�القاهرة
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السبكي،�أبو�الحسن�تقي�الدين�عSي�بن�عبد�الكا~ي�السبكي� .27

 .دار�ا+عارف،�دون�معلومات�طبع

السرخ,fÁ،�محمد�بن�أحمد،�ا+بسوط،�دار�ا+عرفة،�ب�vوت،� .28

الـدين�محمــد�بـن�أحمــد،�تحفـة�الفقهــاء،�دار�الكتـب�العلميــة،�ب�ــvوت،�السـمرقندي،�عــUء� .29

 . هـ2�،1414ط

السمناني،�عSي�بن�محمد�بن�أحمد،�روضة�القضـاة�وطريـق�النجـاة،�حققـه .30

 .ه2�،1404الناÚي،�مؤسسة�الرسالة،�ب�vوت،�ط

مح5ـــــــ�fهـــــــUل�الســــــــرحان،�مطبعـــــــة��رشـــــــاد،�بغــــــــداد،�ط: شـــــــرح�أدب�القاÂـــــــfÁ،�حققــــــــه .31

 . هـ1397

ابــن�الشــحنة،�أحمــد�بــن�محمــد�الحل�ــf،�لســان�الحكــام�~ــي�معرفــة��حكــام،�مطبعــة�البــابي� .32

 .هـ2�،1393الحل�f،�القاهرة،�ط

الشـــــوكاني،�محمـــــد�بـــــن�عSـــــي�بـــــن�محمـــــد،�فـــــتح�القـــــدير،�دار�الكلـــــم�الطيـــــب،�ب�ـــــvوت،�ط .33

 .هـ1414

الشــيباني،�أبــو�عبــد�هللا�محمــد�بــن�الحســن�بــن�فرقــد�الشــيباني،��صــل�للشــ .34

ــــــد�بوينوكــــــالن،�دار�ابــــــن�حــــــزم،�ب�ــــــvوت�: َودَراَســــــة الــــــدكتور�محمَّ

 .م٢٠١٢ -هـ�١٤٣٣

ابن�أبـي�شـيبة،�عبـد�هللا�بـن�محمـد،�مصـنف�بـن�أبـي�شـيبة� .35

كمال�الحوت،�مكتبة�الرشد،�الريا: �حاديث�و¢ثار،�حققه

شـــي	ي�زاده،�عبـــد�الـــرحمن�بـــن�محمـــد،�مجمـــع��mÙـــر�~ـــي�ملتقـــى��بحـــر،�دار�إحيـــاء�الÄـــvاث� .36

 .العربي

الش�vازي،�أبو�إسحق�إبراهيم،�ا+هذب�~ي�فقه��مام�الشاف .37

الط½vانـــي،�أبـــو�القاســـم،�ســـليمان�بـــن�أحمـــد�الشـــامي،�ا+عجـــم��وســـط،�حققـــه .38

ن�الحسيfg،�القاهرة،�دار�الحرم�نعوض�هللا�وعبد�ا+حس

الط½vانـي،�سـليمان�بـن�أحمـد�أبـو�القاسـم،�ا+عجــم�الكب�ـv،�حققـه .39

 . 2السلفي،�مكتبة�ابن�تيمية،�القاهرة،�ط

ابن�عابدين،�محمد�أم�ن�بن�عمر�الحنفي،�رد�ا+حتار�عSى�الدر�ا+ختار�شرح�تنوير��بصار� .40

2�،1412الفكر،�ب�vوت،�ط�حاشية�ابن�عابدين،�دار = 

عرنوس،�محمود�بن�محمد،�تاريخ�القضاء�~ي��سUم،�ا+طبعة�ا+صرية��هلية،�القاهرة .41

ا�	و��� ا�����
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جـــر،�فـــتح�البـــاري�شـــرح�صـــحيح�البخـــاري،�دار�ا+عرفـــة،�

،�فـتح�العSـي�)هــ١٢٩٩ت�(عليش،�محمد�بن�أحمد�بن�محمـد�علـيش،�أبـو�عبـد�هللا�ا+ـالكي�

بــدون�طبعـــة�: ،�دار�ا+عرفــة،�الطبعــة)291

ــÅÁ،�عبـــد�الـــرزاق�إبــراهيم،�تـــاريخ�القضـــاء�~ــي�مصـــر�العثمانيـــة،�الهيئــة�ا+صـــرية�العامـــة�

ت�(ن�الــــــدين�اليعمــــــري�ابــــــن�فرحــــــون،�إبــــــراهيم�بــــــن�عSــــــي�بــــــن�محمــــــد،�ابــــــن�فرحــــــون،�برهــــــا

 م١٩٨٦ -هـ��١٤٠٦و`ى،�: ،�تبصرة�الحكام،�مكتبة�الكليات��زهرية،�الطبعة

مكتـــب�: الف�ــvوز�آبـــادي،�مجـــد�الــدين�أبـــو�ظـــاهر�محمــد�يعقـــوب،�القـــاموس�ا+حــيط،�حققـــه

 . هـ8�،1426تحقيق�الvÄاث�~ي�مؤسسة�الرسالة،�ب�vوت،�مؤسسة�الرسالة،�ط

،�ا+صــــباح�ا+ن�ــــ�v~ــــي�غريــــب�الشــــرح�الكب�ــــv،�ا+كتبــــة�العلميــــة،�

 .م1959

،�2قراعــه،�عSــي،��صــول�القضــائية�~ــي�ا+رافعــات�الشــرعية،�مطبعــة�ال×mضــة،�القــاهرة،�ط

أنــــوار�ال½ــــvوق�~ــــي�أنــــواء�= العبــــاس�شــــهاب�الــــدين�أحمــــد�بــــن�إدريــــس،�الفــــروق�

 .،�دار�عالم�الكتب

ـــــf،�أبـــــو�الوليـــــد�محمـــــد�بـــــن�رشـــــد،�البيـــــان�والتحصـــــيل�والشـــــرح�والتوجيـــــه�والتعليـــــل�

،�U2مي،�ب�ــــvوت،�طــــي�وآخــــرون،�دار�الغــــرب��ســــ

�عواد،�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتنظـيم�القضـائي،�دار�الثقافـة،�عمـان،�

ت�(ابـــن�القـــيم،�محمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�بـــن�أيـــوب�بـــن�ســـعد�شـــمس�الـــدين�ابـــن�قـــيم�الجوزيـــة�

 .،�الطرق�الحكمية،�مكتبة�دار�البيان،�بدون�طبعة�وبدون�تاريخ
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العســـقUني،�أحمـــد�بـــن�عSـــي�بـــن�حجـــر،�فـــتح�البـــاري�شـــرح�صـــحيح�البخـــاري،�دار�ا+عرفـــة،� .42

 .هـ1379ب�vوت،�

عليش،�محمد�بن�أحمد�بن�محمـد�علـيش،�أبـو�عبـد�هللا�ا+ـالكي� .43

291/ 2(ا+الــك�~ــي�الفتــوى�عSــى�مــذهب��مــام�مالــك�

 .وبدون�تاريخ

عي,ــÅÁ،�عبـــد�الـــرزاق�إبــراهيم،�تـــاريخ�القضـــاء�~ــي�مصـــر�العثمانيـــة،�الهيئــة�ا+صـــرية�العامـــة� .44

 .م1998للكتاب،�مصر،�

ابــــــن�فرحــــــون،�إبــــــراهيم�بــــــن�عSــــــي�بــــــن�محمــــــد،�ابــــــن�فرحــــــون،�برهــــــا .45

،�تبصرة�الحكام،�مكتبة�الكليات��زهرية،�الطبعة)هـ٧٩٩

الف�ــvوز�آبـــادي،�مجـــد�الــدين�أبـــو�ظـــاهر�محمــد�يعقـــوب،�القـــاموس�ا+حــيط،�حققـــه .46

تحقيق�الvÄاث�~ي�مؤسسة�الرسالة،�ب�vوت،�مؤسسة�الرسالة،�ط

،�ا+صــــباح�ا+ن�ــــ�v~ــــي�غريــــب�الشــــرح�الكب�ــــv،�ا+كتبــــة�العلميــــة،�الفيــــومي،�أحمــــد�بــــن�محمــــد .47

 . ب�vوت

1959قانون�أصول�ا+حاكمات�الشرعية��ردني�لسنة� .48

 ).م1976(لسنة�) 43(القانون�ا+دني��ردني�رقم� .49

قراعــه،�عSــي،��صــول�القضــائية�~ــي�ا+رافعــات�الشــرعية،�مطبعــة�ال×mضــة،�القــاهرة،�ط .50

 .هـ1407

العبــــاس�شــــهاب�الــــدين�أحمــــد�بــــن�إدريــــس،�الفــــروق��القرا~ــــي،�أبــــو  .51

،�دار�عالم�الكتب)ومعه�إدرار�الشروق�عSى�أنواء�الفروق( الفروق�

القرط�ـــــf،�أبـــــو�الوليـــــد�محمـــــد�بـــــن�رشـــــد،�البيـــــان�والتحصـــــيل�والشـــــرح�والتوجيـــــه�والتعليـــــل� .52

محمــــد�ح8ــــي�وآخــــرون،�دار�الغــــرب��ســــ: +ســــائل�ا+ســــتخرجة،�حققــــه

 .هـ1408

القضاة،�مفلح�عواد،�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتنظـيم�القضـائي،�دار�الثقافـة،�عمـان،� .53

 .م2008

ابـــن�القـــيم،�محمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�بـــن�أيـــوب�بـــن�ســـعد�شـــمس�الـــدين�ابـــن�قـــيم�الجوزيـــة� .54

،�الطرق�الحكمية،�مكتبة�دار�البيان،�بدون�طبعة�وبدون�تاريخ)هـ٧٥١

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

ت�(محمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�بـــن�أيـــوب�بـــن�ســـعد�شـــمس�الـــدين�ابـــن�قـــيم�الجوزيـــة�

محمد�عبـد�السـUم�إبـراهيم،�دار�الكتـب�

الكاساني،�عUء�الدين�أبو�بكر�بـن�مسـعود،�بـدائع�الصـنائع�~ـي�ترتيـب�الشـرائع،�دار�الكتـب�

ابــن�مــازه،�أبــو�ا+عــا`ي�برهــان�الــدين�محمــود�بــن�أحمــد�الحنفــي،�ا+حــيط�ال½vهــاني�~ــي�الفقــه�

عبـــــد�الكـــــريم�الجنـــــدي،�دار�الكتـــــب�العلميـــــة،�

�مــــام�ا+ــــاوردي،�أبــــو�الحســــن�عSــــي�بــــن�محمــــد�البصــــري،�الحــــاوي�الكب�ــــ�v~ــــي�فقــــه�مــــذهب�

،��1وعـــادل�أحمـــد،�دار�الكتـــب�العلميـــة،�ب�ـــvوت،�ط

مح5ـ�fهـUل�السـرحان،�مطبعـة��رشـاد،�

ل�العـدل�عــن�ا+سـند�الصـحيح�ا+ختصــر�بنقـ

 .ي،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت

 .هـ�1�،1415ا+×mاج،�دار�الكتب�العلمية،�ط

ي،�البــدر�ا+ن�ــ�v~ــي�تخــريج��حاديــث�و¢ثــار�

مصـــطفى�أبـــو�الغـــيط�وآخـــرون،�دار�الهجـــرة،�الريـــاض،�

= ا+قدæـــــــfÁ،�ضـــــــياء�الـــــــدين�أبـــــــو�عبـــــــد�هللا�محمـــــــد�بـــــــن�عبـــــــد�الواحـــــــد،��حاديـــــــث�ا+ختـــــــارة�

: ا+ستخرج�مـن��حاديـث�ا+ختـارة�ممـا�لـم�يخرجـه�البخـاري�ومسـلم�~ـي�صـحيحmÇما،�حققـه

 .هـ1420

ابــن�منظــور،�محمــد�بــن�مكــرم�بــن�عSــى،�أبــو�الفضــل،�جمــال�الــدين�ابــن�منظــور��نصــاري�

 .هـ3�،1414،�لسان�العرب،�دار�صادر،�ب�vوت،�ط

ا+وصـــSي،�مجــــد�الــــدين�عبــــد�هللا�بــــن�محمــــود،��ختيــــار�لتعليــــل�ا+ختــــار،�القــــاهرة،�مطبعــــة�
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محمـــد�بـــن�أبـــي�بكـــر�بـــن�أيـــوب�بـــن�ســـعد�شـــمس�الـــدين�ابـــن�قـــيم�الجوزيـــة��ابـــن�القـــيم، .55

محمد�عبـد�السـUم�إبـراهيم،�دار�الكتـب�: ،�إعUم�ا+وقع�ن�عن�رب�العا+�ن،�حققه)هـ٧٥١

 .هـ1�،1411العلمية،�ب�vوت،�ط

الكاساني،�عUء�الدين�أبو�بكر�بـن�مسـعود،�بـدائع�الصـنائع�~ـي�ترتيـب�الشـرائع،�دار�الكتـب� .56

 .هـ2�،1406ة،�طالعلمي

ابــن�مــازه،�أبــو�ا+عــا`ي�برهــان�الــدين�محمــود�بــن�أحمــد�الحنفــي،�ا+حــيط�ال½vهــاني�~ــي�الفقــه� .57

عبـــــد�الكـــــريم�الجنـــــدي،�دار�الكتـــــب�العلميـــــة،�: النعمـــــاني�فقـــــه��مـــــام�أبـــــي�حنيفـــــة،�حققـــــه

 .هـ1�،1424ب�vوت،�ط

ا+ــــاوردي،�أبــــو�الحســــن�عSــــي�بــــن�محمــــد�البصــــري،�الحــــاوي�الكب�ــــ�v~ــــي�فقــــه�مــــذهب� .58

عSـــي�محمـــد�معـــوض�وعـــادل�أحمـــد،�دار�الكتـــب�العلميـــة،�ب�ـــvوت،�ط: الشـــاف�ي،�حققـــه

 .هـ1419

مح5ـ�fهـUل�السـرحان،�مطبعـة��رشـاد،�: ا+اوردي،�عSي�بن�محمد،�أدب�القاfÁÂ،�حققـه .59

 .م1391بغداد،�

 .مجلة��حكام�العدلية .60

ا+سـند�الصـحيح�ا+ختصــر�بنقـ= مسـلم،�مسـلم�بــن�الحجـاج،�صـحيح�مســلم� .61

محمد�فؤاد�عبد�البا�ي،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت: ،�حققهالعدل�إ`ى�رسول�

مغ�fgا+حتاج�إ`ى�معرفة�معاني�ألفاظ�ا+×mاج،�دار�الكتب�العلمية،�ط .62

ابــن�ا+لقــن،�ســراج�الــدين�عمــر�بــن�عSــي�الشــاف�ي،�البــدر�ا+ن�ــ�v~ــي�تخــريج��حاديــث�و¢ثــار� .63

مصـــطفى�أبـــو�الغـــيط�وآخـــرون،�دار�الهجـــرة،�الريـــا: الشـــرح�الكب�ـــv،�حققـــه�الواقعـــة�~ـــي

 .هـ1�،1425ط

ا+قدæـــــــfÁ،�ضـــــــياء�الـــــــدين�أبـــــــو�عبـــــــد�هللا�محمـــــــد�بـــــــن�عبـــــــد�الواحـــــــد،��حاديـــــــث�ا+ختـــــــارة� .64

ا+ستخرج�مـن��حاديـث�ا+ختـارة�ممـا�لـم�يخرجـه�البخـاري�ومسـلم�~ـي�صـحيحmÇما،�حققـه

v3�،1420وت،�طعبد�ا+لك�بن�دهيش،�دار�خضر،�ب�

ابــن�منظــور،�محمــد�بــن�مكــرم�بــن�عSــى،�أبــو�الفضــل،�جمــال�الــدين�ابــن�منظــور��نصــاري� .65

،�لسان�العرب،�دار�صادر،�ب�vوت،�ط)هـ٧١١ت�(الرويف�ي��فريقي�

ا+وصـــSي،�مجــــد�الــــدين�عبــــد�هللا�بــــن�محمــــود،��ختيــــار�لتعليــــل�ا+ختــــار،�القــــاهرة،�مطبعــــة� .66

�،fهــ1356الحل� . 

ا�	و��� ا�����
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،�)هـــ٩٧٠ت�(ابــن�نجــيم،�زيــن�الــدين�بــن�إبــراهيم�بــن�محمــد،�ا+عــروف�بــابن�نجــيم�ا+صــري�

،��1شــــباه�والنظــــائر�عSــــى�مــــذهب�أبــــي�حنيفــــة�النعمــــان،�ب�ــــvوت،�دار�الكتــــب�العلميــــة،�ط

،�)هـــ٩٧٠ت�(ابــن�نجــيم،�زيــن�الــدين�بــن�إبــراهيم�بــن�محمــد،�ا+عــروف�بــابن�نجــيم�ا+صــري�

 . 2الدقائق،�دار�الكتاب��سUمي،�ط

: الهيثمـــf،�أبـــو�الحســـن�نـــور�الـــدين�عSــــي،�مجمـــع�الزوائـــد�ومنبـــع�الفوائـــد،�القـــاهرة،�حققــــه

ياســ�ن،�محمـــد�نعـــيم،�نظريـــة�الـــدعوى�بـــ�ن�الشـــريعة��ســـUمية�وقـــانون�ا+رافعـــات�ا+دنيـــة�
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ابــن�نجــيم،�زيــن�الــدين�بــن�إبــراهيم�بــن�محمــد،�ا+عــروف�بــابن�نجــيم�ا+صــري� .67

�شــــباه�والنظــــائر�عSــــى�مــــذهب�أبــــي�حنيفــــة�النعمــــان،�ب�ــــvوت،�دار�الكتــــب�العلميــــة،�ط

 .هــ1419

ابــن�نجــيم،�زيــن�الــدين�بــن�إبــراهيم�بــن�محمــد،�ا+عــروف�بــابن�نجــيم�ا+صــري� .68

الدقائق،�دار�الكتاب��سUمي،�ط�البحر�الرائق�شرح�ك'� 

الهيثمـــf،�أبـــو�الحســـن�نـــور�الـــدين�عSــــي،�مجمـــع�الزوائـــد�ومنبـــع�الفوائـــد،�القـــاهرة،�حققــــه .69

�،fÁæمكتبة�القد�،fÁæهـ1414حسام�الدين�القد. 

ياســ�ن،�محمـــد�نعـــيم،�نظريـــة�الـــدعوى�بـــ�ن�الشـــريعة��ســـUمية�وقـــانون�ا+رافعـــات�ا+دنيـــة� .70

 .هـ1423ب،�عمان،�والتجارية،�دار�عالم�الكت
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دابPD]الوقائّيةاBتعلقة]بمقصد]حفظ]العقل]�ي]التشريع]�س�مي
ّ
 لت

Preventive Measures Related to Preserving the Mind in Islamic Legislation

رئيس]قسم]�قتصاد] -أستاذ]مشارك]�ي]الفقه]وأصوله

منسق]برنامج]دكتوراة]الفقه]وأصوله]

]طالب]دكتوراة]�ي]برنامج]دكتوراة]الفقه

: ال~Pيد]�لكPQوني-  فلسطDن/  والنجاح]والخليل

الّتداب��vالوقائّيةا+تعلقة�بمقصد�حفظ�العقل�~ي�

�من� �عظيم �مقصد �فهو�يبحث�~ي �أ��وهو�؛ �الشريعة��سUمية، مقاصد

مقصد�حفظ�العقل،�وقد�تم�فيه�بيان�مكانة�العقل،�ومكانه�من�الجسد،�وأهمية�ا+حافظة�

�vمية�الغراء،�حيث�اتخذت�~ي�سبيل�تحقيق�ذلك�جملة�من�التداب�Uالشريعة��س� عليه�~ي

سم�وسUمته،�الوقائية�الضرورية�لحفظه�من�جانب�الوجود؛�فدعت�إ`ى��هتمام�بصحة�الج

ت�عSى�ضرورة�طلب�العلم�والتعلم،�وأمرت�بالتفكر�~ي�خلق�هللا�تعا`ى،�وعملت�عSى�تحرير�
ّ
وحث

  .العقل�من�كّل�ما�من�شأنه�أن�يعطله�أو�يحّد�من�نشاطه�وفاعليته

�ومن� �اتخذت�جملة�من�التداب��vالوقائية�الضرورية�لحفظ�العقل�من�جانب�العدم؛ كما

�+روجmÇا،� �والزاجرة �+تعاطmÇا، �الرادعة �العقوبات �وسّن رات،

�الخمر،� �حّد �التداب��vالوقائية، �العقل، �حفظ �الشريعة، مقاصد
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دابPD]الوقائّيةاBتعلقة]بمقصد]حفظ]العقل]�ي]التشريع]�س�ميا
ّ
لت

Preventive Measures Related to Preserving the Mind in Islamic Legislation 

أستاذ]مشارك]�ي]الفقه]وأصوله -محمد]مطلق]محمد]عساف.د

منسق]برنامج]دكتوراة]الفقه]وأصوله] -س�مي]�ي]كلية]الدعوة]وأصول]الدينوالتمويل]� 

فلسطDن/ جامعة]القدس]/   

 P~ :m.assaf@staff.alquds.eduيد]�لكPQونيال]

طالب]دكتوراة]�ي]برنامج]دكتوراة]الفقه -أسامة]عبد]هللا]إبراهيم]الطي¶ªالباحث]]

والنجاح]والخليل]القدس]اتجامعاBشPQك]بDن]وأصوله]

tebi73@gmail.com  

ص
ّ
�البحث�موضوع: ملخ الّتداب��vالوقائّيةا+تعلقة�بمقصد�حفظ�العقل�~ي�«: يتناول�هذا

�من�»التشريع��سUمي �عظيم �مقصد �فهو�يبحث�~ي ؛

مقصد�حفظ�العقل،�وقد�تم�فيه�بيان�مكانة�العقل،�ومكانه�من�الجسد،�وأهمية�ا+حافظة�

�vمية�الغراء،�حيث�اتخذت�~ي�سبيل�تحقيق�ذلك�جملة�من�التداب�Uالشريعة��س� عليه�~ي

الوقائية�الضرورية�لحفظه�من�جانب�الوجود؛�فدعت�إ`ى��هتمام�ب

ت�عSى�ضرورة�طلب�العلم�والتعلم،�وأمرت�بالتفكر�~ي�خلق�هللا�تعا`ى،�وعملت�عSى�تحرير�
ّ
وحث

العقل�من�كّل�ما�من�شأنه�أن�يعطله�أو�يحّد�من�نشاطه�وفاعليته

�ومن� �اتخذت�جملة�من�التداب��vالوقائية�الضرورية�لحفظ�العقل�من�جانب�العدم؛ كما

�وا+خد �ا+سكرات �تحريم �+روجmÇا،�ذلك �والزاجرة �+تعاطmÇا، �الرادعة �العقوبات �وسّن رات،

  .وتحريم�الجناية�عSى�العقل�و�عتداء�عليه

]اBفتاحية �الخمر،��:الكلمات �حّد �التداب��vالوقائية، �العقل، �حفظ �الشريعة، مقاصد

  .التعزير،��جراءات��حvÄازية
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Abstract: This research deals with the topic: 

Preserving the Mind in Islamic Legislation

It discusses a great goal from the purposes of Islamic law

preserving the mind, the status of the mind

importance of preserving it in the noble Islamic 

In order to achieve this, a number of necessary preventive measures were taken to 

preserve it from the side of existence.  It called for attention to the health and safety 

of the body, urged the necessity of seeking knowledge a

contemplation of God Almighty's creationand and worked to liberate the mind 

from everything that would hinder it or limit its activity and effectiveness

It also took a number of necessary preventive measures to preserve the mind fr

the side of nothingness.  This includes the prohibition of intoxicants and narcotics

the enactment of deterrent punishments for those who abuse them

of those who promote them, and the prohibition of felony against the mind and 

transgression against it. 

Keywords: the purposes of S

measures, the limit on alcohol, discretionary measures

د،�الحمــــــــــد�]�رّب�العــــــــــا+�ن،�والّصــــــــــUة�والّســــــــــUم�عSــــــــــى�نبّيــــــــــه�الهــــــــــادي��مــــــــــ�ن،�نبينــــــــــا�محّمـــــــــــ

فــــــــإن�هللا�ســــــــبحانه�وتعــــــــا`ى�مّ�ــــــــ���نســــــــان�وفّضــــــــله�بالعقــــــــل�عــــــــن�ســــــــائر�ا+خلوقــــــــات�الكائنــــــــة�

  .،�وهو�من�جملة�النعم�الكث�vة�ال��fامÄّن�هللا�تعا`ى�mwا�عSى��نسان
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This research deals with the topic: “Preventive Measures Related to 

reserving the Mind in Islamic Legislation“ 

It discusses a great goal from the purposes of Islamic law, which is the goal of 

 the status of the mind, its place in the body, and the 

n the noble Islamic Sharia.  

 a number of necessary preventive measures were taken to 

preserve it from the side of existence.  It called for attention to the health and safety 

 urged the necessity of seeking knowledge and learning,  commanded 

lmighty's creationand and worked to liberate the mind 

from everything that would hinder it or limit its activity and effectiveness. 

It also took a number of necessary preventive measures to preserve the mind from 

the side of nothingness.  This includes the prohibition of intoxicants and narcotics, 

the enactment of deterrent punishments for those who abuse them, the prohibition 

, and the prohibition of felony against the mind and 

the purposes of Sharia, preservation of the mind, preventive 

 the limit on alcohol, discretionary measures, precautionary measures.  

  :اBقّدمة

الحمــــــــــد�]�رّب�العــــــــــا+�ن،�والّصــــــــــUة�والّســــــــــUم�عSــــــــــى�نبّيــــــــــه�الهــــــــــادي��مــــــــــ�ن،�نبينــــــــــا�محّمـــــــــــ

  :وعSى�آله�وأصحابه�أجمع�ن،�أّمـا�بعـد

فــــــــإن�هللا�ســــــــبحانه�وتعــــــــا`ى�مّ�ــــــــ���نســــــــان�وفّضــــــــله�بالعقــــــــل�عــــــــن�ســــــــائر�ا+خلوقــــــــات�الكائنــــــــة�

عSى�ظهر��رض،�وهو�من�جملة�النعم�الكث�vة�ال��fامÄّن�هللا�تعا`ى�mwا�عSى��نسان
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النظــــــــر،�ووســــــــيلة��لـــــــة�عظيمــــــــة�~ــــــــي�الشـــــــريعة��ســــــــUمية؛�فهــــــــو�آلـــــــة�

التــــــــــدّبر،�ومنــــــــــاط�التكليــــــــــف،�ومحــــــــــل�أوامــــــــــر�هللا�لعبــــــــــاده،�بــــــــــه�ُيعــــــــــرف�هللا�عــــــــــّز�وجــــــــــّل،�وُيفهــــــــــم�

كUمـــــــــه،�وُيوَصـــــــــل�إ`ـــــــــى�نعيمـــــــــه،�وتصـــــــــديق�رســـــــــله،�وهـــــــــو�شـــــــــرط�~ـــــــــي�ثبـــــــــوت�الو�يـــــــــات،�وصـــــــــحة�

أســـــــــــاس�وهـــــــــــو�التصـــــــــــرفات،�وأداء�العبـــــــــــادات،�وبـــــــــــه�اســـــــــــتحق��نســـــــــــان�الخUفـــــــــــة�~ـــــــــــي��رض،�

~ـــــــــي�مقــــــــام�ا+ـــــــــدح،�وال�Äكيـــــــــة،��القــــــــرآن�الكـــــــــريم

�fــــــ�والــــــدعوة�إ`ــــــى�إعمالــــــه،�والتحــــــذير�مــــــن�إهمالــــــه،�وهــــــذا�إنمــــــا�يــــــدّل�عSــــــى��هميــــــة�العظمــــــ�Åال

أحـــــــد�الضـــــــرورات�الخمـــــــس�ال�ـــــــ�fهـــــــو��لـــــــة�وا+ثابـــــــة؛�فـــــــإن�حفظـــــــه�

هـــــــــــا�با+حافظـــــــــــة�علmÇـــــــــــا؛�لـــــــــــذلك�حرصـــــــــــت�الشـــــــــــريعة�عSـــــــــــى�حفـــــــــــظ�
ّ
ل�والشـــــــــــرائع�كل

العقـــــــــــل�وســـــــــــUمته�مـــــــــــن�كـــــــــــّل�مـــــــــــا�يجـــــــــــنح�بـــــــــــه�عـــــــــــن�طريـــــــــــق��ســـــــــــتقامة،�وتحصـــــــــــينه�مـــــــــــن�كـــــــــــّل�

ا+ــــــــــؤثرات�الســــــــــلبية�الخط�ــــــــــvة�ال�ــــــــــ�fتحرفــــــــــه�عــــــــــن�ا+همــــــــــة�ال�ــــــــــ�fخلــــــــــق�مــــــــــن�أجلهــــــــــا؛�فشــــــــــرعت�

جعلتـــــــه�مـــــــن�ا+صــــــــالح�التـــــــداب��vالوقائيـــــــة�والعUجيـــــــة�ال�ـــــــ�fتحـــــــول�دون�ذلـــــــك،�وتتصـــــــدى�لـــــــه،�و 

ارتبــــــــــاط�ا+وضــــــــــوع�بمقاصــــــــــد�الشــــــــــريعة��ســــــــــUمية؛�وذلــــــــــك�أن�مقاصــــــــــد�الشــــــــــريعة�مــــــــــن�

ا+واضـــــــــــيع�ذات��هميـــــــــــة�الك½ـــــــــــvى�~ـــــــــــي��ج�mـــــــــــاد�الفقéـــــــــــf،�ال�ـــــــــــ���fزالـــــــــــت�بحاجـــــــــــة�إ`ـــــــــــى�مزيـــــــــــد�

  .جوان¾mا،�وهذا�البحث�جاء�إسهاًما�لتحقيق�ذلك

يتنـــــــــاول�البحــــــــــث�أحـــــــــد�الكليــــــــــات�والضــــــــــروريات�الخمـــــــــس�ال�ــــــــــ�fجـــــــــاءت�الشــــــــــرائع�قاطبــــــــــة�

�لـــــــــة�العقـــــــــل�ومكانتـــــــــه�~ـــــــــي��ســـــــــUم؛�حيـــــــــث�إن�قيـــــــــام�التكليـــــــــف�~ـــــــــي�الشـــــــــريعة�أساســـــــــه�

عو�إ`ــــــى�الوقــــــوف�عSــــــى�حقيقــــــة�العقــــــل،�

  . وضرورة�معرفة�التداب��vو�جراءات�الكفيلة�بحفظه�وحمايته

انتشار�كث��vمن�الوسائل�و�دوات�التقليدية�وا+تطورة�ا+فسدة�وا+دمرة�للعقول�~ي�هذا�

هذه��الزمان؛�مما�يدعو�العلماء،�والباحث�ن،�وا+ختص�ن�إ`ى�مزيد�من�الجّد�و�ج�mاد�~ي�بيان
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والعقـــــــل�البشــــــــري�لــــــــه�م'�لـــــــة�عظيمــــــــة�~ــــــــي�الشـــــــريعة��ســــــــUمية؛�فهــــــــو�آلـــــــة�

التــــــــــدّبر،�ومنــــــــــاط�التكليــــــــــف،�ومحــــــــــل�أوامــــــــــر�هللا�لعبــــــــــاده،�بــــــــــه�ُيعــــــــــرف�هللا�عــــــــــّز�وجــــــــــّل،�وُيفهــــــــــم�

كUمـــــــــه،�وُيوَصـــــــــل�إ`ـــــــــى�نعيمـــــــــه،�وتصـــــــــديق�رســـــــــله،�وهـــــــــو�شـــــــــرط�~ـــــــــي�ثبـــــــــوت�الو�يـــــــــات،�وصـــــــــحة�

التصـــــــــــرفات،�وأداء�العبـــــــــــادات،�وبـــــــــــه�اســـــــــــتحق��نســـــــــــان�الخUفـــــــــــة�~ـــــــــــي��ر

  .التكليف،�وعمدته

القــــــــرآن�الكـــــــــريم�~ـــــــــي) ع]ق]ل: (ردت��شـــــــــارة�إ`ــــــــى�مـــــــــادةوقــــــــد�و 

�fــــــ�والــــــدعوة�إ`ــــــى�إعمالــــــه،�والتحــــــذير�مــــــن�إهمالــــــه،�وهــــــذا�إنمــــــا�يــــــدّل�عSــــــى��هميــــــة�العظمــــــ�Åال

  .أو�ها��سUم�للعقل

وإذا�كـــــــان�العقـــــــل�mwـــــــذه�ا+'�لـــــــة�وا+ثابـــــــة؛�فـــــــإن�حفظـــــــه�

هـــــــــــا�با+حافظـــــــــــة�علmÇـــــــــــا؛�لـــــــــــذلك�حرصـــــــــــت�الشـــــــــــريعة�عSـــــــــــى�حفـــــــــــظ�جـــــــــــاءت�ا+لـــــــــــ
ّ
ل�والشـــــــــــرائع�كل

العقـــــــــــل�وســـــــــــUمته�مـــــــــــن�كـــــــــــّل�مـــــــــــا�يجـــــــــــنح�بـــــــــــه�عـــــــــــن�طريـــــــــــق��ســـــــــــتقامة،�وتحصـــــــــــينه�مـــــــــــن�كـــــــــــّل�

ا+ــــــــــؤثرات�الســــــــــلبية�الخط�ــــــــــvة�ال�ــــــــــ�fتحرفــــــــــه�عــــــــــن�ا+همــــــــــة�ال�ــــــــــ�fخلــــــــــق�مــــــــــن�أجلهــــــــــا؛�فشــــــــــرعت�

التـــــــداب��vالوقائيـــــــة�والعUجيـــــــة�ال�ـــــــ�fتحـــــــول�دون�ذلـــــــك،�وتتصـــــــدى�لـــــــه،�و 

  .العظم�Åال��fتس�ى�لتحقيقها

  :تكمن�أهمية�هذا�البحث�فيما�يأتي:أهمية]البحث

ارتبــــــــــاط�ا+وضــــــــــوع�بمقاصــــــــــد�الشــــــــــريعة��ســــــــــUمية؛�وذلــــــــــك�أن�مقاصــــــــــد�الشــــــــــريعة�مــــــــــن��-1

ا+واضـــــــــــيع�ذات��هميـــــــــــة�الك½ـــــــــــvى�~ـــــــــــي��ج�mـــــــــــاد�الفقéـــــــــــf،�ال�ـــــــــــ���fزالـــــــــــت�بحاجـــــــــــة�إ`ـــــــــــى�مزيـــــــــــد�

جوان¾mا،�وهذا�البحث�جاء�إسهاًما�لتحقيق�ذلكبحث،�وتدقيق�~ي�كث��vمن�

يتنـــــــــاول�البحــــــــــث�أحـــــــــد�الكليــــــــــات�والضــــــــــروريات�الخمـــــــــس�ال�ــــــــــ�fجـــــــــاءت�الشــــــــــرائع�قاطبــــــــــة��-2

  . تدعو�إ`ى�وجوب�حفظها�وصوmÙا

م'�لـــــــــة�العقـــــــــل�ومكانتـــــــــه�~ـــــــــي��ســـــــــUم؛�حيـــــــــث�إن�قيـــــــــام�التكليـــــــــف�~ـــــــــي�الشـــــــــريعة�أساســـــــــه��-3

عو�إ`ــــــى�الوقــــــوف�عSــــــى�حقيقــــــة�العقــــــل،�العقــــــل،�إذ�بــــــه�يــــــدرك�خطــــــاب�الشــــــارع،�وهــــــذا�ممــــــا�يــــــد

وضرورة�معرفة�التداب��vو�جراءات�الكفيلة�بحفظه�وحمايته

انتشار�كث��vمن�الوسائل�و�دوات�التقليدية�وا+تطورة�ا+فسدة�وا+دمرة�للعقول�~ي�هذا��-4

الزمان؛�مما�يدعو�العلماء،�والباحث�ن،�وا+ختص�ن�إ`ى�مزيد�من�الجّد�و�ج�mاد�~ي�بيان

  . ا+فسدات،�وتحذير�الناس�م×mا

ا�	و��� ا�����
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�يقت�fÁöمعرفة�حقيقته،�ووظيفته� إن�العقل�من�نعم�هللا�الك½vى�عSى��نسان؛�وهذا

�بالعقل،� �وعناي�mا �اهتمامها �الوقوف�عSى �خUل �من ��سUمية �الشريعة إبراز�محاسن

  . '�لته�العالية

الرغبة�~ي�التعرف�عSى�التداب��vالوقائية�ال��fوضع�mا�الشريعة��سUمية�الغراء�للحفاظ�

�الحدي �والنظريات �ا+عاصرة، �القوان�ن ��سUم �سبق �العقل�بيان �عSى �ا+حافظة �~ي ثة

  :تأتي�هذه�الدراسة�لتجيب�عSى�مجموعة�من�التساؤ�ت؛�م×mا

  ما�هو�مفهوم�العقل،�وما�أهميته�بالنسبة�لíنسان؟

  ما�Úي�التداب��vالوقائية�ال��fوضع�mا�الشريعة��سUمية�للحفاظ�عSى�العقل�البشري؟

  اصد�الشرعية؟

  :ما�يأتي�من�الدراسات�السابقة�ال��fلها�عUقة�بموضوع�البحث

نافذ�ذيب�أبو�عبيدة،�وÚي�رسالة�: للباحث

� �عام �الوطنية، �النجاح �جامعة �وأج��ت�~ي �نافعة�)م2011(ماجست��vنوقشت، �رسالة �وÚي ،

�الباحث�بالتقسيم�ا+عت½�vالذي�سار�عليه� �تنويه �الرسالة�عدم �يؤخذ�عSى �مّما ه

حفظه�من�جانب�الوجود،�: علماء�ا+قاصد،�حيث�ذكروا�طريق�ن�لحفظ�مقصد�العقل؛�هما

وحفظه�من�جانب�العدم،�وقد�تناول�الباحث�التداب��vالشرعية�الوقائية�لحفظ�العقل�من�

�الب �لهذه�التداب��vمن�جانب�هذا
ً
حثمتناو�

محمود�باي،�: للباحث» مقصد]حفظ]العقل]عند]�مام]محمد]الطاهر]بن]عاشور 

وÚي�رسالة�ماجست��vنوقشت،�وأج��ت�~ي�جامعة�الحاج�لخضر�~ي�الجزائر،�ومع�أن�الباحث�
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  :سبب]اختيار]موضوع]البحث

�يقت�fÁöمعرفة�حقيقته،�ووظيفته��-1 إن�العقل�من�نعم�هللا�الك½vى�عSى��نسان؛�وهذا

  .وموقعه�~ي�التشريع��سUمي

�بالعقل،��-2 �وعناي�mا �اهتمامها �الوقوف�عSى �خUل �من ��سUمية �الشريعة إبراز�محاسن

والتنويه�بمكانته�السامية،�و�شارة�إ`ى�م'�لته�العاليةو�شادة�به،�

الرغبة�~ي�التعرف�عSى�التداب��vالوقائية�ال��fوضع�mا�الشريعة��سUمية�الغراء�للحفا�-3

  .عSى�مقصد�العقل

�الحدي�-4 �والنظريات �ا+عاصرة، �القوان�ن ��سUم �سبق بيان

  .البشري 

  

تأتي�هذه�الدراسة�لتجيب�عSى�مجموعة�من�التساؤ�ت؛�م×mا: ثمشكلة]البح

ما�هو�مفهوم�العقل،�وما�أهميته�بالنسبة�لíنسان؟�-1

  أين�مكان�العقل�من�الجسد؟�-2

ما�Úي�التداب��vالوقائية�ال��fوضع�mا�الشريعة��سUمية�للحفا�-3

اصد�الشرعية؟كيف�يمكن�ربط�التداب��vالوقائية�با+ق -4

من�الدراسات�السابقة�ال��fلها�عUقة�بموضوع�البحث:الدراسات]السابقة

للباحث» التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل« -1

� �عام �الوطنية، �النجاح �جامعة �وأج��ت�~ي ماجست��vنوقشت،

�إ��أن ا، �الباحث�بالتقسيم�ا+عت½�vالذي�سار�عليه�جد� �تنويه �الرسالة�عدم �يؤخذ�عSى �مّما ه

علماء�ا+قاصد،�حيث�ذكروا�طريق�ن�لحفظ�مقصد�العقل؛�هما

وحفظه�من�جانب�العدم،�وقد�تناول�الباحث�التداب��vالشرعية�الوقائية�لحفظ�العقل�من�

�البجاء�بينما�+ادية،�الناحية�ا+عنوية،�ومن�الناحية�ا هذا

  . الوجود،�وجانب�العدم

مقصد]حفظ]العقل]عند]�مام]محمد]الطاهر]بن]عاشور « -2

وÚي�رسالة�ماجست��vنوقشت،�وأج��ت�~ي�جامعة�الحاج�لخضر�~ي�الجزائر،�ومع�أن�الباحث�

ا�	و��� ا�����
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طروقة�عند�علماء�ا+قاصد�~ي�تناول�مقصد�حفظ�العقل�من�

�fالوجود،�والعدم،�إ��أنه�فاته�الحديث�عن�بعض�التداب��vمن�جانب�العدم؛�كحرمة�

  .الجناية�عSى�العقل�و�عتداء�عليه�~ي�الجرائم�الواقعة�عSى�ما�دون�النفس

�ركز�عSى�يوسف�حام:  �وقد �العالم، د

�من�التداب��vالشرعية� �مبحث�حفظ�العقل�من�جانب�الوجود�عSى�حساب�غ�vه التعليم�~ي

الوقائية،�كما�لم�يتطّرق�لبعض�التداب��vا+همة�~ي�جانب�العدم؛�كتحريم�الجناية�عSى�العقل�

]الشرعية ]باÉدلة ]وع�قÖ"ا ]�س�مية ]الشريعة �بن�: تور للدك» مقاصد �سعد محمد

أحمد�اليوبي،�وقد�تناول�~ي�رسالته�ا+فسدات�الحسية،�وا+عنوي�للعقل،�ولم�يتطرق�لحفظ�

يوسف�أحمد�البدوي،�ومّما�يؤخذ�: للدكتور 

  .عSى�هذه�الدراسة�عدم�تعرضه�لحفظ�العقل�من�جانب�الوجود

�لجمع�شتات� �با�ستقراء �مع��ستعانة �الوصفي، �ا+نهج �عSى تم��عتماد

  :ا+وضوع�وجزئياته�~ي�كتب�ا+قاصد�الشرعية،�كما�تّم��ل�Äام�باÞمور�التالية

-و]�الحمد-�عتماد�عSى�الكتب�العلمية�ال��fألفت�~ي�ا+قاصد�الشرعية؛�وÚي�كث�vة�

�ل�Äام�بطريقة�الفقه�ا+قارن؛�وذلك�+ناقشة�بعض�¢راء�و�قوال�ا+ختلفة�فيما�له�

  .توثيق�¢يات�القرآنية�الكريمة�بذكر�اسم�السورة،�ورقم�¢ية

ة�ا+عروفة�تخريج��حاديث�النبوية�الشريفة�الواردة�~ي�البحث�من�مصادرها�الحديثي

يكتفى�بعزوه�له،�أو�إلmÇما،�وما�كان�~ي�غ�vهما�

: من�كتب�السنة�يتم�عزوه�إ`ى�مصدره،�مع�محاولة�الحكم�عليه�با�ستعانة�بأحكام�الشيخ�ن

�النحو� �عSى �وخاتمة؛ �مباحث، �ثUثة �~ي قّدمة،
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طروقة�عند�علماء�ا+قاصد�~ي�تناول�مقصد�حفظ�العقل�من�سار�~ي�تقسيمه�عSى�الجادة�ا+

جان��fالوجود،�والعدم،�إ��أنه�فاته�الحديث�عن�بعض�التداب��vمن�جانب�العدم؛�كحرمة�

الجناية�عSى�العقل�و�عتداء�عليه�~ي�الجرائم�الواقعة�عSى�ما�دون�النفس

]�س�مية« -3 ]للشريعة ]العامة : للدكتور » اBقاصد

�من�التداب��vالشرعية� �مبحث�حفظ�العقل�من�جانب�الوجود�عSى�حساب�غ�vه التعليم�~ي

الوقائية،�كما�لم�يتطّرق�لبعض�التداب��vا+همة�~ي�جانب�العدم؛�كتحريم�الجناية�عSى�العقل�

  .و�عتداء�عليه

]الشرعية« -4 ]باÉدلة ]وع�قÖ"ا ]�س�مية ]الشريعة مقاصد

أحمد�اليوبي،�وقد�تناول�~ي�رسالته�ا+فسدات�الحسية،�وا+عنوي�للعقل،�ولم�يتطرق�لحفظ�

  .العقل�من�جانب�الوجود

للدكتور » مقاصد]الشريعة]عند]�مام]ابن]تيمية« -5

عSى�هذه�الدراسة�عدم�تعرضه�لحفظ�العقل�من�جانب�الوجود

]البحثمنهجي �لجمع�شتات�:ة �با�ستقراء �مع��ستعانة �الوصفي، �ا+نهج �عSى تم��عتماد

ا+وضوع�وجزئياته�~ي�كتب�ا+قاصد�الشرعية،�كما�تّم��ل�Äام�باÞمور�التالية

 
ً

Tة��:أّوvي�كث�Úألفت�~ي�ا+قاصد�الشرعية؛�و�f��عتماد�عSى�الكتب�العلمية�ال

  . نية،�وفmÇا�الكفاية�والغُ 

�ل�Äام�بطريقة�الفقه�ا+قارن؛�وذلك�+ناقشة�بعض�¢راء�و�قوال�ا+ختلفة�فيما�له��:ثانًيا

  .عUقة�بموضوع�البحث

ا
ً
توثيق�¢يات�القرآنية�الكريمة�بذكر�اسم�السورة،�ورقم�¢ية�:ثالث

تخريج��حاديث�النبوية�الشريفة�الواردة�~ي�البحث�من�مصادرها�الحدي�:رابًعا

يكتفى�بعزوه�له،�أو�إلmÇما،�وما�كان�~ي�غ�vهما��-أو�أحدهما- باختصار؛�فما�كان�~ي�الصحيح�ن�

من�كتب�السنة�يتم�عزوه�إ`ى�مصدره،�مع�محاولة�الحكم�عليه�با�ستعانة�بأحكام�الشيخ�ن

  .محمد�ناصر�الدين��لباني،�وشعيب��رناؤوط

]البحث �ا+:خطة �البحث�بعد�هذه �هذا �النحو�جاء �عSى �وخاتمة؛ �مباحث، �ثUثة �~ي قّدمة،

  :¢تي

  .ماهّية�التداب��vالوقائية،�وأهمي�mا: اBبحث]iّول 

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

  .مفهوم�العقل،�ومكانه�من�الجسد،�وأهمية�ا+حافظة�عليه

  :التداب��vالوقائية�لحفظ�العقل،�وفيه�مطلبان

  .ية�لحفظ�العقل�من�جانب�الوجود

  .التداب��vالوقائية�لحفظ�العقل�من�جانب�العدم

  ماهية]التدابPD]الوقائية]وأهميÖ"ا

�،)ائيةالوق(: ،�ومن�صفة)التداب�v(: ا،�يتكون�من�موصوف

�الناحيت�ن �من �حدة، �عSى �كّل �مفرداته �ماهية �~ي �البحث �من ���بّد �كان �هنا اللغوية،�: من

�وتدّبره �دّبر��مر، �والتدب��vمن ،vتدب�� �عاقبت: جمع ه،�نظر�~ي

َرة،�والّتدب��v~ي��مر: رأى�~ي�عاقبته�ما�لم�ير�~ي�صدره؛�وعرف��مر�تدّبًرا؛�أي
َ
: بأخ

�vتص�� �ما �ينظر�إ`ى �أنه �وذلك �أمره؛ �يدّبر��نسان �وأن �عاقبته، �إليه �تؤول �ما �تنظر�إ`ى أن

�العواقب� �والنظر�~ي �شاق، �بفعٍل �الرأي �استعمال Úي

،�وللعبد�مجاًزا
ً
  .)2(بمعرفة�الخ�v،�وإجراء��مور�عSى�علم�العواقب،�وÚي�]�تعا`ى�حقيقة

،
ً
ًيــا،�َوِوقايــة

ْ
ــى،�وقــاُه�ُهللا�َوق

َ
،�وقيــت�ال.ــfÁء،�أِقيــه؛��

ً
وواِقيــة

ــــــاه
َّ
ــــــَره،�ووق

ْ
ــــــاُه�َمــــــا�َيك

َ
: حمــــــاه�منــــــه،�ووقــــــاه�هللا�ِوقايــــــة؛�أي: إذا�صــــــنته،�وســــــvÄته�عــــــن��ذى،�َوَوق
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اني
ّ
مفهوم�العقل،�ومكانه�من�الجسد،�وأهمية�ا+حافظة�عليه�:اBبحث]الث

الث
ّ
التداب��vالوقائية�لحفظ�العقل،�وفيه�مطلبان�:اBبحث]الث

ية�لحفظ�العقل�من�جانب�الوجودالتداب��vالوقائ�:اBطلب]iّول 

اني
ّ
التداب��vالوقائية�لحفظ�العقل�من�جانب�العدم�:اBطلب]الث

  .وتشتمل�عSى�أهم�النتائج�والتوصيات�:الخاتمة

ماهية]التدابPD]الوقائية]وأهميÖ"ا: اBبحث]iول 

ا،�يتكون�من�موصوف هذا�ا+صطلح�مركب�تركيًبا�وصفي�

�الناحيت�ن �من �حدة، �عSى �كّل �مفرداته �ماهية �~ي �البحث �من ���بّد �كان �هنا من

  .هو�صطUحية،�قبل�بيان�ا+فهوم�العام�ل

  :تعريف]التدابPD]لغة]واصط�ًحا: اBطلب]iّول 

 
ً

Tلغة: أّو[PDوتدّبره: تعريف]التداب� �دّبر��مر، �والتدب��vمن ،vتدب�� جمع

رأى�~ي�عاقبته�ما�لم�ير�~ي�صدره؛�وعرف��مر�تدّبًرا؛�أي: واستدبره

�vتص�� �ما �ينظر�إ`ى �أنه �وذلك �أمره؛ �يدّبر��نسان �وأن �عاقبته، �إليه �تؤول �ما �تنظر�إ`ى أن

ر�فيه: دبره،�والّتدّبر: عاقبته�وآخره؛�وهو
ّ
  . )1(الّتفك

]التدابPD :ثانًيا �العواقب�: اصط�ًحا]تعريف �والنظر�~ي �شاق، �بفعٍل �الرأي �استعمال Úي

،�وللعبد�مجاًزا
ً
بمعرفة�الخ�v،�وإجراء��مور�عSى�علم�العواقب،�وÚي�]�تعا`ى�حقيقة

اني
ّ
  :تعريف]الوقائية]لغة]واصط�ًحا: اBطلب]الث

 
ً

Tتعريــف]الوقائيــة]لغــة: أّو :،
ً
ًيــا،�َوِوقايــة

ْ
ــى،�وقــاُه�ُهللا�َوق

َ
�مــن�و

ــــــاه
َّ
ــــــَره،�ووق

ْ
ــــــاُه�َمــــــا�َيك

َ
إذا�صــــــنته،�وســــــvÄته�عــــــن��ذى،�َوَوق

 
ُ
ْوِقية   . )3(الكUءة،�والحفظ: حفظه،�والتَّ

                   
)1(  &��� .� ��/� ���01� .��)711� :(����� �	� .152� .33 .�����
)���(. 
)2(  4�5 .� ��/� .� 4�5 �41	6�6��)816� :(�	����
�� .31 .����� :������� ����� ���
)3( ��01� .�� :����� �	� .�15� �401 #402 .��	�) :48�((���)��� �
)48� (  

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

مـــــا�نســـــب�إ`ـــــى�الوقايـــــة؛�وهـــــو�حفـــــظ�ال.ـــــfÁء�عّمـــــا�يؤذيـــــه�

ة��حÄــــvاس�مــــن�:  ــــْرط�الصــــيانة،�وشــــدَّ
َ
ف

النظــــــر،�: ��تخرجــــــان�عــــــن�معgــــــÅ) وقايــــــة

  .)3(�وة،�أو�الوقوع�فmÇا

عبــارة��اريـف�للتـداب��vالوقائيــة�~ـي�التشـريع��سـUمي،�وهـو�أmÙـ

مجمـــــوع��رشـــــادات،�و�حÄـــــvازات،�و�جـــــراءات،�و�حتياطـــــات�ال�ـــــ�fترجـــــع�~ـــــي�قيم�mـــــا�إ`ـــــى�

أصـــــــول�الـــــــدين�وتعاليمـــــــه،�النابعـــــــة�مـــــــن�الكتـــــــاب�والســـــــنة،�وال�ـــــــm«�fـــــــدف�إ`ـــــــى�حمايـــــــة�ا+كلفـــــــ�ن�

ح�mم�النفسية،�والعقليـة،�والروحيـة،�والجسـدية؛�

  .)4(ليتمكنوا�من�القيام�بالتكليفات�الشرعية�عSى�الوجه�ا+طلوب�م×mم

التـداب��vال�ـ�fمصـدرها�الشـريعة�: فالتداب��vالوقائية�ال�ـ�fسـيكون�علmÇـا�مـدار�هـذا�البحـث؛�Úـي

و�الطبيـة،�أو��قتصـادية،�أو��سUمية،�ومنبعها�الفقه��سUمي،�وليست�التـداب��vالقانونيـة،�أ

إ`ى�جملة�طيبة�متعـددة�مـن�التـداب��vالوقائيـة؛�ح�ـ�Åيظـل�ا+نـاخ��سـUمي�

ـا�طــاهًرا،�تسـوده�ا+حبــة�وا+ــودة،�ويعلـوه�التكافــل�والتناصـر،�وmwــذا�يكــون��سـUم�قــد�أكمــل�
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مـــــا�نســـــب�إ`ـــــى�الوقايـــــة؛�وهـــــو�حفـــــظ�ال: تعريـــــف]الوقائيـــــة]اصـــــط�ًحا:ثانًيـــــا

: ،�أو)1(جعــــل�ال.ــــfÁء�وقايــــة�ممــــا�يخــــافويضــــره،�والتــــو�ي�

ُروه
ْ
ك
َ
  .)2(ا+

fــــــ�وقايــــــة(،�و)تــــــدبPD: (عSــــــى�ضــــــوء�مــــــا�ســــــبق�يتبــــــّ�ن�أن�كلم

والتفكر،�والتبصر�بعواقب��مور،�والحذر�من�مغبة�ال'�وة،�أو�الوقوع�فmÇا

ريـف�للتـداب��vالوقائيــة�~ـي�التشـريع��سـUمي،�وهـو�أmÙـوعSـى�ذلـك�يمكـن�اسـتخUص�تع

مجمـــــوع��رشـــــادات،�و�حÄـــــvازات،�و�جـــــراءات،�و�حتياطـــــات�ال�ـــــ�fترجـــــع�~ـــــي�قيم�mـــــا�إ`ـــــى�: عـــــن

أصـــــــول�الـــــــدين�وتعاليمـــــــه،�النابعـــــــة�مـــــــن�الكتـــــــاب�والســـــــنة،�وال�ـــــــm«�fـــــــدف�إ`ـــــــى�حمايـــــــة�ا+كلفـــــــ�ن�

ح�mم�النفسية،�والعقليـة،�والروحيـة،�والجسـدية؛�وصيان�mم�مّما�يضعفهم،�ويؤثر�سلًبا�عSى�ص

ليتمكنوا�من�القيام�بالتكليفات�الشرعية�عSى�الوجه�ا+طلوب�م×mم

فالتداب��vالوقائية�ال�ـ�fسـيكون�علmÇـا�مـدار�هـذا�البحـث؛�Úـي

�سUمية،�ومنبعها�الفقه��سUمي،�وليست�التـداب��vالقانونيـة،�أ

  . غ�vها

  

الث
ّ
  :أهمية]التدابPD]الوقائية: اBطلب]الث

إ`ى�جملة�طيبة�متعـددة�مـن�التـداب��vالوقائيـة؛�ح�ـ�Åيظـل�ا+نـا��سUملقد�أرشد�

ـا�طــاهًرا،�تسـوده�ا+حبــة�وا+ــودة،�ويعلـوه�التكافــل�والتناصـر،�وmwــذا�يكــون��سـUم�قــد�أكمــل� نقي�

  .)5(،�وأرشدهم�إ`ى�كل�خ��vوصUحللناسحمايته�سياج�

                   
)1( C�<��� ��5 �(�	1���)1031� :(���	�
�� �	� � !�" ��#�
�� .31 .��9	:��
)2(  D;�� .� ���E �(�F���)1094� :(��$��������� ������� �	������� �� ���� �	
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)3( H� ��5 .� &��� �.	���;�� : %�$��� ����&'� �� ��#���� ��(��
��– ������
 ����

1427� .�12.  
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�  ا�����

وتعــــّد�هــــذه�التــــداب��vمــــن�الضــــروريات�ال�ــــ���fغgــــ�Åع×mــــا�~ــــي�حيــــاة�النــــاس،�وÚــــي�شــــرط�أســــاس�

�ستمرار�الحياة�الهادئة�ا+طمئنة�للناس؛�ذلك�mÙÞا�تعتمد�عSى�ا+حافظة�عSـى�الفـرد�وا+جتمـع�

ة�مـــــن��جـــــراءات،�و�حÄـــــvازات�~ـــــي�أحســـــن�حا�تـــــه،�وأكمـــــل�هيئاتـــــه،�وÚـــــي�تقـــــوم�عSـــــى�مجموعـــــ

  .)1(الكفيلة�بصيانة��نسان،�وحفظه،�ووقايته�من�كّل�ما�يخّل�بنظام�حياته

؛�وال��f»الدفع]أقوى]من]الرفع«: ،�أو»

رًرا�مــن�أّن�أخــذ��حتياطــات�الUزمــة�قبــل�وقــوع�ا+حــذور�أســهل،�وأيســر،�وأقــّل�كلفــة�وضــ

؛�فاþســـUم�بتشـــريعاته�الوقائيـــة�قـــد�أوصـــد��بـــواب،�وســـّد�ا+نافـــذ�

أمام�كّل�الدوا�ي،�والبواعث،�والوسائل،�وا+رغبات،�وا+قربات�مـن�الحـرام،�ح�ـ�Åتبقـى�الفطـرة�

النــاس��ال�ـ�fنشـأ�علmÇـا��نسـان�بيضـاء،�نقيـة،�سـوية�عSـى�أصـل�خلق�mـا�ال�ـ�fخلـق�هللا�عـّز�وجـّل 

  مفهوم]العقل]ومكانه]من]الجسد]وأهمية]اBحافظة]عليه

،�)3(تفيــد�~ــي�اللغــة�معgـــ�Åيــدل�عSــى�ُحبســة�ال.ـــfÁء�عــن�ذمــيم�القــول�أو�الفعـــل

ت�عSى�معان�أخرى؛�وهذا�ليس�هو�ا+ع�Ågالوحيد�الذي�تدل�عليه�ا+عاجم�ال
ّ
لغوية،�بل�إmÙا�دل

جــــامع�Þمــــره�ورأيــــه،�: رجــــل�عاقــــل؛�أي: 

إنســان�عاقــل؛�: ،�يقــالالتثبــت]�ــي]iمــور 

؛�Þنــه�يعقــل�صــاحبه�
ً

Uالعقــل�عقــ�fوســم

؛�وهـــو�الـــذي�يتم�ـــ��بـــه��نســـان�عـــن�ســــائر�

؛�إذا�فهمه
ً

Uه�عْق
ُ
  .)fÁ)4ء�يْعِقل
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وتعــــّد�هــــذه�التــــداب��vمــــن�الضــــروريات�ال�ــــ���fغgــــ�Åع×mــــا�~ــــي�حيــــاة�النــــاس،�وÚــــي�شــــرط�أســــاس�

�ستمرار�الحياة�الهادئة�ا+طمئنة�للناس؛�ذلك�mÙÞا�تعتمد�عSى�ا+حافظة�عSـى�الفـرد�وا+جتمـع�

~ـــــي�أحســـــن�حا�تـــــه،�وأكمـــــل�هيئاتـــــه،�وÚـــــي�تقـــــوم�عSـــــى�مجموعـــــ

الكفيلة�بصيانة��نسان،�وحفظه،�ووقايته�من�كّل�ما�يخّل�بنظام�حياته

»اBنع]أسهل]من]الرفع«: القواعد�الفقهيةقاعدة�منو 

fــgزمــة�قبــل�وقــوع�ا+حــذور�أســهل،�وأيســر،�وأقــّل�كلفــة�وضــ: تعUأّن�أخــذ��حتياطــات�ال

؛�فاþســـUم�بتشـــريعاته�الوقائيـــة�قـــد�أوصـــد��بـــواب،�وســـّد�ا+نافـــذ�)2(رفـــع�ا+حـــذور�بعـــد�وقوعـــه

أمام�كّل�الدوا�ي،�والبواعث،�والوسائل،�وا+رغبات،�وا+قربات�مـن�الحـرام،�ح�ـ�Åتبقـى�الفطـرة�

ال�ـ�fنشـأ�علmÇـا��نسـان�بيضـاء،�نقيـة،�سـوية�عSـى�أصـل�خلق�mـا�ال�ـ�fخلـق�هللا�عـّز�وجـّل 

  .   علmÇا

   

اني
ّ
مفهوم]العقل]ومكانه]من]الجسد]وأهمية]اBحافظة]عليه: اBبحث]الث

  :مفهوم]العقل]لغة]واصط�ًحا: اBطلب]iّول 

تفيــد�~ــي�اللغــة�معgـــ�Åيــدل�عSــى�ُحبســة�ال.ـــfÁء�عــن�ذمــيم�القــول�أو�الفعـــل) ع�ق�ل: (مــادة

ت�عSى�معان�أخرى؛�وهذا�ليس�هو�ا+ع�Ågالوحيد�الذي�تدل�عليه�ا+عاجم�ال
ّ
لغوية،�بل�إmÙا�دل

»ــــì: م×mــــا : يقــــال: الَجْمــــع: ضــــد�الُحمــــق،�وم×mــــا: الِحجــــر]والنُّ

ــُت�البع�ــv؛�إذا�جمعــت�قوائمــه،�وم×mــا: مــأخوذ�مــن
ْ
التثبــت]�ــي]iمــور : عقل

؛�Þنــه�يعقــل�صــاحبه�،�والقلــب�العقــل،�القلــب: متثبــت�~ــي�أمــوره،�وم×mــا: أي
ً

Uالعقــل�عقــ�fوســم

ــــ¿: يحبســـه،�وم×mـــا: عـــن�التـــورط�~ـــي�ا+هالـــك؛�أي ُّD؛�وهـــو�الـــذي�يتم�ـــ��بـــه��نســـان�عـــن�ســــائر�التم

؛�إذا�فهمه: ،�يقالالفهم: الحيوان،�وم×mا
ً

Uه�عْق
ُ
عَقَل�ال.fÁء�يْعِقل

                   
)1(  �(��/��� ������ 2�	�
� 3��� �,-� �� ��*	#��� ��(��
��	 &� ���&	1�
)2( 48�
 ��/� ��1��� JQ :�� /��� �"��/�� �"��� .122� .31 .�����

�1031.  
)3( A�	N .�� :����� ���	/� ���� .�4� �69 .��	�) :J:5.(  
)4( ��01� .�� :����� �	� .�11� �458 #465 .��	�) :J:5.(  
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الزرك.ــ�fÁأنــه�عSــى�أقــوال�كث�ــvة،�ح�ــ�Åذكــر�

،�)2(،�وذكـر�إمـام�الحـرم�ن�الجـوي�fgأن�الكـUم�~ـي�تعريفـه�لـيس�بـاÞمر�الهـّ�ن

ويرجــــع�الســــبب�~ــــي�هــــذا��خــــتUف�إ`ــــى�أن�العقــــل�مــــن��ســــماء�ا+شــــvÄكة�ال�ــــ�fتطلــــق�عSــــى�عــــدة�

واحـــد؛��مــا�حــّد�العقــل؟�فـــ�Uتطمــع�~ــي�أن�تحــّده�بحــّد 

  .)3(»فإنه�هوس؛�Þن�اسم�العقل�مشvÄك�يطلق�عSى�عّدة�معان

لكـــن�رغـــم�الصـــعوبة�~ـــي�تحقيـــق�معgـــ�Åالعقـــل،�وتحديـــد�مفهومـــه،�إ��أنـــه�يمكـــن�تلخـــيص�مـــا�

ذكـــره�العلمـــاء�~ـــي�أهـــم�أربعـــة�معـــان�قيلـــت�فيـــه،�بحيـــث�يطلـــق�اســـم�العقـــل�علmÇـــا�با�شـــvÄاك،���

  .ليس�له�عقل: ×mا؛�قيل�لصاحبه

ــــم،�
َ
التفك�ــــ�vالــــذي�~ــــي��نســــان،�والــــذي�يمتــــاز�بــــه�عــــن�ســــائر�الحيــــوان؛�فبــــه�يعل

العلـــوم�الضـــرورية،�ال�ـــ�fتـــUزم��نســـان�العاقـــل؛�فتقـــع�~ـــي�نفســـه�ابتـــداء،�و��

�fــ�لعلــوم�النظريــة�ا+ســتفادة�مــن�التجــارب،�وا+كتســبة�بواســطة�العقــل،�وال

،�وتصــــــديق�بكتبــــــه،�تعـــــا`ى�عمـــــال�ال�ــــــ�fيســــــتوج¾mا�العلـــــم؛�مــــــن�إيمـــــان�بــــــا]�

fÁى�الطاعات،�وإمساكها�عن�ا+عا�Sيه؛�كحبس�النفس�عmÙام�بأمره�و�Ä7(ورسله،�وال(.  

الغريــزة،�والعلــوم�الضــرورية،�والعلــوم�: 

ا+كتســبة،�والعمــل�بــالعلم؛�فتعريــف�العقــل�بــذكر�بعــض�هــذه�ا+عــاني�لــيس�بجــامع،�والصــواب�

  .)1(�و�ن�بالطبع،�و�خ�vان�با�كتساب
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عSــى�أقــوال�كث�ــvة،�ح�ــ�Åذكــر��اصــطUًحا�تلــف�العلمــاء�~ــي�تعريــف�العقــلاخوقــد�

،�وذكـر�إمـام�الحـرم�ن�الجـوي�fgأن�الكـUم�~ـي�تعريفـه�لـيس�بـاÞمر�الهـّ�ن)1(قيل�فيـه�ألـف�قـول 

ويرجــــع�الســــبب�~ــــي�هــــذا��خــــتUف�إ`ــــى�أن�العقــــل�مــــن��ســــماء�ا+شــــvÄكة�ال�ــــ�fتطلــــق�عSــــى�عــــدة�

مــا�حــّد�العقــل؟�فـــ�Uتطمــع�~ــي�أن�تحــّده�بحــّد : إذا�قيــل«: معــان؛�و~ــي�ذلــك�يقــول�الغزا`ـــي

فإنه�هوس؛�Þن�اسم�العقل�مشvÄك�يطلق�عSى�عّدة�معان

لكـــن�رغـــم�الصـــعوبة�~ـــي�تحقيـــق�معgـــ�Åالعقـــل،�وتحديـــد�مفهومـــه،�إ��أنـــه�يمكـــن�تلخـــيص�مـــا�

ذكـــره�العلمـــاء�~ـــي�أهـــم�أربعـــة�معـــان�قيلـــت�فيـــه،�بحيـــث�يطلـــق�اســـم�العقـــل�علmÇـــا�با�شـــvÄاك،���

قد�واحد�م
ُ
×mا؛�قيل�لصاحبهينفك�واحد�م×mا�عن�¢خر،�م��Åف

ــــم،��:اBعÁــــi[ìّول 
َ
التفك�ــــ�vالــــذي�~ــــي��نســــان،�والــــذي�يمتــــاز�بــــه�عــــن�ســــائر�الحيــــوان؛�فبــــه�يعل

  .)4(ويم��،�ويقصد�ا+نافع

ـــاني
ّ
العلـــوم�الضـــرورية،�ال�ـــ�fتـــUزم��نســـان�العاقـــل؛�فتقـــع�~ـــي�نفســـه�ابتـــداء،�و���:اBعÁـــì]الث

  .)5(هتنفك�عن�ذات

الــث
ّ
لعلــوم�النظريــة�ا+ســتفادة�مــن�التجــارب،�وا+كتســبة�بواســطة�العقــل،�وال�ــ�fا�:اBعÁــì]الث

  .)6(نيضبطها��نسا

�عمـــــال�ال�ــــــ�fيســــــتوج¾mا�العلـــــم؛�مــــــن�إيمـــــان�بــــــا]��:اBعÁـــــì]الّرابــــــع

ورسله،�وال�Äام�بأمره�وmÙيه؛�كحبس�النفس�عSى�الطاعات،�وإمساكها�عن�ا+عا

: ى�كــّل�هــذه�ا+عــاني��ربعــة�مجتمعــةوالعقــل�يطلــق�عSــ

ا+كتســبة،�والعمــل�بــالعلم؛�فتعريــف�العقــل�بــذكر�بعــض�هــذه�ا+عــاني�لــيس�بجــامع،�والصــواب�

�و�ن�بالطبع،�و�خ�vان�با�كتسابا+عنيان�ذكر�معانيه�مجتمعة؛�ف

                   
)1(  �4R��)��(��./��� 6��4 �� ������ �� ��1� �65.  
)2(  �41��6��./��� 6��4 �� �	7�(�� ��1� �19.  
)3( 4��)S�� :!��
��� .�20.  
)4(  �4�;	/���.�� �	&�� �,
8�� 9	&��� 6/��� ��7	� .�201 �(���	���� �
)5( (���	��� :������ 	�&��� ��4 .�9 .4��)S��� :" +	��:����� ��� .�1� �

�336.  
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)7( 4��)S�� :����� ���" +	��: .�1� �86 ������ .��� ���&�	(��� �����/��� ����
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  :أقوال�ثUثةلف�العلماء�~ي�مكان�العقل�من�جسد��نسان�عSى�

؛�وهذا�ما�ذهب�إليه�الجمهور�من�ا+الكيـة،�والشـافعية،�

وهـــذا�مـــا�ذهـــب�إليـــه�بعـــض�الحنفيـــة،�والحنابلـــة�~ـــي�

وهذا�ما�ذهب�إليه�بعض��محل�العقل�هو�القلب،�وله�اتصال�بالدماغ؛

الحنابلة؛�كأبي�الحسن�التميمf،�والقا�fÁÂأبي�يعSى،�وهو�ما�رجحه�ابن�تيمية،�وابن�قيم�

�~ــي�محــل�العقــل�هــو�القــول�الثالــث،�وهــو�أن�محــل�العقــل�هــو�

؛�حيــــث�يكــــون�مبــــدأ�الفكــــر�والنظــــر�~ــــي�الــــدماغ،�ومبــــدأ��رادة�~ــــي�

القلـــــب،�والعقـــــل�يـــــراد�بـــــه�العلـــــم،�ويـــــراد�بـــــه�العمـــــل؛�فـــــالعلم�والعمـــــل��ختيـــــاري�أصـــــله��رادة،�

وأصــل��رادة�~ــي�القلــب،�وا+ريــد���يكــون�مريــًدا�إ��بعــد�تصــور�ا+ــراد؛�فــ�Uبــد�أن�يكــون�القلــب�

هــذا�وهــذا،�ويبتــدئ�ذلــك�مــن�الــدماغ�وآثــاره�صــاعدة�إ`ــى�الــدماغ؛�فمنــه�

إن�القلـــــب�مــــوطن�الهدايـــــة،�والـــــدماغ�مـــــوطن�

،�واكتســب�عقــل�-الــذي�محلــه�القلــب-الفكــر؛�ولــذا�قــد�يوجــد�~ــي�النــاس�مــن�فقــد�عقــل�الهدايــة

  .)6(كما�قد�توجد�ضّد�هذه�الحال

حيحة�ما�ينفـي�ذلـك��مـر�أو�يحيلـه،�ومـن�

  .جهة�أخرى�فالعقل�صفة،�و��مانع�من�تعلق�الصفة�بمكان�ن�من�الجسد

                                                                                

��($�� %�	��� .�12� �247.  
� �1624R��)��� � :�;$�0�� <�; .�7� �246.  
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اني
ّ
  :مكان]العقل]من]الجسد: اBطلب]الث

لف�العلماء�~ي�مكان�العقل�من�جسد��نسان�عSى�اخت

؛�وهذا�ما�ذهب�إليه�الجمهور�من�ا+الكيـة،�والشـافعية،�محل�العقل�هو�القلب: القول��ّول 

  ،��)2(والحنابلة�~ي�رواية

ـــاني
ّ
وهـــذا�مـــا�ذهـــب�إليـــه�بعـــض�الحنفيـــة،�والحنابلـــة�~ـــي��محـــل�العقـــل�هـــو�الـــدماغ؛: القـــول�الث

  .)3(رواية

الثال
ّ
محل�العقل�هو�القلب،�وله�اتصال�بالدماغ؛: قول�الث

الحنابلة؛�كأبي�الحسن�التميمf،�والقا�fÁÂأبي�يعSى،�وهو�ما�ر

  .)4(الجوزية

القــول�الــراجح�~ــي�محــل�العقــل�هــو�القــول�الثالــث،�وهــو�أن�محــل�العقــل�هــو�أن��الــذي�يظهــر و 

ال�بالــــدماغ؛�حيــــث�يكــــون�مبــــدأ�الفكــــر�والنظــــر�~ــــي�الــــدماالقلــــب،�ولــــه�اتصــــ

القلـــــب،�والعقـــــل�يـــــراد�بـــــه�العلـــــم،�ويـــــراد�بـــــه�العمـــــل؛�فـــــالعلم�والعمـــــل��ختيـــــاري�أصـــــله��رادة،�

وأصــل��رادة�~ــي�القلــب،�وا+ريــد���يكــون�مريــًدا�إ��بعــد�تصــور�ا+ــراد؛�فــ�Uبــد�أن�يكــون�القلــب�

هــذا�وهــذا،�ويبتــدئ�ذلــك�مــن�الــدماغ�وآثــاره�صــاعدة�إ`ــى�الــدما�متصــوًرا؛�فيكــون�منــه

إن�القلـــــب�مــــوطن�الهدايـــــة،�والـــــدما: ،�ولهــــذا�يمكـــــن�أن�يقـــــال)5(ا+بتــــدأ،�وإليـــــه��ن�mـــــاء

الفكــر؛�ولــذا�قــد�يوجــد�~ــي�النــاس�مــن�فقــد�عقــل�الهدايــة

كما�قد�توجد�ضّد�هذه�الحال،�-الذي�محله�الدماغ-الفكر�والنظر�

وليس�~ي�القرآن�الكريم،�و��~ي�السنة�النبوية�الصحيحة�ما�ينفـي�ذلـك��مـر�أو�يحيلـه،�ومـن�

جهة�أخرى�فالعقل�صفة،�و��مانع�من�تعلق�الصفة�بمكان�ن�من�الجسد
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�  ا�����

والــذين�نســبوا�العقــل�إ`ــى�الــرأس�إنمــا�نســبوه�مــن�قبيــل�أن�العقــل�نــور�~ــي�القلــب�يفــيض�إ`ــى�

لرأس،�وكونه�كذلك���يدل�عSى�أن�الرأس�محل�له،�بل�إن�الـرأس�يتـأثر�بنـور�العقـل،�وإن�لـم�

ا�فيــه،�ومــن�نســب�العقــل�إ`ــى�القلــب�نظــر�إ`ــى�ا+قــر،�ومــن�نســبه�إ`ــى�الــرأس�نظــر�إ`ــى�

�ثر،�إذ�إن�اتقاد�الذهن�أثـر�لـذلك�النـور�ا+سـتقر�~ـي�القلـب؛�فـإن�القلـب�هـو�الـذي�يبعـث�عSـى�

تظهـــر�ثمـــرة�الخـــUف�~ـــي�مســـألة�محـــل�العقـــل�مـــن�الجســـد�~ـــي�بعـــض�ا+ســـائل�الفقهيـــة؛�فمـــن�

تـــداخل�الـــديات�أو�عدمـــه،�بجنايـــة�تنـــّوع�أثرهـــا؛�وذلـــك�إذا�زال�العقـــل�بعـــدوان�عSـــى�طـــرف�

لــــذي�يوجـــب�غرًمـــا؛�كـــأن�يجرحــــه،�أو�يقطـــع�عضـــًوا�مـــن�أعضــــائه؛�

ا+الكيــة�~ــي�ا+شــهور،�والشــاف�ي�~ــي�: ف�ــ�ول�عقلــه؛�فالــذين�قــالوا�بــأن�محــل�العقــل�القلــب؛�وهــم

؛�اتالــديكــل�ذهبــوا�إ`ــى�عــدم�تــداخل�الــديات؛�فــألزموا�الجــاني�ب

~ــي�محــل�الجنايــة،�وأمــا�الــذين�قــالوا�بــأن�محلــه�الــدماغ؛�

ي�~ي�القديم؛�فـذهبوا�إ`ـى�تـداخل�الـديات؛�فيـدخل��قـل�م×mمـا�~ـي�

عــدم�جريــان�القصــاص�~ــي�العقــل؛�فكــأن�ا+ــانع�مــن�القصــاص�~ــي�العقــل�وجــود�الخــUف،�وأنــه�

،�وهـــذا�)4(الخـــUف�موجـــوًدا،�وكـــان�ا+تقـــرر�مـــن�القـــول�ن�أحـــدهما�لســـاغ�القصـــاص

محل�نظر،�ولـيس�ثمـرة�للخـUف�فيمـا�يظهـر؛�Þن�عـدم�القصـاص�فيـه�إنمـا�هـو�لتعـذره،�سـواء�

؛�فلـيس�لهـذا�الخـUف�أثـر�~ـي�جريـان�القصـاص�

                                                           

������>� �&" 6/��� .�534.  
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والــذين�نســبوا�العقــل�إ`ــى�الــرأس�إنمــا�نســبوه�مــن�قبيــل�أن�العقــل�نــور�~ــي�القلــب�يفــيض�إ`ــى�

لرأس،�وكونه�كذلك���يدل�عSى�أن�الرأس�محل�له،�بل�إن�الـرأس�يتـأثر�بنـور�العقـل،�وإن�لـم�ا

ا�فيــه،�ومــن�نســب�العقــل�إ`ــى�القلــب�نظــر�إ`ــى�ا+قــر،�ومــن�نســبه�إ`ــى�الــرأس�نظــر�إ`ــى� يكـن�مســتقر�

�ثر،�إذ�إن�اتقاد�الذهن�أثـر�لـذلك�النـور�ا+سـتقر�~ـي�القلـب؛�فـإن�القلـب�هـو�الـذي�يبعـث�عSـى�

  .)1(العقل،�وإن�كان�محله�خارًجا�عنه�إدراك

الث
ّ
  :ثمرة]الخ�ف]�ي]اBسألة: اBطلب]الث

تظهـــر�ثمـــرة�الخـــUف�~ـــي�مســـألة�محـــل�العقـــل�مـــن�الجســـد�~ـــي�بعـــض�ا+ســـائل�الفقهيـــة؛�فمـــن�

  :ذلك

تـــداخل�الـــديات�أو�عدمـــه،�بجنايـــة�تنـــّوع�أثرهـــا؛�وذلـــك�إذا�زال�العقـــل�بعـــدوان�عSـــى�طـــرف��-1

لــــذي�يوجـــب�غرًمـــا؛�كـــأن�يجرحــــه،�أو�يقطـــع�عضـــًوا�مـــن�أعضــــائه؛��نســـان،�أو�بســـبب�جرحـــه�ا

ف�ــ�ول�عقلــه؛�فالــذين�قــالوا�بــأن�محــل�العقــل�القلــب؛�وهــم

ذهبــوا�إ`ــى�عــدم�تــداخل�الــديات؛�فــألزموا�الجــاني�ب�)2(الجديــد،�والحنابلــة�~ــي�روايــة

~ــي�محــل�الجنايــة،�وأمــا�الــذين�قــالوا�بــأن�محلــه�الــدماÞنــه�إنمــا�أتلــف�عليــه�منفعــة�غ�ــ�vحالــة�

أك¿�vالحنفية،�والشاف�ي�~ي�القديم؛�فـذهبوا�إ`ـى�تـداخل�الـديات؛�فيـدخل��قـل�م×mمـا�~ـي�: وهم

�v¿كÞ؛�فألزموا�الجاني�باv¿3(�ك(.  

عــدم�جريــان�القصــاص�~ــي�العقــل؛�فكــأن�ا+ــانع�مــن�القصــاص�~ــي�العقــل�وجــود�الخــUف،�وأنــه� 

الخـــUف�موجـــوًدا،�وكـــان�ا+تقـــرر�مـــن�القـــول�ن�أحـــدهما�لســـا�لـــو�لـــم�يكـــن

محل�نظر،�ولـيس�ثمـرة�للخـUف�فيمـا�يظهـر؛�Þن�عـدم�القصـاص�فيـه�إنمـا�هـو�لتعـذره،�سـواء�

قلنا�إن�محله�القلب،�أو�قلنـا�إن�محلـه�الـدماغ؛�فلـيس�لهـذا�الخـUف�أثـر�~ـي�جريـان�القصـاص�

  .)5(فيه�من�عدمه

                   
)1( 41	��R�� :���/�� @
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لíنســـان،�ومـــن�نعمـــه�الك½ـــvى�عليـــه،�ولقـــد�رفـــع�الـــدين��ســـUمي�مـــن�

ـا�للتكليـف؛�فقـد�اتفـق�العقـUء�عSـى�أن�
ً
شأن�العقل�وكرمه�أيما�تكـريم؛�كرمـه�حـ�ن�جعلـه�مناط

�فاهًمــا�للتكليــف؛�Þن�التكليــف�وخطــاب�مــن���
ً

Uْهــم�شــرط�ا+كلــف�أن�يكــون�عــاق
َ
َعْقــل�لــه�و��ف

�نســـــــان�عSــــــى�كث�ـــــــ�vمّمـــــــن�خلـــــــق��ســـــــبحانه

ـــــاُهْم]ِمـــــَن]
َ
ن
ْ
َبْحـــــِر]َوَرَزق

ْ
َ~ـــــPِّ]َوال

ْ
ـــــاُهْم]ِ�ـــــي]ال

َ
ن
ْ
ـــــا]َبÁِـــــª]آَدَم]َوَحَمل

َ
ْمن رَّ

َ
ـــــْد]ك

َ
ق
َ
َول

،�وليس�ثمة�عقيدة�و��شريعة�احتفت�

ـر،�والتـدّبر،�والتأّمـل،�وفهـم�
ّ
بالعقل،�واحvÄمتـه،�واعÄـ�ت�بـه،�وكرمتـه،�واعتمـدت�عليـه�~ـي�التفك

النصــوص�كالعقيــدة�والشــريعة��ســUمية�الســمحة؛�فمــن�هنــا�جــاءت��وامــر��لهيــة�بصــيانته�

ــل�عملــه،�ووظيفتــه،�
ّ
ا�جــاءت�النــواÚي�الربانيــة�عــن�كــّل�مــا�يضــّر�بــه،�ويعط

وإدراك�منافعــــــــه،�واتخـــــــــذت�الشـــــــــريعة��ســـــــــUمية�كث�ــــــــvًا�مـــــــــن�التـــــــــداب��vالوقائيـــــــــة،�و�جـــــــــراءات�

�حvÄازيـــة�لحمايتـــه�ووقايتـــه،�والحيلولـــة�دون�إفســـاده�وإتUفـــه،�وتتجSـــى�محافظـــة��ســـUم�عSـــى�

fوالفكر��ستد�`ي،�وا+نهج�التجري��،fى�حسن�ا+عرفة،�وا+نطق�العلمSتربيته�ع.  

  .الن�féعن�كل�ما�يضّر�به،�أو�يعطل�وظيفته؛�كالن�féعن�ا+سكرات�وا+فvÄات

.  

  .�عتداء؛�كالضرب،�ونحوه

��سUمية� �الشريعة �وضع�mا f��ال ��حvÄازية �و�جراءات �الوقائية، vالتداب�� �بعض هذه

�عSى�العقل،�وحمايته،�وما�يضمن�سUمته�عSى�وجه��جمال،�وسيكون�مدار�ا+بحث�

  . التا`ي�~ي�بيان�هذه�التداب��vو�حvÄازات�عSى�وجه�التفصيل

  التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل

� �العقل �عSى �للحفاظ ��سUمية �الشريعة �اتخذ»mا �كث�vة �تداب��vوقائية �طريق�هناك عن
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  :أهمية]اBحافظة]ع�ى]العقل: اBطلب]الرابع

لíنســـان،�ومـــن�نعمـــه�الك½ـــvى�عليـــه،�ولقـــد�رفـــع�الـــدين��ســـUمي�مـــن��تعـــا`ىالعقـــل�منحـــة�هللا�

ـا�للتكليـف؛�فقـد�اتفـق�العقـUء�عSـى�أن�
ً
شأن�العقل�وكرمه�أيما�تكـريم؛�كرمـه�حـ�ن�جعلـه�مناط

�فاهًمــا�للتكليــف؛�Þن�التكليــف�وخطــاب�مــن���
ً

Uشــرط�ا+كلــف�أن�يكــون�عــاق

ســـــــبحانه؛وبالعقــــــل�فّضـــــــل�هللا�)1(محــــــال؛�كالجمـــــــاد،�وال¾mيمـــــــة

،�قـــــال�هللا�تعـــــا`ى
ً

Uـــــاُهْم]ِمـــــَن](: تفضــــي
َ
ن
ْ
َبْحـــــِر]َوَرَزق

ْ
َ~ـــــPِّ]َوال

ْ
ـــــاُهْم]ِ�ـــــي]ال

َ
ن
ْ
ـــــا]َبÁِـــــª]آَدَم]َوَحَمل

َ
ْمن رَّ

َ
ـــــْد]ك

َ
ق
َ
َول

 
َ
ى]ك

َ
اُهْم]َع�

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
َباِت]َوف ّيِ

َّ
 الط

ً
ِضي�

ْ
ف
َ
ا]ت

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ْن]خ )ِثPٍD]ِممَّ

،�وليس�ثمة�عقيدة�و��شريعة�احتفت�)2(

ـر،�والتـدّبر،�والتأّمـل،�وفهـم�
ّ
بالعقل،�واحvÄمتـه،�واعÄـ�ت�بـه،�وكرمتـه،�واعتمـدت�عليـه�~ـي�التفك

النصــوص�كالعقيــدة�والشــريعة��ســUمية�الســمحة؛�فمــن�هنــا�جــاءت��وامــر��لهيــة�بصــيانته�

ــل�عملــه،�ووظيفتــه،�وا+حافظــة�عليــه،�كمــ
ّ
ا�جــاءت�النــواÚي�الربانيــة�عــن�كــّل�مــا�يضــّر�بــه،�ويعط

وإدراك�منافعــــــــه،�واتخـــــــــذت�الشـــــــــريعة��ســـــــــUمية�كث�ــــــــvًا�مـــــــــن�التـــــــــداب��vالوقائيـــــــــة،�و�جـــــــــراءات�

�حvÄازيـــة�لحمايتـــه�ووقايتـــه،�والحيلولـــة�دون�إفســـاده�وإتUفـــه،�وتتجSـــى�محافظـــة��ســـUم�عSـــى�

  :)3(اليةالعقل�وحمايته�~ي��مور�الت

تربيته�عSى�حسن�ا+عرفة،�وا+نطق�العلمf،�والفكر��ستد�`ي،�وا+نهج�التجري-1

الن�féعن�كل�ما�يضّر�به،�أو�يعطل�وظيفته؛�كالن�féعن�ا+سكرات�وا+فvÄات�-2

3-vمر�بتغذيته�بالعلوم�النافعة،�واستعماله�~ي�الخ��.

�عتداء؛�كالضرب،�ونحوهالن�féعن��عتداء�عليه�بأي�نوع�من�أنوع��-4

��سUمية� �الشريعة �وضع�mا f��ال ��حvÄازية �و�جراءات �الوقائية، vالتداب�� �بعض هذه

للحفاظ�عSى�العقل،�وحمايته،�وما�يضمن�سUمته�عSى�وجه��جمال،�وسيكون�مدار�ا+بحث�

التا`ي�~ي�بيان�هذه�التداب��vو�حvÄازات�عSى�وجه�التفصيل

الث
ّ
التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل]:اBبحث]الث

�للحفا ��سUمية �الشريعة �اتخذ»mا �كث�vة �تداب��vوقائية هناك

  :همامسلك�ن،�

                   
)1(  �(��V��	$�>� 6��4 �� �	$�-� ��1� �150.  
)2( ]>��;@� :70.[  
)3(  �4N�
6/��� :.$����� .
'	�� B.
�0&� B.����
 .	�1	3��� :���/�� ��6�
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�يتعلق� �وهو�مما �وثباته؛ �فيه�بقاؤه،�وسUمته، حفظ�العقل�من�جانب�الوجود�بما

�يمنع�اختUله،�أو�تعطيله،�أو�زواله؛�وهو�مما� ا

  :التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل]من]جانب]الوجود

�عSى� �حريًصا �ا+رء �كان �فكلما �السليم؛ �الجسم �~ي �السليم �العقل �أن �بداهة �ا+علوم من

�عSى�كمال�صحته�العقلية،�فصحة�العقل�ونشاطه�~ي�صحة�
ً

Uكان�ذلك�دلي�،

�- أيًضا-البدن�ونشاطه،�وكّل�ما�كان�فيه�حفظ�للنفس�من�جهة�الوجود؛�ففيه�حفظ�للعقل�

من�هذا�الجانب؛�وذلك�كتناول�ا+أكو�ت،�وا+شروبات،�وا+لبوسات،�وا+سكونات،�وما�أشبه�

ل�هو�قوام�النفس�البشرية�ومUكها،�وخ��vما�يحفظ�به�

�محمد� �خ���vنام �باتباع �ا+تمثل �هدي��سUم �هو�الس��vعSى �العقل؛ �وبالتا`ي �الجسم هذا

�عSى�صحته�البدنية�والعقلية���بد�أن�يخضع�+ـا�جـاء�بـه�الـدين�

  :التمتع]بالح�ل]من]الطيبات]و�بتعاد]عن]اBحرمات]والخبائث

التمتــع�بمــا�أحــّل�هللا�تعــا`ى�مــن�ا+أكــل،�وا+شــرب،�ونحوهــا�مبــاح�~ــي�نفســه،�وإباحتــه�بــالجزء،�

وهو�خادم�Þصل�ضروري،�وهو�إقامة�الحياة؛�فهو�مأمور�به�من�هـذه�الجهـة،�ومعت½ـ�vومحبـوب�

مر�به�راجع�إ`ى�حقيقته�الكليـة،���إ`ـى�اعتبـاره�الجزئـي،�ومـن�

؛�قـــال�هللا�)4(�كونـــه�هديـــة�يليـــق�فmÇـــا�القبـــول�دون�الـــّرّد،���مـــن�حيـــث�هـــو�جزئـــي�معـــ�ن

(
،�فهـــذه�الــــنعم�ا+بســــوطة�~ــــي��رض�)5(
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�يتعلق��:iّول  �وهو�مما �وثباته؛ �فيه�بقاؤه،�وسUمته، حفظ�العقل�من�جانب�الوجود�بما

  بجلب�ا+صالح،

اني
ّ
�يمنع�اختUله،�أو�تعطيله،�أو�زواله؛�وهو�مما�حفظ�العقل�من�جانب�العدم�بم�:والث ا

  . )1(يتعلق�بدرء�ا+فاسد

التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل]من]جانب]الوجود: اBطلب]iّول 

 
ً

Tالحفاظ]ع�ى]صحة]الجسم: أّو:  

�عSى� �حريًصا �ا+رء �كان �فكلما �السليم؛ �الجسم �~ي �السليم �العقل �أن �بداهة �ا+علوم من

�عSى�كمال�صحته�العقلية،�فصحته�البدنية
ً

Uكان�ذلك�دلي�،

البدن�ونشاطه،�وكّل�ما�كان�فيه�حفظ�للنفس�من�جهة�الوجود؛�ففيه�حفظ�للعقل�

من�هذا�الجانب؛�وذلك�كتناول�ا+أكو�ت،�وا+شروبات،�وا+لبوسات،�وا+سكونات،�وما�أشبه�

ل�هو�قوام�النفس�البشرية�ومUكها،�وخ��vما�يحفظ�به�؛�فالعقل�جزء�من�النفس،�ب)2(ذلك

�محمد� �خ���vنام �باتباع �ا+تمثل �هدي��سUم �هو�الس��vعSى �العقل؛ �وبالتا`ي �الجسم هذا

  . )3(ملسو هيلع هللا ىلص

وح��Åيتّم�لíنسان�الحفاظ�عSى�صحته�البدنية�والعقلية���بد�أن�يخضع�+ـا�جـاء�بـه�الـدين�

  :�سUمي�من�أحكام�وتشريعات؛�فمن�ذلك

التمتع]بالح�ل]من]الطيبات]و�بتعاد]عن]اBحرمات]والخبائث]-1

التمتــع�بمــا�أحــّل�هللا�تعــا`ى�مــن�ا+أكــل،�وا+شــرب،�ونحوهــا�مبــاح�~ــي�نفســه،�وإباحتــه�بــالجزء،�

وهو�خادم�Þصل�ضروري،�وهو�إقامة�الحياة؛�فهو�مأمور�به�من�هـذه�الجهـة،�ومعت½ـ�vومحبـوب�

 Þي�ا+طلوب؛�فاSمر�به�راجع�إ`ى�حقيقته�الكليـة،���إ`ـى�اعتبـاره�الجزئـي،�ومـن�من�حيث�هذا�الك

هنـــا�يصـــح�كونـــه�هديـــة�يليـــق�فmÇـــا�القبـــول�دون�الـــّرّد،���مـــن�حيـــث�هـــو�جزئـــي�معـــ�ن

ًبــــا(: تعـــا`ى ّيِ
َ
]ط

ً
T

َ
ْرِض]َحــــ�

َ ْ
i[ــــا]ِ�ــــي ــــوا]ِممَّ

ُ
ل
ُ
ــــاُس]ك َ"ــــا]النَّ ُّð

َ
)َياأ

                   
)1( 4�3	R�� : �����	/�� .�2� �18 ���R	5 .��� ����,-� ����;�� ��	/�
)2 (4�3	R�� :�	/������ .�2� �19.  
)3(  ���)�6�� &�8 .���	(��� ��8 %�7 �� �	���� ��0 .�4� �196.  
)4( 4�3	R�� :�	/������ .�1� �203#204.  
)5( ]��:��� :168.[  
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هـــم�م×mـــا�القصـــد�إ`ـــى�التـــنعم�mwـــا،�لكـــن�
ُ
ـــررت�علـــmÇم؛�ف

ُ
كـــرت�ا+نـــة�mwـــا،�وق

ُ
العبـــاد�ال�ـــ�fذ

والقاعــــدة�ال�ــــ�fســــلكها��ســــUم�~ــــي�تشــــريعه�للحــــUل�والحــــرام�Úــــي�التنصــــيص�عSــــى�ا+حرمــــات�

إ`ى��والخبائث�من��طعمة�و�شربة،�وإباحة�ما�وراء�ذلك�من�الحUل�والطيبات؛�Þنه���سبيل

ا�عSـى�صـحته�البدنيـة�والعقليـة�أن�يبتعـد�عـن�
ً
ي�عSى��نسان�~ي�هذا�ا+جال�حفاظ

: والذي�يظهر�`ـي«: �طعمة�ا+لوثة،�والضارة،�وا+ستقذرة،�وا+ن�mية�الصUحية؛�قال�ابن�عاشور 

طعمة�بوصف�الطيب؛�ف�Uجرم�أن�يكون�ذلـك�منظـوًرا�فيـه�إ`ـى�

  .)2(»ذات�الطعام،�وهو�أن�يكون�غ��vضار،�و��مستقذر،�و��مناف�للدين

هنــاك�مــذاهب�وأديــان�تقــوم�عSــى�فلســفة�تعــذيب�الــنفس�بÄــvك�ا+لــذات،�وا+حبوبــات؛�بحجــة�

اَهـــــا](: ؛�قـــــال�تعـــــا`ى
َ
ْبن
َ
ت
َ
ـــــَدُعوَها]َمـــــا]ك

َ
]اْبت

ً
ـــــة َوَرْهَباِنيَّ

،�و�ســــــــUم�جعـــــــل�العنايــــــــة�بحاجـــــــة�الجســــــــد�مـــــــن�نــــــــوع�الطاعـــــــة�والقربــــــــى�]�تعــــــــا`ى،�

م،�مرغبة�ببلوغ�رتبة��ج�mاد�~ي�علومها�ا+تنوعة
ّ
  .ى�العلم�والتعل

ـــَق 
َ
ل
َ
ـــِذي]خ

َّ
ـــَك]ال ]ِباْســـِم]َرّبِ

ْ
ـــَرأ

ْ
ـــَق]) 1(اق

َ
ل
َ
خ

ِم 
َ
ل
َ
ق
ْ
ــــَم]ِبـــــال

َّ
ــــِذي]َعل

َّ
ــــ) 4(ال

َّ
ـــــْم]َعل

َ
َســــاَن]َمــــا]ل

ْ
ن ِ
ْ
َم]�

�عSـى�طلـب�العلـم،�ا+رغبـة�~ـي�الـتعلم�قولـه�
ّ
َمـْن]«: ملسو هيلع هللا ىلصومن��حاديث�النبويـة�الـواردة�~ـي�الحـث

َضـــُع]
َ
ت
َ
]ل
َ
ـــة
َ
�ِئك

َ
Bا[ ـــِة،]وإنَّ ـــُرِق]الَجنَّ

ُ
ـــا]ِمـــن]ط

ً
ِريق

َ
َك]ُهللا]ِبـــِه]ط

َ
ًمـــا]َســـل

ْ
ـــُب]ِفيـــِه]ِعل

ُ
ل
ْ
ـــا]َيط

ً
ِريق

َ
َك]ط

َ
َســـل
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هـــم�م×mـــا�القصـــد�إ`ـــى�التـــنعم�mwـــا،�لكـــن��لتمتعـــات
ُ
ـــررت�علـــmÇم؛�ف

ُ
كـــرت�ا+نـــة�mwـــا،�وق

ُ
العبـــاد�ال�ـــ�fذ

  .بقيد�الشكر�علmÇا

والقاعــــدة�ال�ــــ�fســــلكها��ســــUم�~ــــي�تشــــريعه�للحــــUل�والحــــرام�Úــــي�التنصــــيص�عSــــى�ا+حرمــــات�

والخبائث�من��طعمة�و�شربة،�وإباحة�ما�وراء�ذلك�من�الحUل�والطيبات؛�Þنه���سبيل

  .)1(»تحريمها�إ��بإعUم�من�هللا�تعا`ى�بطريق�الو�ي

ا�عSـى�صـحته�البدنيـة�والعقليـة�أن�يبتعـد�عـن�
ً
ومما�ينب�ي�عSى��نسان�~ي�هذا�ا+جال�حفاظ

�طعمة�ا+لوثة،�والضارة،�وا+ستقذرة،�وا+ن�mية�الصUحية؛�قال�ابن�عاشور 

طعمة�بوصف�الطيب؛�ف�Uجرم�أن�يكون�ذلـك�منظـوًرا�فيـه�إ`ـى�أن�هللا�تعا`ى�قد�ناط�إباحة�� 

ذات�الطعام،�وهو�أن�يكون�غ��vضار،�و��مستقذر،�و��مناف�للدين

  :تحريم]تعذيب]النفس]-2

هنــاك�مــذاهب�وأديــان�تقــوم�عSــى�فلســفة�تعــذيب�الــنفس�بÄــvك�ا+لــذات،�وا+حبوبــات؛�ب

؛�قـــــال�تعـــــا`ىأن�ذلـــــك�مّمـــــا�يقـــــرmwم�إ`ـــــى�هللا�عّزوجـــــّل�زلفـــــى

ـــــــñِْ"ْم 
َ
)َعل

،�و�ســــــــUم�جعـــــــل�العنايــــــــة�بحاجـــــــة�الجســــــــد�مـــــــن�نــــــــوع�الطاعـــــــة�والقربــــــــى�]�تعــــــــا`ى،�)3(

  .)4( والرهبانية�ابتداع�يضّر�بالكيان�الجسدي�والعقSي

]ع�ى]طلب]العلم]والتعلم: ثانًيا
ّ
  :الحث

Sاد�~ي�علومها�ا+تنوعةالشريعة�بمجملها�قائمة�عmم،�مرغبة�ببلوغ�رتبة��ج�
ّ
ى�العلم�والتعل

�fـــى�قلـــب�الن�ـــSع�
ً

ـــَق (: قولـــه�تعـــا`ىملسو هيلع هللا ىلص وأول�¢يـــات�نـــزو�
َ
ل
َ
ـــِذي]خ

َّ
ـــَك]ال ]ِباْســـِم]َرّبِ

ْ
ـــَرأ

ْ
اق

ــــٍق 
َ
َســــاَن]ِمــــْن]َعل

ْ
ن ِ
ْ
ــــَرمُ ) 2(�

ْ
ك
َ ْ
i[ـــــَك ]َوَربُّ

ْ
ــــَرأ

ْ
ِم ) 3(اق

َ
ل
َ
ق
ْ
ــــَم]ِبـــــال

َّ
ــــِذي]َعل

َّ
ال

ْم 
َ
)َيْعل

)5(.  

�عSـى�طلـب�العلـم،�ا+رغبـة�~ـي�الـتعلم�قولـه�
ّ
ومن��حاديث�النبويـة�الـواردة�~ـي�الحـث

َضـــُع]
َ
ت
َ
]ل
َ
ـــة
َ
�ِئك

َ
Bا[ ـــِة،]وإنَّ ـــُرِق]الَجنَّ

ُ
ـــا]ِمـــن]ط

ً
ِريق

َ
َك]ُهللا]ِبـــِه]ط

َ
ًمـــا]َســـل

ْ
ـــُب]ِفيـــِه]ِعل

ُ
ل
ْ
ـــا]َيط

ً
ِريق

َ
َك]ط

َ
َســـل

                   
)1(  ���R	5 .�����&
��� ����
�� ��8#� �E138.  
)2(�(	�� C����� :�6� �112#113.  
)3( ]���/�� :27.[  
)4( ��R	5 .�� :���,-� ����;�� ��	/� .�3� �188 .  
)5( ]Y���� :1 #5.[  
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�  ا�����

ـــَمواِت،]وَمـــن]ِ�ـــي]iْرِض،] ـــُه]َمـــن]ِ�ـــي]السَّ
َ
ِفُر]ل

ْ
غ
َ
َيْســـت

َ
]العـــاِلَم]ل ـــِم،]وإنَّ

ْ
ًضـــا]ِلطاِلـــِب]الِعل

]الَبْدِر]َع�ى]ساِئِر]
َ
ة
َ
ْيل
َ
َمِر]ل

َ
ْضِل]الق

َ
ف
َ
ْضَل]العاِلِم]َع�ى]العاِبِد،]ك

َ
]ف والِحيتاُن]ِ�ي]َجْوِف]اBاِء،]وإنَّ

ـَم،]
ْ
ـوا]الِعل

ُ
ث وا]ِدينـاًرا،]وT]ِدْرَهًمـا]ورَّ

ُ
ث ْم]ُيَوّرِ

َ
ِبياَء]ل

ْ
]iن ياِء،]وإنَّ

؛�فـ�Uمرتبـة�فـوق�مرتبـة�النبـوة،�و��شـرف�فـوق�شـرف�الوراثـة�

]ُم  ّلِ
ُ
ى]ك

َ
]َع�

ٌ
ِريَضة

َ
ِم]ف

ْ
ِعل
ْ
ُب]ال

َ
ل
َ
  .)2(»ْسِلٍم ط

�عــ�ن؛�وهــو�مــا�طلــب�الشــارع�حصــوله�مــن�كــّل�

ــانيفــرد�مــن�أفــراد�ا+كلفـــ�ن،�وإذا�قــام�بــه�الـــبعض���يســقط�عــن�البـــاق�ن،�و
ّ
فــرض�كفايـــة؛��:الث

وهو�ما�طلب�الشارع�حصوله�من�مجمع�ا+كلف�ن،���من�جميعهم،�وإذا�قام�به�البعض�سقط�

mتد�العقل�إ`ى�تفاصيل�النافع�والضاّر�~ي�ا+عاش�وا+عاد،�

فلحفـظ�العقــل�و�بقـاء�عSــى�سـUمته،�وحســن�تفك�ـvه،�وصــحة�تقـديره���بــّد�أن�يحـاط�بســياج�

فالشــريعة�جــاءت�+صــالح�العبــاد�~ــي�ومــا�تقــدم�لــيس�مقتصــًرا�عSــى�العلــوم�الشــرعية�الدينيــة؛�

الــــدارين،�وتحقيــــق�مصــــالحهم�متوقــــف�عSــــى�تحصــــيلهم�العلمــــf،�وهــــذا�ســــر�العنايــــة��ســــUمية�

بالعلم،�وتفضيله�عSى�النوافل،�ورفعه�إ`ى�درجة�ا+قاصد�الرئيسة؛�إذ�من���علم�فيه���عقل�

  .)6(ختلفة�ي�لحاجة��نسان�إ`ى�معرفة�العلوم�ا+

                                                           

� �&���� ��3 D�5 Z/��5� �485 .&8��) :3641( �9� � D���
���� �(4 �& @��� .�2� �407 .  

� �&���� ��3 D�5 Z/��� >	����� JMN1� �151 .&8�� :
4N 41	��B� [//
� ��	���� �::/� ��\ 	�� � :.�	� �(� �& @���� �1 �

����
 �(� �&" ����;�� ��	/� .�466 .  
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ـــَمواِت،]وَمـــن]ِ�ـــي]iْرِض،]أْجِنَحÖَ"ـــا]رِ  ـــُه]َمـــن]ِ�ـــي]السَّ
َ
ِفُر]ل

ْ
غ
َ
َيْســـت

َ
]العـــاِلَم]ل ـــِم،]وإنَّ

ْ
ًضـــا]ِلطاِلـــِب]الِعل

]الَبْدِر]َع�ى]ساِئِر]
َ
ة
َ
ْيل
َ
َمِر]ل

َ
ْضِل]الق

َ
ف
َ
ْضَل]العاِلِم]َع�ى]العاِبِد،]ك

َ
]ف والِحيتاُن]ِ�ي]َجْوِف]اBاِء،]وإنَّ

بِ 
ْ
]iن

ُ
ة
َ
ماَء]وَرث

َ
]الُعل واِكِب،]وإنَّ

َ
ـَم،]الك

ْ
ـوا]الِعل

ُ
ث وا]ِدينـاًرا،]وT]ِدْرَهًمـا]ورَّ

ُ
ث ْم]ُيَوّرِ

َ
ِبياَء]ل

ْ
]iن ياِء،]وإنَّ

]واِفـرٍ  ٍ
ّ
]ِبَحـظ

َ
ـذ
َ
ُه]أخ

َ
ذ
َ
َمن]أخ

َ
؛�فـ�Uمرتبـة�فـوق�مرتبـة�النبـوة،�و��شـرف�فـوق�شـرف�الوراثـة�)1(»ف

]ُم «: عليه�الصUة�والسUملتلك�الرتبة،�وقال� ّلِ
ُ
ى]ك

َ
]َع�

ٌ
ِريَضة

َ
ِم]ف

ْ
ِعل
ْ
ُب]ال

َ
ل
َ
ط

فــرض�عــ�ن؛�وهــو�مــا�طلــب�الشــارع�حصــوله�مــن�كــّل��:iّول : وطلــب�العلــم�ينقســم�إ`ــى�قســم�ن

فــرد�مــن�أفــراد�ا+كلفـــ�ن،�وإذا�قــام�بــه�الـــبعض���يســقط�عــن�البـــاق�ن،�و

وهو�ما�طلب�الشارع�حصوله�من�مجمع�ا+كلف�ن،���من�جميعهم،�وإذا�قام�به�البعض�سقط�

  .)3(ق�نعن�البا

ولو��هذا�العلم�وهذه�الرسالة�لم��mتد�العقل�إ`ى�تفاصيل�النافع�والضاّر�~ي�ا+عا

فلحفـظ�العقــل�و�بقـاء�عSــى�سـUمته،�وحســن�تفك�ـvه،�وصــحة�تقـديره���بــّد�أن�يحـاط�بســياج�

  .)4(الشريعة،�ويستمد�بص�vته�م×mا

ومــا�تقــدم�لــيس�مقتصــًرا�عSــى�العلــوم�الشــرعية�الدينيــة؛�

الــــدارين،�وتحقيــــق�مصــــالحهم�متوقــــف�عSــــى�تحصــــيلهم�العلمــــf،�وهــــذا�ســــر�العنايــــة��ســــUمية�

بالعلم،�وتفضيله�عSى�النوافل،�ورفعه�إ`ى�درجة�ا+قاصد�الرئيسة؛�إذ�من���علم�فيه���عقل�

؛�فالتعليم�ضروري�وطبي�ي�لحاجة��نسان�إ`ى�معرفة�العلوم�ا+)5(لديه

ا
ً
  :تعاºى]التفكر]�ي]خلق]هللا: ثالث

                   
)1(  ����� ��E [6�]E���� �(4 �& .�	�� :�	� �&���� :� �&���� ��3 D�5 Z/��

9�7��;( ��.	::/��� ��\ 	�� �4N 41	��B� [//
� � :���� �(4 �& @���
)2(  �[6	� .�� [6�]E.�	� �(� �&� ����E :�	� ��1;�� :� �&���� ��3 D�5 Z/��� >	����� JMN
)224( �9� �9�7��;� .#��( �� D���4N 41	��B� [//
� ��	���� �::/� ��\ 	�� �

�92.     
)3( ����� ��5 .��.�?�� ����� �	�( C�	� ��1� �56.  
)4( ����� .�� :3�	
��� 5���� .�19� �93 �(������ �����
 �(� �&" ����;�� ��	/�
)5( 4�5��� :���,-� ����;�� ��	��� ��	/��� .�2� �734.  
)6(  �.���] .������8 �(� E��	
 .�239� �541.  
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�  ا�����

أمــــر�هللا�ســــبحانه��حيــــث�،دأب��نبيــــاء

ـا]َمـا]
َ
ن ْرِض]َربَّ

َ ْ
iـَماَواِت]َو ـِق]السَّ

ْ
ل
َ
ـُروَن]ِ�ـي]خ

َّ
ك
َ
ف
َ
َوَيت

ونعمــه،�ومجا�تــه�كث�ــvة�متعــددة؛��تعــا`ى

جه،�وأسراره،�وأمثاله،�والتفكر�~ي�مخلوقات�هللا�

التفكــــر�~ــــي�اخــــتUف�و التفكــــر�~ـــي�ا+ــــوت�وإحيــــاء�ا+ـــوتى،�

  .)2(التفكر�~ي�مصارع��مم�السابقة

مـــــن�حفـــــظ�الشـــــريعة�+قصـــــد�العقـــــل�منعـــــه�مــــــن�كـــــّل�مـــــا�تنكـــــره�العقـــــول�الســـــليمة،�ويســــــبب�

�وا+شعوذين،� �الكهنة، �مع �والتعاطي ،v�ّوالتط� �التشاؤم �من �الشريعة منعت

�والتخيUت،� ��وهام، �مع �التمادي �من �منعت �كما �والسحرة، �وا+نجم�ن، والعراف�ن،

�وشّددت� �العمياء، �والتبعية �ا+ذموم �التقليد �من رت
ّ
�وحذ �والبدع، �و�شاعات، والخرافات،

تجريم�تغذية�العقل�بالغلو�والتطرف�~ي�العقائد،�و�فكار،�والسلوك؛�Þن�أخطر�أنواع�

ا
ً
ا�أو�تفريط

ً
  . �نحراف؛�انحراف�الفكر،�والبعد�به�عن�القصد�إفراط

وقد�كان�للعرب�~ي�جاهلي�mم�اعتناء�ببعض�العلوم؛�فصّححت�الشريعة�م×mا�ما�هو�صحيح،�

ت�منافع�ما�ينفع�من�ذلك،�ومضار�ما�يضر�منه،�ومّما�

�فأبطلت� �والط�vة؛ ،ÅÁDبالح� �والضرب �الرمل، �وخط الكهانة،

�جهة� ���من �الفأل �وأقّرت �وخط�الرمل، �كالكهانة، �وmÙت�عنه؛ �الباطل، �ذلك �من الشريعة

لم�الغيب�من�غ��vدليل؛�فجاء�تطلب�الغيب؛�فإن�الكهانة،�وأك¿�vهذه��مور�تخّرص�عSى�ع

  .  )3(بجهة�من�تعرف�علم�الغيب�مما�هو�حّق�محض،�وهو�الو�ي�و�لهام
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

دأب��نبيــــاء�التفكــــر�مــــن�أفضــــل�العبــــادات،�وأجــــل�القربــــات؛�وهــــو 

ر�والتدبر�ب
ُّ
ـرين�بقولـهالتفك ِ

ّ
ـا]َمـا](:،�وأث�ÅgعSـى�ا+تفك

َ
ن ْرِض]َربَّ

َ ْ
iـَماَواِت]َو ـِق]السَّ

ْ
ل
َ
ـُروَن]ِ�ـي]خ

َّ
ك
َ
ف
َ
َوَيت

ا]بَ 
َ
]َهذ

َ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ارِ خ اَب]النَّ

َ
ا]َعذ

َ
ِقن

َ
َك]ف

َ
]ُسْبَحان

ً
)اِط�

)1(.  

تعــا`ىوالتفكــر�ا+طلــوب�~ــي��ســUم�هــو�التفكــر�~ــي�خلــق�هللا�

التفكر�~ي�القرآن�الكريم�وأحكامه،�وحججه،�وأسراره،�وأمثاله،�والتفكر�~ي�مخلوقات�هللا�: مثل

التفكــــر�~ـــي�ا+ــــوت�وإحيــــاء�ا+ـــوتى،�و التفكــــر�~ـــي�الــــدنيا�و¢خــــرة،�و ،�عـــز�وجــــل

التفكر�~ي�مصارع��مم�السابقةو التفكر�~ي�النفس�وخلق��نسان،�و الليل�وال×mار،�

له]أو]يكّبله: رابًعا
ّ
  :تحرير]العقل]من]كّل]ما]يعط

مـــــن�حفـــــظ�الشـــــريعة�+قصـــــد�العقـــــل�منعـــــه�مــــــن�كـــــّل�مـــــا�تنكـــــره�العقـــــول�الســـــليمة،�ويســــــبب�

  .ابوالصو �عن�جادة�الحّق،�انحرافه

� �وا+شعوذين،�ولذلك �الكهنة، �مع �والتعاطي ،v�ّوالتط� �التشاؤم �من �الشريعة منعت

�والتخيUت،� ��وهام، �مع �التمادي �من �منعت �كما �والسحرة، �وا+نجم�ن، والعراف�ن،

�وشّددت� �العمياء، �والتبعية �ا+ذموم �التقليد �من رت
ّ
�وحذ �والبدع، �و�شاعات، والخرافات،

تجريم�تغذية�العقل�بالغلو�والتطرف�~ي�العقائد،�و�فكار،�والسلوك؛�Þن�أخطر�أنواع�عSى�

ا
ً
ا�أو�تفريط

ً
�نحراف؛�انحراف�الفكر،�والبعد�به�عن�القصد�إفراط

وقد�كان�للعرب�~ي�جاهلي�mم�اعتناء�ببعض�العلوم؛�فصّححت�الشريعة�م×mا�ما�هو�صحيح،�

ت�منافع�ما�ينفع�من�ذلك،�ومضار�ما�يضر�منه،�ومّما�وزادت�عليه،�وأبطلت�ما�هو�باطل،�وبين

�أو�جميعه
ً

Uباط� �أك¿vه �بالح: كان �والضرب �الرمل، �وخط الكهانة،

�جهة� ���من �الفأل �وأقّرت �وخط�الرمل، �كالكهانة، �وmÙت�عنه؛ �الباطل، �ذلك �من الشريعة

تطلب�الغيب؛�فإن�الكهانة،�وأك¿�vهذه��مور�تخّرص�عSى�ع

�fبجهة�من�تعرف�علم�الغيب�مما�هو�حّق�محض،�وهو�الوملسو هيلع هللا ىلص الن�

                   
)1( ].���5 JQ :191.[  
)2(  �����5 ��E6/��� F��� ��*	#��� ��"�;�� ��(��
��) .���;6	� ��	;� .(A��	1
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�فسادها� �من ا
ً
�فتك �وأعظم �خطًرا، �أشد �والتصورات �ا+عتقدات �mwذه �العقول �فساد وإن

�والتقليد �والتعطيل، �والخمول، �الجهل، �أسكرها �من�عقول�ضائعة �~ي�)1(فكم �ورد �فمّما ؛

  : الن»ª]عن]التشاؤم]والتطPD،]والدعوة]إºى]التفاؤل 

التشاؤم�والتط��vمن�أمر�الجاهلية،�وقد�كان�من�دأب�أعداء�ا+رسل�ن�عSى�مّر�العصور؛�قال�

]َوِإْن  ]َهِذِه ا
َ
ن
َ
]ل وا

ُ
ال
َ
]ق

ُ
ة
َ
َحَسن

ْ
]ال ]َجاَءôُْ"ُم ا

َ
ِإذ
َ
]]ف

ٌ
ة
َ
ئ ِصõُْ"ْم]َسّيِ

ُ
ت

ُموَن 
َ
]َيْعل

َ
T[ُهْمPَ

َ
ö
ْ
ك
َ
]أ ِكنَّ

َ
ِه]َول

َّ
َد]الل

ْ
اِئُرُهْم]ِعن

َ
َما]ط

َّ
]ِإن

َ
T
َ
ì]َوَمْن]َمَعُه]أ َÝ÷وا]ِبُموPُ َّD

َّ
)َيط

)2(،  

�الناس�~ي�الجاهلية،�وتخرصهم� من�مظاهر�الخلل�~ي�العقيدة�ال��fكان�علmÇا

صSى�هللا�عن�هذه��عتقاد�الفاسد�كما�~ي�قوله�

ى]
َ
]َع� ِزَل

ْ
ن
ُ
]أ ]ِبَما َر

َ
ف
َ
]ك ْد

َ
ق
َ
]ف وُل؛

ُ
]َيق ]ِبَما ُه

َ
ق َصدَّ

َ
]ف ا،

ً
اف ]َعرَّ ْو

َ
]أ ا،

ً
اِهن

َ
]ك ى

َ
ت
َ
]أ َمْن

 
ً
ة
َ
ْيل
َ
ْرَبِعDَن]ل

َ
]أ
ٌ
ة
َ

ُه]َص�
َ
َبْل]ل

ْ
ق
ُ
ْم]ت

َ
  .)4(»ٍء،]ل

التقليد�يعطل�العقل،�ويشّل�التفك�v؛�لذلك�فإن��سUم���يقبل�من�ا+سلم�أن�يل�ي�عقله�

�ود�ئل�العلم،� ؛فالتقليد�خUف�مقت�ÅÁöحكم�العقل،

                                                           

9536(�1;��� �::/� J	8� � :�� D��� [�	6� �
� �172 .&8� Z��/) :3047.(  

� �1751 .&8� Z��/) :125/2230  .(  

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 105 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�فسادها� �من ا
ً
�فتك �وأعظم �خطًرا، �أشد �والتصورات �ا+عتقدات �mwذه �العقول �فساد وإن

  بالخمر�وسائر�ا+سكرات؛�

�والتقليد �والتعطيل، �والخمول، �الجهل، �أسكرها �من�عقول�ضائعة فكم

  : هذا�ا+جال

الن»ª]عن]التشاؤم]والتطPD،]والدعوة]إºى]التفاؤل ]-1

التشاؤم�والتط��vمن�أمر�الجاهلية،�وقد�كان�من�دأب�أعداء�ا+رسل�ن�عSى�مّر�العصور؛�قال�

]َوِإْن (: حكاية�عن�قوم�فرعون �تعا`ىهللا� ]َهِذِه ا
َ
ن
َ
]ل وا

ُ
ال
َ
]ق

ُ
ة
َ
َحَسن

ْ
]ال ]َجاَءôُْ"ُم ا

َ
ِإذ
َ
ف

ُموَن 
َ
]َيْعل

َ
T[ُهْمPَ

َ
ö
ْ
ك
َ
]أ ِكنَّ

َ
ِه]َول

َّ
َد]الل

ْ
اِئُرُهْم]ِعن

َ
َما]ط

َّ
]ِإن

َ
T
َ
ì]َوَمْن]َمَعُه]أ َÝ÷وا]ِبُموPُ َّD

َّ
َيط

  :افة]والكهانةر الن»ª]عن]الع]-2

�الناس�~ي�الجاهلية،�وتخرصهم��- أيًضا-وهذا� من�مظاهر�الخلل�~ي�العقيدة�ال��fكان�علmÇا

~�fالن��Åéعن�هذه��عتقاد�الفاسد�كما�~ي�قوله�ملسو هيلع هللا ىلص ي�تطلب�معرفة�الغيب،�وقد�ن

�وسلم ى]«: عليه
َ
]َع� ِزَل

ْ
ن
ُ
]أ ]ِبَما َر

َ
ف
َ
]ك ْد

َ
ق
َ
]ف وُل؛

ُ
]َيق ]ِبَما ُه

َ
ق َصدَّ

َ
]ف ا،

ً
اف ]َعرَّ ْو

َ
]أ ا،

ً
اِهن

َ
]ك ى

َ
ت
َ
]أ َمْن

ٍد  ªْ «: ملسو هيلع هللا ىلص،�وقوله�)3(»ُمَحمَّ
َ

Ýù[ُه]َعْن
َ
ل
َ
َسأ

َ
ا]ف

ً
اف ى]َعرَّ

َ
ت
َ
 َمْن]أ

ً
ة
َ
ْيل
َ
ْرَبِعDَن]ل

َ
]أ
ٌ
ة
َ

ُه]َص�
َ
َبْل]ل

ْ
ق
ُ
ْم]ت

َ
ٍء،]ل

  

  :الن»ª]عن]التقليد]iعمى -3

التقليد�يعطل�العقل،�ويشّل�التفك�v؛�لذلك�فإن��سUم���يقبل�من�ا+سلم�أن�يل

�كان�عليه�¢باء�و�جداد �+ا �ود�ئل�العلم،�)5(اتباًعا ؛فالتقليد�خUف�مقت�ÅÁöحكم�العقل،

  .)6( هداية�الدينو 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

َن]َمـْن]«: أمته�من�تقليد��مم��خرى؛�فقـال
َ
úَسـ[ ـَبُعنَّ

ْ
ت
َ
ت
َ
ل

ُموُهْم 
ُ
ِبْعت

َ
]ت وا]ُجْحَر]َضّبٍ

ُ
ل
َ
ْو]َدخ

َ
ì]ل َّüا،]َوِذَراًعا]ِبِذَراٍع،]َحPً~ْا]ِشPً~ْْم،]ِش

ُ
ك
َ
ْبل
َ
اَن]ق

َ
َنا»ك

ْ
ل
ُ
َيا�َرُسوَل�: ،�ق

اَل ِهللا،�الmُÇَوُد�وَ 
َ
َصاَرى؟�ق َمْن؟«: النَّ

َ
.)1(»!ف

�وا+راد �لهم، �ا+وافقة �بشدة �~ي�: التمثيل ا+وافقة

؛�فقد�وقع�ما�أخ½�vملسو هيلع هللا ىلص�fÁوا+خالفات���~ي�الكفر،�و~ي�هذا�معجزة�ظاهرة�لرسول�هللا�

�الدين� �~ي �طريقة �والبدعة �للعقل، �الفكري �مظاهر��تUف �~ي تدخل

�الشرعية �بالطريقة �يقصد �ما �علmÇا �بالسلوك �يقصد �الشرعية، �تضاÚي �ونظًرا�)3(مخvÄعة، ،

ا]َما]«: م×mا؛�فقال
َ
ا]َهذ

َ
ْمِرن

َ
]ِ�ي]أ

َ
ْحَدث

َ
َمْن]أ

،�ومن�هنا�نعلم�أن��بتداع�~ي�)5(والبدع�أنواع،�ليست�~ي�رتبة�واحدة،�و��عSى�نسبة�واحدة

�أو�ثقة�بالعقل� �للخيال�أو�الهوى، �تبًعا الدين�هو�أخطر�معول�لهدمه،�و�نحراف�بمقاصده

  :لشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل]من]جانب]العدم

�فحرم� �من�جانب�العدم؛ �حافظ�عليه �العقل�من�جانب�الوجود �حافظ�الشرع�عSى كما

�وما� �وا+خدرة، سكرة،
ُ
�ا+ �كا+واد �أو�يتلفه؛ �أو�يشوشه، �أو�يزيله، �يفسد�العقل، �ما تناول�كّل
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�fأمته�من�تقليد��مم��خرى؛�فقـالملسو هيلع هللا ىلص و~ي�هذا�الصدد�فقد�حذر�الن�

ُموُهْم 
ُ
ِبْعت

َ
]ت وا]ُجْحَر]َضّبٍ

ُ
ل
َ
ْو]َدخ

َ
ì]ل َّüا،]َوِذَراًعا]ِبِذَراٍع،]َحPً~ْا]ِشPً~ْْم،]ِش

ُ
ك
َ
ْبل
َ
اَن]ق

َ
ك

 ِهللا،�الmُÇَوُد�وَ 

�وُجحر�الّضب �والذراع، ،v½بالش� �وا+راد: وا+راد �لهم، �ا+وافقة �بشدة التمثيل

ا+عا��fÁوا+خالفات���~ي�الكفر،�و~ي�هذا�معجزة�ظاهرة�لرسول�هللا�

  . )2(به

  :الن»ª]عن]البدع]واBحدثات]-4

�وا+حدثات �الدين��البدع �~ي �طريقة �والبدعة �للعقل، �الفكري �مظاهر��تUف �~ي تدخل

�الشرعية �بالطريقة �يقصد �ما �علmÇا �بالسلوك �يقصد �الشرعية، �تضاÚي مخvÄعة،

�fتحذير�الن��v¿ا؛�فقالملسو هيلع هللا ىلص لخطورة�البدع�وا+حدثات؛�فقد�كm×م

ُهَو]
َ
ْيَس]ِفيِه،]ف

َ
  .)4(»َردٌّ ل

والبدع�أنواع،�ليست�~ي�رتبة�واحدة،�و��عSى�نسبة�واحدة

�أو�ثقة�بالعقل� �للخيال�أو�الهوى، �تبًعا الدين�هو�أخطر�معول�لهدمه،�و�نحراف�بمقاصده

  .)6(و�غvÄار�به،�والخروج�به�عن�دائرة�ما�حّده�الشرع

  

اني
ّ
لشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل]من]جانب]العدمالتدابPD]ا: اBطلب]الث

�فحرم� �من�جانب�العدم؛ �حافظ�عليه �العقل�من�جانب�الوجود �حافظ�الشرع�عSى كما

�وما� �وا+خدرة، سكرة،
ُ
�ا+ �كا+واد �أو�يتلفه؛ �أو�يشوشه، �أو�يزيله، �يفسد�العقل، �ما تناول�كّل
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�العق �هذا �عSى �الجناية �حرمت�الشريعة��سUمية �كما �يسبب�فقدانه�يلحق�mwا، �قد �مّما ل

�كان�عدو��شرف�فهو�أخّس؛� عقل��نسان�أشرف�صفاته،�والخمر�عدو�العقل،�وكل�ما

�من��ة�حرمت�الشريعة��سUمي �ما كّل

َما](: ده؛�قال�هللا�تعا`ى
َّ
]ِإن وا

ُ
ِذيَن]آَمن

َّ
َ"ا]ال ُّð

َ
َياأ

ِلُحوَن 
ْ
ف
ُ
ْم]ت

ُ
ك
َّ
َعل
َ
]ل ِنُبوُه

َ
اْجت

َ
اِن]ف

َ
ْيط

َّ
ُم]ِرْجٌس]ِمْن]َعَمِل]الش

َ
Tْز
َ ْ
iَصاُب]َو

ْ
ن
َ ْ
iْيِسُر]َو

َ ْ
Bْمُر]َوا

َ
خ
ْ
)ال

)2(�،

]ُمْسِكٍر]«: ،�وقال لُّ
ُ
ْمٌر،]َوك

َ
]ُمْسِكٍر]خ لُّ

ُ
ك

شرب�قطرة�من�الخمر��تا�للذريعة؛�فجعل

�وفشا ،v
ُ
�ك¿ �مما �وإذهاب�العقل؛ ��سكار، �~ي �يفعل�فعله �ما �الخمر�كّل �حكم ،�ويلحق�~ي

�ما� �كّل �أن �فحكمنا �والهروين؛ �والكوكاي�ن، ا+خدرات،

أسكر�من�مشروب�أو�مأكول�فيحرم�قياًسا�عSى�الخمر؛�mÙÞا�حرمت�لحفظ�العقل�الذي�هو�

�ا+صلحة �هذه �مUحظة �عSى �الخمر�دليل �الشرع �فتحريم �حفظ�)6(مناط�التكليف، Ågفمع� ؛

�إ`ى� من�أن�يدخل�علmÇا�خلل،�Þن�دخول�الخلل�عSى�العقل�مؤّدٍ

فساد�عظيم�من�عدم�انضباط�التصرف؛�فدخول�الخلل�عSى�عقل�الفرد�مفض�إ`ى�فساد�

�ولذلك�يجب�منع�الشخص�من� �ودخوله�عSى�عقول�الجماعات�وعموم��مة�أعظم؛ جزئي،
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�العق �هذا �عSى �الجناية �حرمت�الشريعة��سUمية �كما يلحق�mwا،

  .بالكلية

 
ً

Tخدرات: أّوBسكرات]واBتحريم]ا:  

�كان�عدو��شرف�فهو�أخّس؛� عقل��نسان�أشرف�صفاته،�والخمر�عدو�العقل،�وكل�ما

�أن�يكون�شرب�الخمر�أخّس��مور  �لذلك)1(فيلزم حرمت�الشريعة��سUمي�؛

ده؛�قال�هللا�تعا`ىشأنه�أن�يخامر�العقل،�ويفسده،�ويعطل�مقص

ِلُحوَن 
ْ
ف
ُ
ْم]ت

ُ
ك
َّ
َعل
َ
]ل ِنُبوُه

َ
اْجت

َ
اِن]ف

َ
ْيط

َّ
ُم]ِرْجٌس]ِمْن]َعَمِل]الش

َ
Tْز
َ ْ
iَصاُب]َو

ْ
ن
َ ْ
iْيِسُر]َو

َ ْ
Bْمُر]َوا

َ
خ
ْ
ال

ُهَو]َحَرامٌ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال�رسول�هللا�
َ
َر]ف

َ
ْسك

َ
َراٍب]أ

َ
]ش لُّ

ُ
،�وقال)3(»ك

  .)4(»َحَرامٌ 

ا�للذريعة؛�فجعل كما�حرمت�الشريعة��سUمية�قليل�الخمر�سد�

  . )5(من�جملة�الكبائر،�وإن�لم�تتحقق�ا+فسدة�فيه

�وفشا ،v
ُ
�ك¿ �مما �وإذهاب�العقل؛ ��سكار، �~ي �يفعل�فعله �ما �الخمر�كّل �حكم ويلحق�~ي

�من �الزمان؛ �هذا �~ي �ما�: وتنوعت�صوره �كّل �أن �فحكمنا �والهروين؛ �والكوكاي�ن، ا+خدرات،

أسكر�من�مشروب�أو�مأكول�فيحرم�قياًسا�عSى�الخمر؛�mÙÞا�حرمت�لحفظ�العقل�الذي�هو�

�ا+صلحة �هذه �مUحظة �عSى �الخمر�دليل �الشرع �فتحريم مناط�التكليف،

�عقول�الناس: العقل
ُ
�إ`ى��حفظ من�أن�يدخل�علmÇا�خلل،�Þن�دخول�الخلل�عSى�العقل�مؤّدٍ

فساد�عظيم�من�عدم�انضباط�التصرف؛�فدخول�الخلل�عSى�عقل�الفرد�مفض�إ`ى�فساد�

�ولذلك�يجب�منع�الشخص�من� �ودخوله�عSى�عقول�الجماعات�وعموم��مة�أعظم؛ جزئي،
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ا�	و��� ا�����
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

 
ّ

Á.السكر�ب�ن�أفرادها،�وكذلك�تف�f
ّ

Áا+فسدات؛�مثل�f :�،الحشيشة

  .)1(و�فيون،�وا+ورف�ن،�والكوكاي�ن،�والهروين،�ونحوها؛�مما�ك¿�vتناوله�هذه��يام

لقد�رتب�الشارع�الحكيم�عقوبات�رادعة�وزاجرة�لكل�من�تسّول�له�نفسه�إفساد�عقله�mwذه�

بيان�حكم��:أحدهما: سUمي�~ي�محاربة�ا+سكرات�مسلك�ن

شرب�ا+سكرات�وتعاطmÇا،�وبيان�ا+ضار�وا+فاسد�ا+vÄتبة�عSى�شرmwا،�وبيان�العقوبة��خروية�

� �الدنيا؛ �~ي �البدنية �شارب�العقوبة �جلد وÚي

�وازع� �وهذا ،fgالدي� �الوازع �إيجاد �عSى �يعتمد �ول

�يجعل� �أنه �كما ��جرام، �معاودة �من �وزجر�ا+جرم �التظاهر�بالجريمة، �من �يمنع سلطاني

ا+جرم�ن�عSى�تخّوف�من�عواقب��جرام،�وmwذين�ا+سلك�ن�يتّم�لÃمة��سUمية�طهارة�الظاهر�

ن؛�فهو�تشريع�قاصر،�و��يحقق��هداف�

ا+طلوبة�من�التشريع؛�وÚي�القضاء�عSى��جرام،�وا+فاسد��جتماعية،�وهذا�يوضح�لنا�سّر�

  .)2(فشل�القوان�ن�الوضعية�ال����fعUقة�لها�بالقيم�الدينية،�وا+بادئ��خUقية

�ا Å��ش �~ي �عظيمة �أضرار �لها �ا+سكرات �وسائر �وا+خدرات، �الدينية،�والخمر، +جا�ت

�الجرائم،� �وتسّهل �بال¾mائم، �شارmwا �وتلحق �الخزي، �وتورث �الغ�vة، �تذهب féف� والدنيوية؛

ت��عزاء،�وسلبت�النعم،�وجلبت�النقم،�وفرقت�ب�ن�ا+رء�وزوجه؛�ولو�
ّ
أفقرت��غنياء،�وأذل

  .)3(لم�يكن�من�فواحشها�إ��أmÙا���تجتمع�Úي�وخمر�الجنة�~ي�جوف�واحد�لكفى

�النفس� �دون �ما �عSى �الجناية �وحرم �أو�الجرح، �النفس�بالقتل �عSى �الجناية ��سUم حرم

�كان�العقل� �دون�النفس،�و+ا كذلك،�والجناية�عSى�العقل��داخلة�~ي�نطاق�الجناية�عSى�ما

تياز��نسان�به�عن�الحيوان�ال¾mيم،�أشرف�الحواّس،�وأك½�vا+عاني�قدًرا،�وأعظمها�نفًعا؛��م
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ّ

Á.السكر�ب�ن�أفرادها،�وكذلك�تف�f
ّ

Á.السكر،�ومنع��مة�من�تف

و�فيون،�وا+ورف�ن،�والكوكاي�ن،�والهروين،�ونحوها؛�مما�ك¿�vتناوله�هذه��يام

  :عقوبة]تعاطي]اBسكرات]واBخدرات: ثانًيا

لقد�رتب�الشارع�الحكيم�عقوبات�رادعة�وزاجرة�لكل�من�تسّول�له�نفسه�إفساد�عقله�mwذه�

سUمي�~ي�محاربة�ا+سكرات�مسلك�نا+سكرات،�وقد�سلك�التشريع�� 

شرب�ا+سكرات�وتعاطmÇا،�وبيان�ا+ضار�وا+فاسد�ا+vÄتبة�عSى�شرmwا،�وبيان�العقوبة��خروية�

� �ذلك، �عSى �وهو�: وثانñ"ماا+vÄتبة �الحد، �إقامة �الدنيا؛ �~ي �البدنية العقوبة

� �Þنالخمر، �لÃول؛ �متمم �ا+سلك �وازع��وهذا �وهذا ،fgالدي� �الوازع �إيجاد �عSى �يعتمد �ول

�يجعل� �أنه �كما ��جرام، �معاودة �من �وزجر�ا+جرم �التظاهر�بالجريمة، �من �يمنع سلطاني

ا+جرم�ن�عSى�تخّوف�من�عواقب��جرام،�وmwذين�ا+سلك�ن�يتّم�لÃمة��سUمية�طهارة�الظاهر�

ن؛�فهو�تشريع�قاصر،�و��يحقق��هداف�والباطن،�وكّل�تشريع���يجمع�ب�ن�هذين�ا+سلك�

ا+طلوبة�من�التشريع؛�وÚي�القضاء�عSى��جرام،�وا+فاسد��جتماعية،�وهذا�يوض

فشل�القوان�ن�الوضعية�ال����fعUقة�لها�بالقيم�الدينية،�وا+بادئ��خUقية

�ا Å��ش �~ي �عظيمة �أضرار �لها �ا+سكرات �وسائر �وا+خدرات، والخمر،

�الجرائم،� �وتسّهل �بال¾mائم، �شارmwا �وتلحق �الخزي، �وتورث �الغ�vة، �تذهب féف� والدنيوية؛

ت��عزاء،�وسلبت�النعم،�وجلبت�النقم،�وفرقت�ب�ن�ا+رء�وزوجه؛�ولو�
ّ
أفقرت��غنياء،�وأذل

لم�يكن�من�فواحشها�إ��أmÙا���تجتمع�Úي�وخمر�الجنة�~ي�جوف�واحد�لكفى

اثال
ً
  :تحريم]الجناية]ع�ى]العقل]و�عتداء]عليه: ث

�النفس� �دون �ما �عSى �الجناية �وحرم �أو�الجرح، �النفس�بالقتل �عSى �الجناية ��سUم حرم

�كان�العقل� �دون�النفس،�و+ا كذلك،�والجناية�عSى�العقل��داخلة�~ي�نطاق�الجناية�عSى�ما

أشرف�الحواّس،�وأك½�vا+عاني�قدًرا،�وأعظمها�نفًعا؛��م

                   
)1( ��R	5 .�� :���,-� ����;�� ��	/� .�3� �238.  
)2( &�	��� :���,-� ����;�� ��	��� ��	/��� .�388.  
)3(  �(�	1��������� C�	��� <�; ���/�� K�� .�3� �507 .  
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

وتفريقه�به�ب�ن�الخ��vوالشر،�وتوصله�به�إ`ى�اختUف�ا+نافع�ووقوع�ا+ضار،�وتعلق�التكليف�

  .،�فإن�الجناية�عليه�أعظم�من�الجناية�عSى�أي�عضو�آخر�من�أعضاء�الجسد

�أو� ا، �كلي� �عقله �ا+رء �يفقد �قد �عليه �و�عتداء �العقل، �عSى �وذلك�بفقد�والجناية ا؛ جزيئ�

وظيفة�من�وظائفه�الحيوية،�و�عتداء�عSى�العقل�قد�يكون�من�النفس،�أو�قد�يكون�بفعل�

�وال�mديد� �والvÄويع �أو�الحادة، �الصلبة �ت

ل�تناول�و�فزاع،�وتناول�العقاق��vا+ضرة،�وسوء�استخدام��دوية،�وإهمال�التغذية،�وإهما

�التطبيب،� �وإساءة �الطبية �و�خطاء �الكهربائية، �الصدمات �باستخدام �والتعذيب العUج،

�والكاراتيه �كا+Uكمة �الرياضية؛ ��لعاب �~ي �والضرب �الشديدة، �النفسية ،�)2(و�نفعا�ت

ي،�أو�الجزئي�للعقل،�وإذا�ما�كان�هناك�عقوبة ِ
ّ
Sى�العجر�الكSتب�عvÄوسيتم�فيما�يأتي�بيان�ما�ي�

  :عSى�قول�ن�العقوبة]اPQBتبة]ع�ى]الجناية]ع�ى]العقل

إن�~ي�الجناية�عSى�العقل،�وإذهابه�بالكلية�الدية�كاملة؛�وهذا�ما�ذهب�إليه�

  .كالعلم��جماع�عSى�ذل

إنه���دية�~ي�الجناية�عSى�العقل�وإذهابه،���عمًدا،�و��خطأ،�وهذا�ما�ذهب�

ن�Þ �و�و`ى�بالصواب؛�وهو�أن�~ي�الجناية�عSى�العقل�الدية�كاملة؛�

  .��تستقيم�الحياة�بدونه

؛�إذ��نسان�ب�U)6(بم'�لة�ا+وت�ذهابه؛�ف

�فاÞصل�~ي��نسان�هو� �ب�Uلّب؛ �و�نسان�ب�Uعقل�قشور عقل�كا+يت�الذي���حراك�له،
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وتفريقه�به�ب�ن�الخ��vوالشر،�وتوصله�به�إ`ى�اختUف�ا+نافع�ووقوع�ا+ضار،�وتعلق�التكليف�

،�فإن�الجناية�عليه�أعظم�من�الجناية�عSى�أي�عضو�آخر�من�أعضاء�الجسد)1(به

�كلي �عقله �ا+رء �يفقد �قد �عليه �و�عتداء �العقل، �عSى والجناية

وظيفة�من�وظائفه�الحيوية،�و�عتداء�عSى�العقل�قد�يكون�من�النفس،�أو�قد�يكون�بفعل�

�ذلك �فمن �كث�vة؛ �صور �وله ،vديد�: الغ�mوال�� �والvÄويع �أو�الحادة، �الصلبة �با��ت الضرب

و�فزاع،�وتناول�العقاق��vا+ضرة،�وسوء�استخدام��دوية،�وإهمال�التغذية،�وإهما

�التطبيب،� �وإساءة �الطبية �و�خطاء �الكهربائية، �الصدمات �باستخدام �والتعذيب العUج،

�والكاراتيه �كا+Uكمة �الرياضية؛ ��لعاب �~ي �والضرب �الشديدة، �النفسية و�نفعا�ت

ي،�أو�الجزئي�للعقل،�وإذا�ما�كان�هناك�عقوبة ِ
ّ
Sى�العجر�الكSتب�عvÄوسيتم�فيما�يأتي�بيان�ما�ي

  .تعزيرية�للجناية�عSى�العقل

ي]�ي]الجناية]ع�ى]العقل]-1 ِ
ّ
  :العجز]الك�

العقوبة]اPQBتبة]ع�ى]الجناية]ع�ى]العقلاختلف�الفقهاء�~ي�

إن�~ي�الجناية�عSى�العقل،�وإذهابه�بالكلية�الدية�كاملة؛�وهذا�ما�ذهب�إليه��:القول]iّول 

العلم��جماع�عSى�ذل�،�بل�نقل�كث��vمن�أهل)3(�ئمة��ربعة

اني
ّ
إنه���دية�~ي�الجناية�عSى�العقل�وإذهابه،���عمًدا،�و��خطأ،�وهذا�ما�ذهب��:القول]الث

  ،)4(إليه�ابن�حزم

القول��ّول�هو��رجح�و�و`ى�بالصواب؛�وهو�أن�~ي�الجناية�عSى�العقل�الدية�كاملة؛�و

��تستقيم�الحياة�بدونه�-تماًما-إذهاب�العقل�كإذهاب�النفس�وإزهاقها�

؛�ف)5(العقلن�جميع�منافع�النفس�متعلقة�بوكذلك�فإ

�فاÞصل�~ي��نسان�هو� �ب�Uلّب؛ �و�نسان�ب�Uعقل�قشور عقل�كا+يت�الذي���حراك�له،

                   
)1( (���	��� :�����($�� %�	 .�12� �247.  
)2( �(��3������,-� ����;�� +�? �� 6/��� !�" ��	&���� �74.  
)3(  �41	;	���C*	&��� C*��( B�7� �311f�	�� ���&����� ��4� �563

����8 :�&���� .�8� �465.  
)4(  �&)/ .���	1L	(�54 ���11 �����ى.  
)5( ��41	;	� :C*	&��� C*��(.�7� �317.  
)6( 4;]�;�� :��(��� .�26� �99.  

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

عقل�من�ا+عاني�ال�Ú�fي�،�وÞن�ال)1(ا،�وأما��نسان�ب�Uعقل�فإنه�قشور 

�كاملة،� �البدن�فيه�الدية �والعضو�الذي�ليس�له�مثيل�~ي �مثيل، �وليس�لها �البدن، �~ي أفراد

�لتعذر�استيفائه �فهو�غ��vممكن؛ �العقل؛ �إذهاب �جناية ���قصاص�~ي �Þنه�)2(وÞنه �وذلك ؛

  .)3(يذهب�يس��vالجناية�و��يذهب�بكث�vها،�كما�أن�الناس�اختلفوا�~ي�محله

�بسبب� �الذهنية �بعض�وظائفه ل
ُّ
َعط

َ
�وت ،

الجناية�عليه؛�بأن�نقص�نقًصا�معلوًما؛�مثل�أن�صار�يجّن�يوًما�ويفيق�يوًما؛�فعليه�من�الدية�

اÞصابع،�وإن�لم�ُيعلم؛�بقدر�ذلك؛�Þن�ما�وجبت�فيه�الدية،�وجب�بعضها�~ي�بعضه�بقدره؛�ك

مثل�أن�صار�مدهوًشا،�أو�يفزع�مّما���ُيفزع�منه،�ويستوحش�إذا�خU؛�فهذا���يمكن�تقديره،�

�والحنابلة �والشافعية، �الحنفية، �عند �حكومة �فيجب�من�)4(فتجب�فيه �ا+الكية؛ �عند �أما ،

�إ` �والرجوع �باÞطباء، ��ستعانة �ويمكن �ا+ختص�ن�، ى

لتحديد�نسبة�العجز�والضرر�الذي�طرأ�عSى�العقل�بالجناية�و�عتداء�عليه،�وبناء�عSى�ذلك�

اختلف�الفقهاء�~ي�الجمع�ب�ن�الدية،�والعقوبة�التعزيرية�~ي�الجناية�عSى�العقل؛�وذلك�عSى�

يعزر�الجاني�عمًدا�مع�وجوب�الدية؛�وذلك�لÃلم�الذي�ألحقه�با+ج�fgعليه،�

  .  )7(ولعدم�إمكانية�القصاص؛�وهذا�ما�ذهب�إليه�ا+الكية،�والشافعية�~ي�وجه

                                                           

� �289.����8 .��� :�&���� .�8� �465  
8� �35 �48�;���� ��#���� ��;	� B�4 �

�#���� ��;	�B�4� �252(���	���� � :��($�� %�	��� .
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ا،�وأما��نسان�ب�Uعقل�فإنه�قشور  العقل؛�فلهذا�ُسم�fلب�

�كاملة،� �البدن�فيه�الدية �والعضو�الذي�ليس�له�مثيل�~ي �مثيل، �وليس�لها �البدن، �~ي أفراد

�لتعذر�استيفائه �فهو�غ��vممكن؛ �العقل؛ �إذهاب �جناية ���قصاص�~ي وÞنه

يذهب�يس��vالجناية�و��يذهب�بكث�vها،�كما�أن�الناس�اختلفوا�~ي�محله

  :لعجز]الجزئي]�ي]الجناية]ع�ى]العقلا]-2

� �حالة �~ي ]للعقلأما ]الجزئي ]والذهاب �بسبب��ت�ف �الذهنية �بعض�وظائفه ل
ُّ
َعط

َ
�وت ،

الجناية�عليه؛�بأن�نقص�نقًصا�معلوًما؛�مثل�أن�صار�يجّن�يوًما�ويفيق�يوًما؛�فعليه�من�الدية�

بقدر�ذلك؛�Þن�ما�وجبت�فيه�الدية،�وجب�بعضها�~ي�بعضه�بقدره؛�ك

مثل�أن�صار�مدهوًشا،�أو�يفزع�مّما���ُيفزع�منه،�ويستوحش�إذا�خU؛�فهذا���يمكن�تقديره،�

�والحنابلة �والشافعية، �الحنفية، �عند �حكومة فتجب�فيه

�العقل �من �ذهب �بمقدار�ما �إ`)5(الدية �والرجوع �باÞطباء، ��ستعانة �ويمكن ،

لتحديد�نسبة�العجز�والضرر�الذي�طرأ�عSى�العقل�بالجناية�و�عتداء�عليه،�وبناء�عSى�ذلك�

  .)6(يقّدر�القا�fÁÂالعقوبة�ا+ستحقة

  :التعزير]�ي]الجناية]ع�ى]العقل]-3

اختلف�الفقهاء�~ي�الجمع�ب�ن�الدية،�والعقوبة�التعزيرية�~ي�الجناية�عSى�العقل؛�وذلك�عSى�

  :قول�ن

يعزر�الجاني�عمًدا�مع�وجوب�الدية؛�وذلك�لÃلم�الذي�ألحقه�با+ج�fgعليه،��:ل]iّول القو 

ولعدم�إمكانية�القصاص؛�وهذا�ما�ذهب�إليه�ا+الكية،�والشافعية�~ي�وجه

                   
)1(  �.���a�������	��� K	�� <�;� �1� �581.  
)2( (��1�� :��(�	��� �?��.�9� �289.  
)3( (���	��� :��($�� %�	��� .�12� �246 #247.  
)4( �.���	5 .������ ���	
8��� ���� !�" �	
 .(��1��� :��(�	��� �?��.�9� �
)5(  �4�]���2��(
�� ��13� �6372 �4R�]��� �6��8 ��
8� <�;� �8

�272  .  
)6( (��3��� :6/��� !�" ��	&��� .�213.  
)7(  �41�5g��� �	3/��6����� �7��� B�6� �24748�;���� � :�#���� ��;	�
�12� �248.  

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

��يعزر�الجاني�عمًدا�مع�وجوب�الدية؛�Þن�غرمها�أشد�وأغلظ�من�التعزير؛�

  .)1(ية،�والشافعية�~ي�وجه،�والحنابلة

ولعل�أو`ى�القول�ن�بالصواب�والvÄجيح�هو�القول��ول؛�وهو�مشروعية�التعزير�عSى�الجاني،�

مع�إيجاب�الدية،�وهذه�ا+سألة�مع�أنه���يوجد�فmÇا�نّص�يعتمد�عليه،�إ��أن�النظر�ا+صل)ي�

� �لتناÚي �العام �النظام �عSى ا
ً
�حفاظ �ذلك؛ fÁöيقت� �الجريمة؛�ا+قاصدي �ارتكاب �عن الناس

  .  وبالخصوص�عند�من�يمتلكون�ا+ال�الذي�يسvÄخصون�بذله�~ي�سبيل�الخUص�من�جرائمهم

�تختار� �للسلطات�ا+ختصة، �الشارع �أمر�تركه �فهذا �ا+ناسبة؛ �التعزيرية �تقدير�العقوبة أما

�من�ب�ن�العقوبا �أن�يختارها fÁÂللقا� �أو�تvÄك�الخيار�فيه ت�التعزيرية�نوع�العقوبة�وقدرها،

�تم�التوصل� f��الدراسة�يمكن�أن�تدوين�أهم�النتائج�والتوصيات�ال بعد��ن�mاء�من�هذه

�فهو�مناط� �البشرية؛ �عSى �هللا�mwا �امÄن f��ال العظيمة

  .وريات�الخمس�ال��fجاءت�الشرائع�جميعها�للمحافظة�علmÇا

�وÚي �¢خر؛ �عن �م×mا �واحد ���ينفك �با�شvÄاك، �علmÇا �يطلق �معان �أربعة �له : العقل

�f��ال �و�عمال �التجارب، �من �ا+ستفادة �النظرية �والعلوم �الضرورية، �والعلوم الغريزة،

أقوال،�أرجحها�أن�محله��ثUثةمن�جسد��نسان�عSى�

�يقيم�أصل�وجودها،�: أحدهما: حفظ�التشريع��سUمي�الضروريات�الخمس�بأمرين ما

                                                           

12� �248����8 .��� � :�&���� .�8� �465.  
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اني
ّ
��يعزر�الجاني�عمًدا�مع�وجوب�الدية؛�Þن�غرمها�أشد�وأغلظ�من�التعزير؛��:القول]الث

ية،�والشافعية�~ي�وجه،�والحنابلةوهذا�ما�ذهب�إليه�الحنف

ولعل�أو`ى�القول�ن�بالصواب�والvÄجيح�هو�القول��ول؛�وهو�مشروعية�التعزير�عSى�الجاني،�

مع�إيجاب�الدية،�وهذه�ا+سألة�مع�أنه���يوجد�فmÇا�نّص�يعتمد�عليه،�إ��أن�النظر�ا+صل

� �لتناÚي �العام �النظام �عSى ا
ً
�حفاظ �ذلك؛ fÁöيقت� ا+قاصدي

وبالخصوص�عند�من�يمتلكون�ا+ال�الذي�يسvÄخصون�بذله�~ي�سبيل�الخUص�من�جرائمهم

�تختار� �للسلطات�ا+ختصة، �الشارع �أمر�تركه �فهذا �ا+ناسبة؛ �التعزيرية �تقدير�العقوبة أما

�من�ب�ن�العقوبا �أن�يختارها fÁÂللقا� �أو�تvÄك�الخيار�فيه نوع�العقوبة�وقدرها،

  .)2(ا+حددة،�أو�ال��fتحددها�له

  الخاتمة

�تم�التوصل� f��الدراسة�يمكن�أن�تدوين�أهم�النتائج�والتوصيات�ال بعد��ن�mاء�من�هذه

  :إلmÇا

 
ً

Tالنتائج: أّو:  

�هللا��-1 �م'ن �من �مّنة �فهو�مناط��تعا`ىالعقل �البشرية؛ �عSى �هللا�mwا �امÄن f��ال العظيمة

وريات�الخمس�ال��fجاءت�الشرائع�جميعها�للمحافظة�علmÇاالتكليف،�وهو�أحد�الضر 

�وÚي�-2 �¢خر؛ �عن �م×mا �واحد ���ينفك �با�شvÄاك، �علmÇا �يطلق �معان �أربعة �له العقل

�f��ال �و�عمال �التجارب، �من �ا+ستفادة �النظرية �والعلوم �الضرورية، �والعلوم الغريزة،

  . يستوج¾mا�العلم

من�جسد��نسان�عSى��اختلف�العلماء�~ي�محل�القلب�-3

  .هو�القلب،�وله�اتصال�وثيق�بالدماغ

حفظ�التشريع��سUمي�الضروريات�الخمس�بأمرين�-4

  .ما�يدفع�ع×mا��ختUل�الذي�يعرض�لها: والثاني

                   
)1( 41	;	��� :C*	&��� C*��(.�7� �317(���	���� � :��($�� %�	��� .�12
)2( ���5 :��,-� �*	&��� C��;
�� .�2� �261.  

ا�	و��� ا�����
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�لحفظ�العقل�من�التداب��vالشرعية�الوقائية�ال��fأرشد�الدين��س Uمي�الحنيف�إلmÇا

�عSى�طلب�العلم�والتعلم،�والتفكر�~ي�
ّ
�عSى�صحة�الجسم،�والحث

له�أو�يكّبله
ّ
  .،�وتحرير�العقل�من�كّل�ما�يعط

�لحفظ�العقل� من�التداب��vالشرعية�الوقائية�ال��fأرشد�الدين��سUمي�الحنيف�إلmÇا

تحريم�ا+سكرات�وا+خدرات،�وسّن�العقوبات�عSى�تعاطmÇا،�وتحريم�الجناية�

�بعض� �تعطل �حالة �~ي �أما �كاملة، �توجب�الدية �بالكلية �وإذهابه �العقل، �عSى الجناية

  .وظائفه�الحيوية؛�فعSى�الجاني�من�الدية�بقدر�ما�تعطل�م×mا

�العقل�عSى� �عSى �الجناية �~ي �التعزيرية �والعقوبة �ب�ن�الدية، ع

�يحقق� تقدير�العقوبة�التعزيرية�~ي�الجناية�عSى�العقل�مvÄوك�للسلطات�ا+ختصة�بما

عقد�الندوات،�: عتداء�عليه؛�من�خUل

  .وتفعيل��نشطة،�وإقامة�ا+ؤتمرات،�والخطب،�والدروس،�وا+حاضرات،�وال½vامج��عUمية

�العقول� �بمفسدات �تثقيفهم �خUل �من �والجامعات �ا+دارس، �~ي �بالناشئة �هتمام

عSى�العقل�~ي�ا+جتمع،�وتجّرم��عتداء�

�ا+جتمع� �~ي �وا+فvÄات �وا+هلوسات، �وا+خدرات، �ا+سكرات، fÁ

�وتطوير��مكانات� �العقلية، �القدرات �لتنمية �متخصصة �بحثية �مراكز�علمية إنشاء

  .�لته�ال��fأرادها�له��سUم

�الشريعة��سUمية�~ي�جميع�الجوانب،�واستئناف�الحياة��سUمية� أهمية�الرجوع�إ`ى

  .ملسو هيلع هللا ىلص
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من�التداب��vالشرعية�الوقائية�ال��fأرشد�الدين��س�-5

�عSى�طلب�العلم�والتعلم،�والتفكر�~ي�: من�جانب�الوجود
ّ
الحفاظ�عSى�صحة�الجسم،�والحث

له�أو�يكّبلهتعا`ىخلق�هللا�
ّ
،�وتحرير�العقل�من�كّل�ما�يعط

�لحفظ�العقل��-6 من�التداب��vالشرعية�الوقائية�ال��fأرشد�الدين��سUمي�الحنيف�إلmÇا

تحريم�ا+سكرات�وا+خدرات،�وسّن�العقوبات�عSى�تعاطmÇا،�وتحريم�الجناية�: عدممن�جانب�ال

  .عSى�العقل�و�عتداء�عليه

�بعض��-7 �تعطل �حالة �~ي �أما �كاملة، �توجب�الدية �بالكلية �وإذهابه �العقل، �عSى الجناية

وظائفه�الحيوية؛�فعSى�الجاني�من�الدية�بقدر�ما�تعطل�م×mا

�الجم�-8 �~ي �العقل�عSى�اختلف�الفقهاء �عSى �الجناية �~ي �التعزيرية �والعقوبة �ب�ن�الدية، ع

  .قول�ن،�أرجحهما�مشروعية�التعزير،�مع�وجوب�الدية

�يحقق��-9 تقدير�العقوبة�التعزيرية�~ي�الجناية�عSى�العقل�مvÄوك�للسلطات�ا+ختصة�بما

  .ا+صلحة

  :التوصيات: ثانًيا

عتداء�عليه؛�من�خUلضرورة�التوعية�بأهمية�نعمة�العقل،�وتجريم�� �-1

وتفعيل��نشطة،�وإقامة�ا+ؤتمرات،�والخطب،�والدروس،�وا+حاضرات،�وال½vامج��عUمية

�العقول��-2 �بمفسدات �تثقيفهم �خUل �من �والجامعات �ا+دارس، �~ي �بالناشئة �هتمام

  .  الحديثة�وا+عاصرة

عSى�العقل�~ي�ا+جتمع،�وتجّرم��عتداء�سّن�القوان�ن�والتشريعات�ال��fتكفل�الحفاظ��-2

  .عليه�بأي�صورة�كانت

�ا+جتمع��-3 �~ي �وا+فvÄات �وا+هلوسات، �وا+خدرات، �ا+سكرات، fÁ.مظاهر�تف� �كّل محاربة

ا�عSى�كيانه�وثباته،�وسUمة�أفراده
ً
  .حفاظ

�وتطوير��مكانات��-4 �العقلية، �القدرات �لتنمية �متخصصة �بحثية �مراكز�علمية إنشاء

نية،�ومحاولة�إعادة�العقل�ا+سلم�إ`ى�م'�لته�ال��fأرادها�له��سUمالذه

�الشريعة��سUمية�~ي�جميع�الجوانب،�واستئناف�الحياة��سUمية��-5 أهمية�الرجوع�إ`ى

ملسو هيلع هللا ىلصالقائمة�عSى�التحاكم�إ`ى�كتاب�هللا�تعا`ى،�وسنة�نبيه�

  

ا�	و��� ا�����
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]iحكام): ه ]أصول ]�ي . مج4. �حكام

 .دت. ا+كتب��سUمي

]الصحيحة ]iحاديث . 1ط. مج6. سلسلة

]اBفرد ]iدب مكتبة�: الجبيل. 4ط. صحيح

]والPQهيب ]الPQغيب . 1ط. مج3. صحيح

: الرياض. 1ط. مج3. صحيح]سúن]ابن]ماجه

: الرياض. 1ط. مج3. صحيح]سúن]أبي]داود

]�س�مي ]الفقه ]�ي ]الزنا ]من مكتبة�: الرياض. دط. التدابPD]الواقية

]تفسPD]ا): ه1270 ]�ي ]اBعاني لقرآن]روح

�عطية �الباري �عبد دار�الكتب�: ب�vوت. 1ط. عSي

[PDوت. 2ط. مج3 ،التقرير]والتحبvدار�: ب�

. محمد�فؤاد�عبد�البا�ي: حقيقت. iدب]اBفرد

محمد�زه��vبن�: تحقيق. مج9. صحيح]البخاري 
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  اBصـادر]واBراجـع]مسرد

 .القرآن]الكريم�

�أب�� �¢مدي، �عSي �أبي �بن �عSي ه631(و�الحسن

ا+كتب��سUمي: ب�vوت. دط. عبد�الرزاق�عفيفي: تحقيق

��� �ناصر�الدين �محمد ]ال]):ه1420(�لباني، ]iحاديث سلسلة

 .ـه1415. مكتبة�ا+عارف: الرياض

��� �ناصر�الدين �محمد ]اBفرد: )ه1420(�لباني، ]iدب صحيح

 .م1997-هـ1418. الدليل

��� �الدين �ناصر �محمد ]والPQهيب]):ه1420(�لباني، ]الPQغيب صحيح

  .ـه1421. مكتبة�ا+عارف: الرياض

صحيح]سúن]ابن]ماجه]):ه1420(�لباني،�محمد�ناصر�الدين���

 .ه1417 ،مكتبة�ا+عارف

�ناصر�الدين��� �محمد ]داود]):ه1420(�لباني، صحيح]سúن]أبي

 .ه1419،مكتبة�ا+عارف

�فضل�� ،féس�مي: إل�[ ]الفقه ]�ي ]الزنا ]من التدابPD]الواقية

 .دت. ا+عارف

��� fgهللا�الحسي� �عبد �بن �محمود ،fÁæ1270(�لو

]اBثاني ]والسبع �عطية: تحقيق. مج16. العظيم �الباري �عبد عSي

 .ه1415. العلمية

�محمد�بن�محمد��� التقرير]والتحبPD]): ه879(ابن�أم��vحاج،

 .م1983- ه1403. الكتب�العلمية

iدب]اBفرد): ه256(البخاري،�محمد�بن�إسماعيل���

 .م1989- ه1409. دار�البشائر��سUمية: ب�vوت. 3ط

صحيح]البخاري ): ه256(البخاري،�محمد�بن�إسماعيل���

 .ه1422. دار�طوق�النجاة: ب�vوت. 1ط. ناصر�الناصر

ا�	و��� ا�����
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. دار�النفائس: دن�ر . دط. مقاصد]الشريعة]عند]ابن]تيمية

]القواعد]الفقهية مؤسسة�: ب�vوت. 1ط. مج12. موسوعة

محمد�: تحقيق. مج11. السúن]الك~Pى 

 .م2003-هـ

� �الحليم �عبد �بن �أحمد �الدين �تقي ]ع�ى]): ه728(تيمية، ]الرد ]�ي ]اBرتاد بغية

مكتبة�العلوم�: ا+دينة�ا+نورة. 3ط. مو�ÅÁæالدويش

� �الحليم �عبد �بن �أحمد �الدين ]الفتاوى ): ه728(تقي . مج37. مجموع

  .م2005-هـ1426

: تحقيق. اBسودة]�ي]أصول]الفقه): ه

 .دت. دار�الكتاب�العربي

]الوباء ]من ]النبوية]التدابPD]الوقائية ]السنة . �ي

. 31ع. مجلة��ندلس�للعلوم��نسانية�و�جتماعية

دار�الكتب�: ب�vوت. 1ط. التعريفات): 

. مج2. ال~Pهان]�ي]أصول]الفقه): ه478

 .م1997-ه1418. دار�الكتب�العلمية

. فتح]الباري]بشرح]صحيح]البخاري ): 

دار�: ب�vوت. دط. مج12. اBحلىبا�ثار]

دار�الكتب�: ب�vوت. دط. مراتب]�جماع
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مقاصد]الشريعة]عند]ابن]تيمية: البدوي،�يوسف�أحمد��

 .دت

�محمد�صد�ي�� ]القواعد]الفقهية: آل�بورنو، موسوعة

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤. الرسالة

��� �بن�الحس�ن �أبو�بكر�أحمد السúن]الك~Pى ): ه458(البmÇقي،

هـ1424. دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 3ط. عبد�القادر�عطا

��� �ابن �الحليم �عبد �بن �أحمد �الدين �تقي تيمية،

مو�ÅÁæالدويش: تحقيق. اBتفلسفة]والقرامطة]والباطنية

 .م1995-هـ1415. والحكم

��� �تيمية، �ابن �الحليم �عبد �بن �أحمد �الدين تقي

1426. دار�الوفاء: مصر. 3ط. ور�الباز،�عامر�الجزارتحقيق�أن

ه652(ابن�تيمية،�عبد�السUم�بن�عبد�الحليم���

دار�الكتاب�العربي: ب�vوت. دط. محمد�مح�f5الدين�عبد�الحميد

�يوسف�� �بنت �إيمان ]الوباء: أبو�الجدائل، ]من التدابPD]الوقائية

مجلة��ندلس�للعلوم��نسانية�و�جتماعية. جامعة��ندلس�للعلوم�والتقنية: صنعاء

 ).م2020(

��� �عSي �بن �محمد �بن �عSي ): ه816(الجرجاني،

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣. العلمية

78(الجويfg،�أبو�ا+عا`ي�عبد�ا+لك�بن�عبد�هللا���

دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 1ط. صUح�بن�محمد�بن�عويضة: تحقيق

�العسقUني��� ): ه852(ابن�حجر،�أحمد�بن�عSي

 .ه1379. دار�ا+عرفة: ب�vوت. دط. مج13

��� �بن�سعيد �بن�أحمد �عSي ]):هـ456(ابن�حزم،

  .دت. الفكر

مراتب]�جماع): هـ456(ابن�حزم،�عSي�بن�أحمد�بن�سعيد���

 .دت. العلمية

ا�	و��� ا�����
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. مواهب]الجليل]لشرح]مختصر]الخليل

: تحقيق. مج45. مسند]�مام]أحمد]بن]حنبل

 .م2001-ه1421. مؤسسة�الرسالة

دار�: ب�vوت. دط. مج8. شرح]مختصر]خليل

]خلدون ): ه ]ابن خليل�: تحقيق. تاريخ

PDمج4. حاشيةالدسوقيعلىالشرحالكب .

دار�: ب�vوت. 1ط. مج32. مفاتيح]الغيب

. دط. محمود�خاطر: تحقيق. مج1. حاح

: تحقيق. اBفردات]�ي]غريب]القرآن): 

 .ه1412. لشاميةالدار�ا: 

. 1ط. مج3.اBقدمات]اBمهدات): ه520

 .م1988-ه1408. دار�الغرب��سUمي

. مج12. )تفسPD]اBنار(تفسPD]القرآن]الحكيم]

ª¶قاصد]عند]�مام]الشاطBالدار�العا+ية�: الرياض. 2ط. نظرية]ا

. 1ط. مج20. تاج]العروس]من]جواهر]القاموس

]اBذاهب]iربعة ]�ي ]وتطبيقاô"ا ]الفقهية . مج2. لقواعد
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عيfg،�محمد�بن�محمد��� مواهب]الجليل]لشرح]مختصر]الخليل): ه954(الحطاب�الرُّ

 .م1992- ه1412. دار�الفكر: ب�vوت. 3ط. مج6

مسند]�مام]أحمد]بن]حنبل): ه241(بن�حنبل،�أحمد�بن�محمد�ا��

مؤسسة�الرسالة: ب�vوت. 1ط. شعيب��رناؤوط�وآخرين

شرح]مختصر]خليل): ه1101(الخر�fÁ،�محمد�بن�عبد�هللا���

 .دت. الفكر

��� �محمد �بن �الرحمن �عبد �خلدون، ه808(ابن

 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨. دار�الفكر: ب�vوت. 2ط. شحادة

��� �عرفة �بن حاشيةالدسوقيعل):ه1230(الدسو�ي،محمدبنأحمد

 .دار�الفكر: ب�vوت. دط

مفاتيح]الغيب): ه606(،�فخر�الدين�محمد�بن�عمر�الرازي ��

 .ه1421. الكتب�العلمية

مختار]الصحاح): ه666(الرازي،�محمد�بن�أبي�بكر���

 .م1995-هـ1415. مكتبة�لبنان�ناشرون: ب�vوت

): ه502(الراغب��صفهاني،�الحس�ن�بن�محمد���

: دار�القلم،�ب�vوت: دمشق. 1ط. صفوان�عدنان�الداودي

520(،�أبو�الوليد�محمد�بن�أحمد�)الجّد (ابن�رشد���

دار�الغرب��سUمي: ب�vوت. الدكتور�محمد�ح8ي: تحقيق

تفسPD]القرآن]الحكيم]): ه1354(رضا،�محمد�رشيد�بن�عSي���

 .م1367. +صرية�العامة�للكتابالهيئة�ا: القاهرة. 3ط

نظرية]اBقاصد]عند]�مام]الشاط¶ª: الريسوني،�أحمد��

 .ه1412. للكتاب��سUمي

تاج]العروس]من]جواهر]القاموس): ه1205( بيدي،�محمد�بن�محمدالز ��

 .ه1414. دار�الفكر: ب�vوت

�محمد�مصطفى�� ]اBذاهب]iربعةا: الزحيSي، ]�ي ]وتطبيقاô"ا ]الفقهية لقواعد

ا�	و��� ا�����
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. مج8. البحر]اBحيط]�ي]أصول]الفقه

 .م2000- ه1421. دار�الكتب�العلمية

. شرح]الزرك�ªÝ]ع�ى]مختصر]الخر�ي): 

 .م2004- ه1425. مكتبة�العبيكان

 ِّª¶ِ
ْ
ل ِ
ّ
. تبيDن]الحقائق]شرح]كú¿]الدقائق]وحاشية]الش

]داود ]أبي شعيب�: تحقيق. مج7. سúن

 .م2009-ه1430. دار�الرسالة�العا+ية

. دار�ا+عرفة: ب�vوت. دط. مج30. اBبسوط

[ ]الفكري ]�نحراف ]من دراسة]]–التدابPD]الواقية

ا+ملكة�. الرياض. جامعة�نايف�العربية�للعلوم��منية

]iصول ): ه489 ]�ي . مج2. قواطع]iدلة

 .م1999-ه1418. دار�الكتب�العلمية

مجلة�جامعة��مام�محمد�بن�سعود�

محمد�الشق�v،�وسعد�: تحقيق. مج3. �عتصام

. دار�ابن�الجوزي�للنشر�والتوزيع: +ملكة�العربية�السعودية

مشهور�بن�حسن�آل�: تحقيق. مج7. اBوافقات

 .ه1400. علميةدار�الكتب�ال: ب�vوت. دط

]إيضاح]): ه1393( ]�ي ]البيان أضواء

 .م1995
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 .ه1427. دار�الفكر: دمشق. 1ط

): ه794(الزرك.fÁ،�محمد�بن�عبد�هللا�بن�mwادر���

دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. دط. محمد�محمد�تامر: تحقيق

): هmw)794ادر�الزرك.fÁ،�محمد�بن�عبد�هللا�بن���

مكتبة�العبيكان: الرياض. 1ط. يح�Å5بن�محمد�الحكمf: تحقيق. مج3

ِ¶ªِّ ): ه743(الزيل�ي،�عثمان�بن�عSي���
ْ
ل ِ
ّ
تبيDن]الحقائق]شرح]كú¿]الدقائق]وحاشية]الش

  .ه1313. ا+طبعة�الك½vى��م�vية: القاهرة. 1ط. مج6

�ا�� ��شعث �بن �سليمان ]داود): ه275(لسجستاني، ]أبي سúن

دار�الرسالة�العا+ية: ب�vوت. 1ط. �رناؤوط،��ومحمد�كامل�قره�بلSي

اBبسوط): ه490(السرخ,fÁ،�محمد�بن�أبي�سهل���

  .م1993-ه1414

�عب�� �بن �تميم �هللالسليمان، ]: د ]الفكري ]�نحراف ]من التدابPD]الواقية

جامعة�نايف�العربية�للعلوم��منية). رسالة�ماجست��vغ��vمنشورة. (تأصيلية

 .ه1427. العربية�السعودية

��� �بن�محمد �أبو�ا+ظفر�منصور 489(السمعاني،

دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 1ط. الشاف�يمحمد�حسن�: تحقيق

�بندر�بن�فهد�� �السويلم، مجلة�جامعة��مام�محمد�بن�سعود�: الرياض. دية]العقل،

 ).م1995. (14ع. �سUمية

���ÅÁæإبراهيم�بن�مو�،fعتصام): ه790(الشاط��

fgملكة�العربية�السعوديةا. 1ط. آل�حميد،�وهشام�الصي+

 .م2008-ه1429

���ÅÁæإبراهيم�بن�مو�،fوافقات): ه790(الشاط�Bا

 .م1997-ه1417. دار�ابن�عفان: القاهرة. 1ط. سلمان

دط. اBسند): ه204(الشاف�ي،�محمد�بن�إدريس���

�ا+ختار��� �محمد �بن ��م�ن �محمد (الشنقيطي،

1995-هـ1415. دار�الفكر: ب�vوت. دط. مج9. القرآن]بالقرآن

ا�	و��� ا�����
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]الرواية]والدراية] ªÁن]فDفتح]القدير]الجامع]ب

- ه1419. دار�الكتاب�العربي: ب�vوت. 1

: تحقيق. مج8. نيل]iوطار]شرح]منتقى]iخبار

 .1993-ه

]الشاف�ي ]�مام ]فقه ]�ي �.1ط. مج3. اBهذب

]�س�مية ]الشريعة ]�ي ]العقل �مؤتمر�. حفظ �أبحاث ~ي

�لUقتصاد� �كامل �هللا �عبد مركز�صالح

]ومداركهتعري:  ]مجاTته ]مú¿لته، . فه،

�أم�. العقل]عند]iصوليDن]عرض]ودراسة �جامعة مجلة

 ).م2000. (20

]iوسط �بن�: تحقيق�.مج10. اBعجم طارق

 .1995-ه1415. دار�الحرم�ن

: ب�vوت. 2ط. مج6،]رد]اBحتار]ع�ى]الدر]اBختار]

الدار�: تونس. دط. مج30. التحرير]والتنوير

]�س�مية ]الشريعة : تحقيق. مج3. مقاصد

 .م2004-ه1425. وزارة��وقاف�الشؤون��سUمية

]�س�مية ]للشريعة ]العامة �2ط. اBقاصد ،�fالعالم� ا+عهد

). رسالة�ماجست�v. (التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل
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��� ]الرواية]والدراية]): ه1250(الشوكاني،�محمد�بن�عSي ªÁن]فDفتح]القدير]الجامع]ب

PD1ط. عناية�أحمد�عزو : تحقيق. مج6. من]علم]التفس

 .م1999

نيل]iوطار]شرح]منتقى]iخبار): ه1250(الشوكاني،�محمد�بن�عSي���

1413. دار�الحديث: مصر. 1ط. عصام�الدين�الصبابطي

��� �عSي �بن �إبراهيم ]الشاف): ه476(الش�vازي، ]�مام ]فقه ]�ي اBهذب

 .م1995-ه1416. دار�الكتب�العلمية: ب�vوت

�إبراهيم�� �سعاد ]�س�مية: صالح، ]الشريعة ]�ي ]العقل حفظ

�اقتصادية �مشكلة ��زهر: مصر. ا+خدرات مركز�صال. جامعة

 ).م2003. (1ج. �سUمي

�بن�عطا�� �عبدالقادر�بن�محمد : العقل: صو~ي،

 ).م2003. (26ع. مجلة�الحكمة: بريطانيا

�بن�سعد�� �عSي العقل]عند]iصوليDن]عرض]ودراسة: الضوي)ي،

20ع. 12مج. القرى�لعلوم�الشريعة�واللغة�العربية�وآداmwا

��� �أحمد �بن �سليمان ]iوسط): ه360(الط½vاني، اBعجم

دار�الحرم�ن: القاهرة. دط. وعبد�ا+حسن�الحسيfg, عوض�هللا

رد]اBحتار]ع�ى]الدر]اBختار]): ه1252(ابن�عابدين،�محمد�أم�ن���

 .م1992- ه1412. دار�الفكر

�الطاهر��� �محمد �عاشور، التحرير]والتنوير): ه1393(ابن

 .م1984. التونسية�للنشر

�الطاهر��� �محمد �عاشور، ]�س�مية): ه1393(ابن ]الشريعة مقاصد

وزارة��وقاف�الشؤون��سUمية: قطر. دط. محمد�الحبيب�ابن�الخوجة

�يوسف�حامد�� ]�س�مية: العالم، ]للشريعة ]العامة اBقاصد

 .ه1415. للفكر��سUمي

التدابPD]الشرعية]الوقائية]لحفظ]العقل: أبو�عبيدة،�نافذ�ذيب��

 .م2011. جامعة�النجاح�الوطنية: نابلس

ا�	و��� ا�����
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دار�: الرياض. دط. مج6. شرح]رياض]الصالحDن

ا]بالقانون]الوض�ي
ً
،�التشريع]الجنائي]�س�مي]مقارن

: ب�vوت. دط. مج4. إحياء]علوم]الدين

محمد�عبد�السUم�: تحقيق. اBستصفى

 .م1993

]الفقه): ه458 ]أصول ]�ي . مج5. العدة

 .م1990- 

]لطائف]الكتاب] ]التميD¿]�ي بصائر]ذوي

��سUمية: القاهرة �للشؤون . ا+جلس��عSى

. دط. مج10. اBغªÁ]شرح]مختصر]الخر�ي

]إدراك]الن ]�ي دار�الكتب�: ب�vوت. 1ط. يةiمنية

]): ه671 ]القرآن ]Éحكام تفسPD](الجامع

�أطفيش �وإبراهيم �ال½vدوني، دار�الكتب�: القاهرة. 2ط. أحمد

شعيب�: تحقيق. مج5. سúن]ابن]ماجه

 .م1989-ه1409

عبد�: تحقيق. التبيان]�ي]أيمان]القرآن

 .ه1429. دار�عالم�الفوائد

. مج5. زاد]اBعاد]�ي]هدي]خPD]العباد): 

 .ه1418. مؤسسة�الرسالة: ب�vوت
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شرح]رياض]الصالحDن): ه1421(العثيم�ن،�محمد�بن�صالح���

 .ه1426. الوطن�للنشر

ا]بالقانون]الوض): ه1374(عودة،�عبد�القادر���
ً
التشريع]الجنائي]�س�مي]مقارن

 .دار�الكاتب�العربي: ب�vوت

�أبو�حامد�محمد�بن�محمد��� إحياء]علوم]الدين): ه505(الغزا`ي،

 .دت. دار�ا+عرفة

اBستصفى): ه505(الغزا`ي،�أبو�حامد�محمد�بن�محمد���

1993-ه1413. دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 1ط. شا~يعبد�ال

��� �الحس�ن �بن �محمد �أبو�يعSى �الفراء، 458(ابن

- ه1410. دن. 2ط. أحمد�بن�عSي�بن�س��vا+باركي: تحقيق

��� �يعقوب �بن �محمد ]لطائف]الكتاب]): ه817(الف�vوزآبادى، ]التميD¿]�ي بصائر]ذوي

�النجار: تحقيق. مج6. يزالعز  �عSي القاهرة. دط. محمد

 .م1992-ه1412

�عبد�هللا�بن�أحمد��� اBغªÁ]شرح]مختصر]الخر): ه620(ابن�قدامة،

 .م1968-ه1388. مكتبة�القاهرة: القاهرة

�أحمد�بن�إدريس��� ]إدراك]الن): ه684(القرا~ي، ]�ي iمنية

 .ه1984- ه1404. العلمية

��� �أحمد �بن �هللا�محمد �أبو�عبد ،f671(القرط�

ª¶أطفيش: تحقيق. مج20/10. )القرط� �وإبراهيم �ال½vدوني، أحمد

 .م1964-ه1384. ا+صرية

�محمد�بن�يزيد�بن�ماجه�� ،fgن]ابن]ماجه): ه273( القزويúس

1409. دار�الرسالة�العا+ية: ب�vوت. 1ط. �رناؤوط�وآخرين

التبيان]�ي]أيمان]القرآن): ه751(ابن�قيم�الجوزية،�محمد�بن�أبي�بكر���

دار�عالم�الفوائد: مكة�ا+كرمة. 1ط. هللا�بن�سالم�البطاطي

): ه751(يم�الجوزية،�محمد�بن�أبي�بكر�ابن�ق��

ب�vوت. 3ط. شعيب��رناؤوط،�وعبد�القادر��رناؤوط: تحقيق

ا�	و��� ا�����
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]ومنشور]وTية]):  مفتاح]دار]السعادة

دار�عالم�: مكة�ا+كرمة. 1ط. الرحمن�بن�حسن�بن�قائد

. بدائع]الصنائع]�ي]ترتيب]الشرائع): ه

  

]اBص): ه ]�ي ]معجم طلحات]الكليات

�ومحمد�ا+صري  �الرسالة: ب�vوت. 2ط. عدنان�درويش، . مؤسسة

. مج4. التمهيد]�ي]أصول]الفقه): ه510

جامعة�أم�: مكة�ا+كرمة. 1ط. مفيد�محمد�أبو�عمشة،�ومحمد�بن�عSي�بن�إبراهيم

�الكريم�: تحقيق. مج14. التبصرة �عبد أحمد

 .م2011-ه1432

�العلمية: ب�vوت. 1ط. مج . دار�الكتب

. دار�ومكتبة�الهUل: ب�vوت. دط. أدب]الدنيا]والدين

PDي�محمد�معوض�: تحقيق. مج18. الحاوي]الكبSع

  .م1999- ه1419. دار�الكتب�العلمية

]ومعناه ]العقل ]فيه]ماهية ]الناس . واخت�ف

 .ه1398. دار�الفكر

. مج30. �نصاف]�ي]معرفة]الراجح]من]الخ�ف

�الحلو �محمد �الفتاح �وعبد �الvÄكي، �ا+حسن �عبد �هللا�بن هجر�: القاهرة. 1ط. عبد

]الفقه ]أصول ]التحرير]�ي . مج8. التحبPD]شرح

. مكتبة�الرشد: الرياض. 1ط. �القرني،�وأحمد�السراح
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): ه751(ابن�قيم�الجوزية،�محمد�بن�أبي�بكر���

الرحمن�بن�حسن�بن�قائد�عبد: تحقيق. مج5. العلم]و�رادة

 .ه1432. الفوائد

ه587(الكاساني،�عUء�الدين�أبو�بكر�بن�مسعود���

  .م1986-ه1406. دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 2ط. مج7

��� fgالحسي� ÅÁæمو� �بن �أيوب ه1094(الكفوي،

�ومحمد�ا+صري : تحقيق. والفروق]اللغوية عدنان�درويش،

 .م1998-ه1419

510(الكلوذاني،�محفوظ�بن�أحمد�بن�الحسن���

مفيد�محمد�أبو�عمشة،�ومحمد�بن�عSي�بن�إبراهيم: تحقيق

 .ه1406. القرى 

��� �الرب�ي �بن�محمد �عSي ،fالتبصرة): 478(اللخم

1432. وزارة��وقاف�والشؤون��سUمية: قطر. 1ط. نجيب

��� �أنس �بن ]الك~Pى ): ه179(مالك مج4. اBدونة

 .م1994 -ه1415

أدب]الدنيا]والدين): ه450(ا+اوردي،�عSي�بن�محمد���

 .ه1421

الحاوي]الكبPD): ه450(ا+اوردي،�عSي�بن�محمد���

دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 1ط. وعادل�أحمد�عبد�ا+وجود

�أسد�� �بن �الحارث ،fومعناه): ه243(ا+حاس�[ ]العقل ماهية

دار�الفكر�-دار�الكندي�: ب�vوت. 2ط. حس�ن�القوتSي: تحقيق

�نصاف]�ي]معرفة]الراج): ه885(ا+رداوي،�عSي�بن�سليمان���

�الحلو: تحقيق �محمد �الفتاح �وعبد �الvÄكي، �ا+حسن �عبد �هللا�بن عبد

  .م1995-ه1415. توزيعللطباعة�والنشر�وال

��� �بن�سليمان �عSي ]الفقه): ه885(ا+رداوي، ]أصول ]التحرير]�ي التحبPD]شرح

عبد�الرحمن�الج½vين،�وعوض�القرني،�وأحمد�السراح: تحقيق

ا�	و��� ا�����
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]اBبتدي ]بداية ]شرح ]�ي . دط. مج4. الهداية

  .دت

]�س�مية ]الشريعة ]ضوء ]العقل]�ي ]ع�ى . الجناية

 .م2004-ه1425

� �عSي �بن �العارف�ن �تاج �بن �الرؤوف �عبد ]مهمات]التوق): ه1031(ا+ناوي، يف]ع�ى

 

فيض]القدير]شرح]الجامع]): ه1031(

 .ه1356

�ا+نعم�ف: تحقيق. �جماع): ه �عبد ؤاد

 .م2004-

. دار�صادر: ب�vوت. 3ط. مج15. لسان]العرب

. مج2. اBقاصد]العامة]للشريعة]�س�مية]بDن]iصالة]واBعاصرة

 :(PDنBتحقيق. مج4. شرح]الكوكب]ا :

 .م1993- ه1413. مكتبة�العبيكان

. مج12. روضة]الطالبDن]وعمدة]اBفتDن

 .م1991-ه1412

. اB#"اج]شرح]صحيح]مسلم]بن]الحجاج

 

دار�إحياء�: ب�vوت. 1ط. مج5. صحيح]مسلم

: تحقيق. مج2. اخت�ف]iئمة]العلماء

 .م2002- ه1423

]الشري ]بالنص ]وع�قته �العربية�. العقل ��مارات جامعة
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 .م2000-ه1421

�بكر��� �أبي �بن �عSي ]اBبتدي): ه593(ا+رغيناني، ]بداية ]شرح ]�ي الهداية

دت. دار�إحياء�الvÄاث�العربي: ب�vوت. طUل�يوسف: تحقيق

�بندر�السبيق�مسعف�� ]�س�مية: ا+ط�vي، ]الشريعة ]ضوء ]العقل]�ي ]ع�ى الجناية

1425. جامعة�نايف�العربية�للعلوم��منية: الرياض. دط

��� �عSي �بن �العارف�ن �تاج �بن �الرؤوف �عبد ا+ناوي،

 .م١٩٩٠-ه١٤١٠. عالم�الكتب: القاهرة. 1ط. التعاريف

(ا+ناوي،�عبد�الرؤوف�بن�تاج�العارف�ن�بن�عSي���

PDى : مصر. 1ط. مج6. الصغv½1356. ا+كتبة�التجارية�الك

��� �إبراهيم �بن �أبو�بكر�محمد ه318(ابن�ا+نذر،

-ه1425. دار�ا+سلم�للنشر�والتوزيع: الرياض. 1ط. أحمد

لسان]العرب): ه711(ابن�منظور،�محمد�بن�مكرم���

 .ه1414

اBقاصد]العامة]للشريعة]�س�مية]بDن]iصالة]واBعاصرة: م�vعSي،�إحسان��

 .م2009-ه1430. لجميعدار�الثقافة�ل: دمشق. 1ط

��� �محمد�بن�أحمد�الفتو�ي ): ه972(ابن�النجار،

مكتبة�العبيكان: الرياض. 1ط. محمد�الزحيSي،�ونزيه�حماد

�يح�Å5بن�شرف��� �أبو�زكريا روضة]الطالبDن]وعمدة]اBفتDن): ه676(النووي،

1412. ا+كتب��سUمي: ب�vوت. 3ط. شزه��vالشاوي: تحقيق

اB#"اج]شرح]صحيح]مسلم]بن]الحجاج): ه676(النووي،�أبو�زكريا�يح�Å5بن�شرف���

 .ه1392. دار�إحياء�الvÄاث�العربي: ب�vوت. 2ط. مج9/18

صحيح]مسلم): ه261(النيسابوري،�مسلم�بن�الحجاج���

  .م1991- ه1412. يالvÄاث�العرب

اخت�ف]iئمة]العلماء): ه560(ابن�ُهب�vة،�يح�Å5بن�محمد�الشيباني���

1423. دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. 1ط. السيد�يوسف�أحمد

�نعيم�� �محمد ]الشري: ياس�ن، ]بالنص ]وع�قته العقل

ا�	و��� ا�����
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]باÉدلة] ]وع�قÖ"ا ]�س�مية ]الشريعة مقاصد

 .م1998-ه1418
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 ).م2010. (41ع. ون مجلة�الشريعة�والقان. ا+تحدة

�أحمد�� �بن �سعد �محمد ]باÉدلة]: اليوبي، ]وع�قÖ"ا ]�س�مية ]الشريعة مقاصد

1418. دار�الهجرة�للنشر�والتوزيع: الرياض. 1ط. الشرعية

ا�	و��� ا�����
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  تجريم]�زعاج]اللي�ي

Criminaliz 
العراق�بغداد،��-الجامعة�–لية�الفارابي�

Mustafa Emad Dawood

mustafa.emad@alfarabiuc.edu.iq 

�جســــــ
ً
�لíنســــــان���شــــــك�ان�الضوضــــــاء�ومــــــا�ترتبــــــه�مــــــن�نتــــــائج،�تســــــبب�ضــــــررا

ً
ميا

والبيئــــة،�ومــــن�مصــــادر�تلــــك������الضوضــــاء�هــــو��زعــــاج�القــــانوني�ا+عاقــــب�عليــــه،�والــــذي�يعكــــر�

�fــــ��عSــــى�حياتــــه،�فيســــتعرض�البحــــث�جــــزء�مــــن��ضــــرار�ال
ً
صــــفو�ومــــزاج��فــــراد�ممــــا�يــــؤثر�ســــلبا

�عSـــى�الصـــحة،�ولحـــل�هـــذه�التـــداعيات�
ً
تســـب¾mا�هـــذه��زعاجـــات�ومـــا�تلحقـــه�مـــن�»mديـــًدا�حقيقيـــا

عــــــد�مكافحــــــة��زعاجــــــات�القانونيــــــة�مــــــن�التحــــــديات�الرئيســــــية�ال�ــــــ�fتواجــــــه�البيئــــــة�
ُ
�ــــــvة�ت

وانتéــــ�Åالبحــــث�بمقاربــــة�متكاملــــة�نســــبية�+ثــــل�هــــذه��شــــكالية�وبــــذل�جهـــــود�

تـداب���v-خصوصـا��قليميـة-لتوعية�ا+جتمع�باسره،�مع�اقvÄاح�ان�تتخذ�جميع�الـدول��عضـاء

ضاء�وتطبيقهـا�بحسـب�مـا�جـاء�بـالقوان�ن�الخاصـة�mwـا،�وتطبيـق�فـرض�

مــــع�ضــــرورة�وضــــع�خطــــط�عمــــل�وهــــذا�مــــا�يقــــع�عSــــى�عــــاتق�

 
Summary: There is no doubt t

physical harm to humans and the environment, and one of the sources of 

that noise is the punishable legal disturbance, which disturbs the peace 

and mood of individuals, which negatively affects his life, so the research

reviews part of the damage caused by these disturbances and the real 

threat they inflict On health, and in order to resolve these serious 

repercussions, combating legal nuisances is one of the main challenges 

facing the environment and public health. The 

relatively integrated approach to such a problem and efforts were made to 

educate society as a whole, with a proposal that all member states 

especially the regional ones - 

apply them according to what came in their own laws, and apply the 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 122 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

تجريم]�زعاج]اللي�ي

CriminalizeNocturnal nuisance
لية�الفارابي�،�كاBدرس]اBساعد]مصطفى]عماد]داود

  .مدرس�القانون�الجنائي
Mustafa Emad Dawood- Al-Farabi University College-

mustafa.emad@alfarabiuc.edu.iq

 
�جســــــ����: اBلخــــــص

ً
��شــــــك�ان�الضوضــــــاء�ومــــــا�ترتبــــــه�مــــــن�نتــــــائج،�تســــــبب�ضــــــررا

والبيئــــة،�ومــــن�مصــــادر�تلــــك������الضوضــــاء�هــــو��زعــــاج�القــــانوني�ا+عاقــــب�عليــــه،�والــــذي�يعكــــر�

�عSــــى�حياتــــه،�فيســــتعرض
ً
صــــفو�ومــــزاج��فــــراد�ممــــا�يــــؤثر�ســــلبا

�عSـــى�ال
ً
تســـب¾mا�هـــذه��زعاجـــات�ومـــا�تلحقـــه�مـــن�»mديـــًدا�حقيقيـــا

عــــــد�مكافحــــــة��زعاجــــــات�القانونيــــــة�مــــــن�التحــــــديات�الرئيســــــية�ال�ــــــ�fتواجــــــه�البيئــــــة�الخط
ُ
�ــــــvة�ت

وانتéــــ�Åالبحــــث�بمقاربــــة�متكاملــــة�نســــبية�+ثــــل�هــــذه��شــــكالية�وبــــذل�جهـــــود�. والصــــحة�العامــــة

لتوعية�ا+جتمع�باسره،�مع�اقvÄاح�ان�تتخذ�جميع�الـدول��عضـاء

ضاء�وتطبيقهـا�بحسـب�مـا�جـاء�بـالقوان�ن�الخاصـة�mwـا،�وتطبيـق�فـرþدخال�مستويات�الضو 

مــــع�ضــــرورة�وضــــع�خطــــط�عمــــل�وهــــذا�مــــا�يقــــع�عSــــى�عــــاتق�. العقوبــــات�لتجــــاوز�تلــــك�ا+ســــتويات

  .الحكومات�والسلطات�والهيئات�من�أجل�الحد�م×mا

،�جريمة: الكلمات]اBفتاحية
ً
Uزعاج،�القانوني،�لي�  

There is no doubt that noise and its consequences cause 

physical harm to humans and the environment, and one of the sources of 

that noise is the punishable legal disturbance, which disturbs the peace 

and mood of individuals, which negatively affects his life, so the research 

reviews part of the damage caused by these disturbances and the real 

threat they inflict On health, and in order to resolve these serious 

repercussions, combating legal nuisances is one of the main challenges 

facing the environment and public health. The research ended with a 

relatively integrated approach to such a problem and efforts were made to 

educate society as a whole, with a proposal that all member states - 

 take measures to introduce noise levels and 

ding to what came in their own laws, and apply the 

ا�	و��� ا�����

 

 

hat noise and its consequences cause 

physical harm to humans and the environment, and one of the sources of 
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research ended with a 

relatively integrated approach to such a problem and efforts were made to 

 

take measures to introduce noise levels and 

ding to what came in their own laws, and apply the 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '
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imposition of sanctions to exceed those levels. With the need to develop 

action plans and this is the responsibility of governments, authorities and 

bodies in order to reduce them.

Keywords: nuisance, legal, night, crime

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 123 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

imposition of sanctions to exceed those levels. With the need to develop 

action plans and this is the responsibility of governments, authorities and 

bodies in order to reduce them. 

l, night, crime   
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��شك�أن��زعاج�من�ويUت�العالم�الحديث،�فهو�منتج�غ��vمرغوب�فيه�لحضارتنا�

�بشكل�م�Äايد،�قد�يتوافر�الو�ي�العام� ولو�بصورة��–ا

�الخطر�الثالث� يظهر�~ي��بدأ�-�زعاج��–من�أجل�مكافحة�تلوث�الهواء�وا+اء،�لكنَّ

�غزت�الحياة� f��ال �الصناعية �من�الثورة �للنظر�خصوًصا �بشكل�م�Äايد�و�فٍت ¢ونة��خ�vة

اليومية�لÃفراد،�إذ�إن�هناك�عUقة�وثيقة�ومباشرة�ب�ن�مستوى�التنمية�~ي�بلد�ومقدار�درجة�

� �يزيد �فإنه �ا+جتمع �تطور �فمع �سكانه، �يؤثر�عSى �الذي �القانوني �شك��-�زعاج من��-دون

�سبًبا� �تكون f��ال �الضوضاء �حمل �~ي �زيادة �يجلب �ذلك �وكل �التحضر�والتصنيع، ستوى

�تعك��vصفر�وراحة� �تؤدي�إ`ى �غ��vمرغوب�فmÇا �أصبحت�أصواًتا f��وال ة، لíزعاجات�القانونيَّ

�ينعكس�سلًبا�عSى�الحقوق�الفردية�والسUمة،�بحيث�أصبحت�مصادر� وطمأنينة�الفرد،�مما

ة� �ا+رور�والسكك�الحديديَّ �ضوضاء �م×mا عة، �من��–متنّوِ القريبة

�م�Äايد�ومستمر� ناهيك�عن�الباعة�ا+تجول�ن�ال��fأصبحت�ظاهرة�فعلية�وبشكٍل

�لتلبية� �غ��vكافية �الحالية ة �القانونيَّ �العUجات �ثبت�أنَّ �ذلك�فقد ولكّلِ

عSى�هذه��زعاجات�سواء�كانت�بموجب�قانون�العقوبات�أو�

�f��ال �الضوضاء �عSى �السيطرة �وقانون �البيئة، �تحس�ن �كقانون ��خرى، �العقابية القوان�ن

وال��fلم�تحقق�سوى�نجاح��–الديسيبل�

�مصدر�إ �ليست�مجرد �الضوضاء �أن �إدراك �ثمن�فيجب �كجزء له �تحمُّ �يجب زعاج

��� �الصحة د ��mّدِ �بشكٍل �أصوات�غ��vمرغوب�فmÇا �أmÙا �يدرك��فراد �بقدر�ما �الحا`ي التقدم

�إ`ى�بذل�جهود�حثيثة�من�أجل�بقاmjا�ضمن�
ً
يختلف�عن�تلوث�ا+اء�والهواء،�وأن�هناك�حاجة

�و  �تكن �لم �لك×mا �لíزعاج �لنا �مسببة �الضوضاء �كانت �فلطا+ا �معقولة، ا�حدود �جد� اضحة

  .ا،�كما�هو�اليوم

�للتطور� �السلبية ��فرازات �من �كصورة ��زعاج �إشكالية �ت½vز �سبق، �ما �ضوء و~ي

ة��زعاج�الليSي؟�وهل�ُيعد��زعاج�ضوضاء�أو� ماهيَّ

ة�للبيئة�من��زعاج�الليSي�ليصل�إ`ى�مرحلة� إ`ى�ذلك�نطاق�الحماية�الجنائيَّ
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  مقدمة

��شك�أن��زعاج�من�ويUت�العالم�الحديث،�فهو�منتج�غ��vمرغوب�فيه�لحضارتنا�

�بشكل�م�Äايد،�قد�يتوافر�الو�ي�العام� ا �بيئي� التكنولوجية،�حيث�أصبح�خطًرا

�الخطر�الثالث��-محدودة� من�أجل�مكافحة�تلوث�الهواء�وا+اء،�لكنَّ

�غزت�الحياة� f��ال �الصناعية �من�الثورة �للنظر�خصوًصا �بشكل�م�Äايد�و�فٍت ¢ونة��خ�vة

اليومية�لÃفراد،�إذ�إن�هناك�عUقة�وثيقة�ومباشرة�ب�ن�مستوى�التنمية�~ي�بلد�ومقدار�درجة�

� �يزيد �فإنه �ا+جتمع �تطور �فمع �سكانه، �يؤثر�عSى �الذي �القانوني �زعاج

�سبًبا�م �تكون f��ال �الضوضاء �حمل �~ي �زيادة �يجلب �ذلك �وكل �التحضر�والتصنيع، ستوى

�تعك��vصفر�وراحة� �تؤدي�إ`ى �غ��vمرغوب�فmÇا �أصبحت�أصواًتا f��وال ة، لíزعاجات�القانونيَّ

�ينعكس�سلًبا�عSى�الحقوق�الفردية�والسUمة،�بحيث�أصبحت�مصادر� وطمأنينة�الفرد،�مما

�لíزعاج �ا+سببة ��الضوضاء ة �ا+رور�والسكك�الحديديَّ �ضوضاء �م×mا عة، متنّوِ

�م�Äايد�ومستمر��-ا+ساكن� ناهيك�عن�الباعة�ا+تجول�ن�ال��fأصبحت�ظاهرة�فعلية�وبشكٍل

�الليل �~ي �لتلبية�. خصوًصا �غ��vكافية �الحالية ة �القانونيَّ �العUجات �ثبت�أنَّ �ذلك�فقد ولكّلِ

عSى�هذه��زعاجات�سواء�كانت�بموجب�قانون�العقوبات�أو��حتياجات�ا+�Äايدة�للسيطرة�

�f��ال �الضوضاء �عSى �السيطرة �وقانون �البيئة، �تحس�ن �كقانون ��خرى، �العقابية القوان�ن

د�ا+فاهيم�العلمية�الحديثة�لقياس�السمع� الديسيبل��–تجّسِ

�مصدر�إ. محدود �ليست�مجرد �الضوضاء �أن �إدراك فيجب

� �بشكٍل �أصوات�غ��vمرغوب�فmÇا �أmÙا �يدرك��فراد �بقدر�ما �الحا`ي التقدم

�إ`ى�بذل�جهود�حثيثة�من�أجل�بقاmjا�ضمن�
ً
يختلف�عن�تلوث�ا+اء�والهواء،�وأن�هناك�حاجة

�و  �تكن �لم �لك×mا �لíزعاج �لنا �مسببة �الضوضاء �كانت �فلطا+ا �معقولة، حدود

ا،�كما�هو�اليوم ا�ومنتشرة�جد� ا�ومتنوعة�جد� ومكثفة�جد�

[ 
ً

Tإشكالية]البحث]-أو  

�للتطور� �السلبية ��فرازات �من �كصورة ��زعاج �إشكالية �ت½vز �سبق، �ما �ضوء و~ي

ة��زعاج�الليSي: التقfg؛�ليتس�Ågطرح�عدة�تساؤ�ت�عن ماهيَّ

ة�للبيئة�من��زعاج�الليSي�ليصل�إ`ى�مرحلة��العكس؟�مضاف إ`ى�ذلك�نطاق�الحماية�الجنائيَّ

  .تجريم��زعاج

  

  

ا�	و��� ا�����
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نة�لíزعاج،�مع� �ا+نهج�الوصفي�التحليSي�من�أجل�بيان�النصوص�ا+تضّمِ
ُ
اتبع�الباحث

�أحكام�ا+حاكم، والقانون�ال½vيطاني،����fÁستجUء

�تقسيم�البحث�إ`ى�مبحث�ن،�كما�يأتي   :تمَّ
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  منهجية]البحث]-ثانًيا

نة�لíزعاج،�مع� �ا+نهج�الوصفي�التحليSي�من�أجل�بيان�النصوص�ا+تضّمِ
ُ
اتبع�الباحث

�أحكام�ا+حاكم، قارن�كالقانون�الفرن,��fÁستجUء
ُ
�ا+ �با+نهج �ستعانة

ة   .دون�إغفال�القوان�ن�العربيَّ

ا
ً
  خطة]البحث]-ثالث

ه�عنه� �تقسيم�البحث�إ`ى�مبحث�ن،�كما�يأتي" تجريم��زعاج�الليSي"و~ي�ضوء�البحث�ا+نوَّ تمَّ

ة]ل�زعاج]اللي�ي: اBبحث]iول    iحكام]العامَّ

ة]�زعاج]اللي�ي: اBطلب]iول    ماهيَّ

  طرق]�زعاج]اللي�ي: اBطلب]الثاني

  مقومات]تجريم]�زعاج]اللي�ي: اBبحث]الثاني

  أركان]جريمة]�زعاج]اللي�ي: اBطلب]iول 

بة]ع�ى]�زعاج]اللي�ي: اBطلب]الثاني ِ
ّ
PQت
ُ
Bثار]ا�  

ا�	و��� ا�����
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ة]لجريمة]�زعاج]اللي�ي iحكام]العامَّ

� ٍة �جنائيَّ �سياسٍة ��نحراف�عSى �من تنتشله

�وزمان� �مكان �بكّلِ �العصر�بانتشاره �مشكلة �أصبح فاþزعاج

ة�~ي�ظل�التطور�وال×mضة�الصناعية�الحديثة�ال��fصاحبت�ظهور�ا+اكنة�ليصل�مستوى� خاصَّ

رتفع�لتصل�إ`ى��عتداء�عSى�إ`ى�أعSى�مستوى،�فمستويات�الصوت�بدأت�ت

�أواخر� Å��ح �من��ستيقاظ�صباًحا بدًءا

ة� �الداخليَّ �القيم �هذه �للحفاظ�عSى ٍة �تجريميَّ �خطٍة �وضع �إ`ى شّرِع
ُ
�ا+ �يقود �وذلك�ما الليل،

ة،�و��تكتمل�هذه�ا+همة�إ��بقانون�خ �لتجريم�هذه��فعال�غاي�mا�تحقيق�العدالة�الجنائيَّ اّصٍ

ق�الغرض�من�صياغة�النص �فعال�ُيحّقِ   .وجزاء�جنائّيٍ

ن�فرع�ن �مطلب�أول�ليتضمَّ �مفهوم��زعاج�~ي ة�: ُ ماهيَّ

ل�هذا��عتداء،�ثم�~ي�مطلب�ثاِن�نتعرف�عSى�طرق��  ِ
ّ
زعاج�الليSي��زعاج�الليSي�الذي�يشك

م�ا+بحث��ول�عSى�النحو�التا`ي   :ا+عاقب�عليه،�وعSى�ضوء�ذلك�نقّسِ

  

ة]�زعاج]اللي�ي   ماهيَّ
ل��زعاج�اعتداًء�عSى�حقوق��فراد�ككل،�إذ�أصبح ِ

ّ
ر�بالسلب��يشك ِ

ّ
�سكنية�تؤث

ً
آفة

ض�مفهومه�~ي�فرع�أول،�ثم�~ي�فرع�ثاِن�

  : نتعرف�عSى�حدوده�أو�مصادره�أو�طرقه،�وذلك�عSى�النحو�التا`ي

  مفهوم]�زعاج]اللي�ي

E� �.�1	:�� &a �S��� 4N D1���� . h��]�  � �>	M:�� f�\4�� 	��:  
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  اBبحث]iول 

ة]لجريمة]�زعاج]اللي�ي  iحكام]العامَّ

  : توضيح]وتقسيم

�عنفو ����� �فvÄة �~ي ��نسان �يعّوِل �انه ٍة �جنائيَّ �سياسٍة عSى

�يعيشه �والقهر�الذي �وزمان�. والفساد �مكان �بكّلِ �العصر�بانتشاره �مشكلة �أصبح فاþزعاج

ة�~ي�ظل�التطور�وال×mضة�الصناعية�الحديثة�ال��fصاحبت�ظهور�ا+اكنة�ليصل�مستوى� خاصَّ

إ`ى�أعSى�مستوى،�فمستويات�الصوت�بدأت�ت" �زعاج"الصوت�

� ��فراد �وصحة �والحريات��–حياة �الحقوق �من��ستيقا�–أي بدًءا

�للحفا ٍة �تجريميَّ �خطٍة �وضع �إ`ى شّرِع
ُ
�ا+ �يقود �وذلك�ما الليل،

ة،�و��تكتمل�هذه�ا+همة�إ��بقانون�خ غاي�mا�تحقيق�العدالة�الجنائيَّ

 ٍّfتجريم� ق�الغر, والسلوكيات�وُمواجه�mا�بنّصٍ �فعال�ُيحّقِ وجزاء�جنائّيٍ

ن�فرع�ن �مطلب�أول�ليتضمَّ �يمكن�عرُض�مفهوم��زعاج�~ي �لذلك، ومحاولة

ل�هذا��عتداء،�ثم�~ي�مطلب�ثاِن�نتعرف�عSى�طرق��  ِ
ّ
�زعاج�الليSي�الذي�يشك

م�ا+بحث��ول�عSى�النحو�التا`ي ا+عاقب�عليه،�وعSى�ضوء�ذلك�نقّسِ

ة]�زعاج]اللي�ي: اBطلب]iول    .ماهيَّ

  .طرق]�زعاج]اللي�ي]اBعاقب]عليه: اBطلب]الثاني

  اBطلب]iول 

ة]�زعاج]اللي�ي ماهيَّ
ل��زعاج�اعتداًء�عSى�حقوق��فراد�ككل،�إذ�أصبح��� ِ

ّ
يشك

ة��زعاج�يمكن�عرض�مفهومه�~ي�فرع�أول،�ثم�~ي�فرع�ثاِن�. عSى�ا+جتمع و+حاولة�بيان�ماهيَّ

نتعرف�عSى�حدوده�أو�مصادره�أو�طرقه،�وذلك�عSى�النحو�التا`ي

  الفرع]iول 

مفهوم]�زعاج]اللي�ي


F��� i��1 f�\ J�E� �.�1	:�� &a �S��� 4N D1���� .
 
ً

Tزعاج]�ي]اللغة: أو�[ìÁمع :  

ا�	و��� ا�����
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خص: أزعجته�فَزَعج�وانَزعج،�وقيل
َ
�~ي�ُمطاوعه�ش و~ي�. �صحُّ

�الَ½vَكة �َويْمَحُق
َ
َعة

ْ
ل �الّسِ �ُيْزِعُج

ُ
َحِلف

ْ
�أي)1("ال �يد�: ؛ �من �ويخرجها ينفقها

  .)2(إقUقُه�وُمَضاَيقَتهَ 

� �القديمة �الفرنسية �الكلمة �من �مشتقة ��زعاج �الUتينية�" nusance"وكلمة ومن

 "annoyance)3( .  

�به�هو�الضوضاء،�وإن� �ما�اهتمَّ بمكان�بيان�ذلك�~ي�القانون؛�إذ�جلُّ

 
ً
�إزعاج�ضوضاَء،�وسنعود�إ`ى�بيان�ذلك��حقا ب��زعاج،�ولكن�ليس�كلُّ   .كان��خ��vيسّبِ

ش� هو��فعال�أو��صوات�ال��fتضايق�الناس�وتشّوِ

  .)4("م،�فهو�كل�ما�يبدو�مزعًجا�وغ��vمرغوب�فيه

ره�القانون�أو�تقص��vٌ~ي�أداء�واجب�قانوني،�بحيث�يؤدي� ِvّ½عمٌل���ي

  .)5("هذا�الفعل�أو��غفال�إ`ى�إعاقة�أو�إحداث�إزعاج�أو�ضرر�لÃفراد�~ي�ممارسة�حقوقهم

 Uأوك� �+دينة ة �الداخليَّ �الUئحة �~ي �) Auckland(ند�وُوصف�أيًضا �أو�"بأنه كل�إنسان،

�وراحة� �سUمة �يؤثر�عSى ا �ممَّ �غ��vمنطقّيٍ؛ �تشوًشا ب �يسّبِ �ظرف �أو fÁء،

                                                           

 .Q�:�� 4���j 4N Z�S��� L��6��� �41	O�
B� ��/E .� ��5 .� ��/�Y�:/� �Z��/��� :
3 �41	a�� >)6�� ������;��1 ,1988 , �20.  

.l� J5	N &;� �25)m� : n2n5)E . o2 l5)m� o��n
 :
 )��� ��E 41S�� ��5 �41S�� &6��41�����@� e8���� ��5 �& :

Robert kelham, A Dictionary of the Norman or Old French Language, 

 �p��� ���<�� &�m8 Z/� �4K	M�M�� Z����� .� �p�K	16�� ��	�/�� �4�ON )�)��� ��5
2018 , �6.  

(1)
James Stephen, A History of the Criminal Law of England: Volume 

2Cambridge,2014,p:107. 
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عج����� أزعجته�فَزَعج�وانَزعج،�وقيل: يقال. القلق: الزَّ

�الَ½vَكة: "حديث�ابن�مسعود �َويْمَحُق
َ
َعة

ْ
ل �الّسِ �ُيْزِعُج

ُ
َحِلف

ْ
ال

  .صاح¾mا�وُيتلفها

إقUقُه�وُمَضاَيقَتهَ : ؛�أي"��تحاول�ِإزعاجه�وقت�العمِل : "~ي�قولهمو

� �القديمة �الفرنسية �الكلمة �من �مشتقة ��زعاج وكلمة

nocumentum”"�،للكلمة�هو��fÁæسا��Ågنزعاج"وا+ع�

  معìÁ]�زعاج]�ي]القانون : ثانًيا

عوبة���� �به�هو�الضوضاء،�وإن�من�الصُّ �ما�اهتمَّ بمكان�بيان�ذلك�~ي�القانون؛�إذ�جلُّ

 
ً
�إزعاج�ضوضاَء،�وسنعود�إ`ى�بيان�ذلك��حقا ب��زعاج،�ولكن�ليس�كلُّ كان��خ��vيسّبِ

هو��فعال�أو��صوات�ال��fتضايق�الناس�وتشّوِ: "ثمة�رأي�يعرف��زعاج�بقوله��

mم�وراح�mjر�صفو�هدو م،�فهو�كل�ما�يبدو�مزعًجا�وغ��vمرغوب�فيهعلmÇم�وتكّدِ

ره�القانون�أو�تقص��vٌ~ي�أداء�واجب�قانوني،�بحيث�يؤدي�"كما�ُعّرِف�بأنه� ِvّ½عمٌل���ي

هذا�الفعل�أو��غفال�إ`ى�إعاقة�أو�إحداث�إزعاج�أو�ضرر�لÃفراد�~ي�ممارسة�حقوقهم

 Uأوك� �+دينة ة �الداخليَّ �الUئحة �~ي وُوصف�أيًضا

�وراحة� �سUمة �يؤثر�عSى ا �ممَّ �غ��vمنطقّيٍ؛ �تشوًشا ب �يسّبِ �ظرف �أو ��fÁء، �وأي حيوان،

  .)1("�شخاص

                   
1) ( .Q�:�� 4���j 4N Z�S��� L��6��� �41	O�
B� ��/E .� ��5 .� ��/�

��	6 �(�	�)��� &����� ��5� q�:�� &E# 3 �41	a�� >)6�� ������;��
)2( o25)m�) o� n6 l5)m�(e�6�� � : o�	 n6 l5)m� � n.�m6 l5)m� ..l� J5	N &;� �25)m�

 oY�:m� . o� n6 l5)m� o�	n�n� n/ .�01� : )��� ��E 41S�� ��5 �41S�� &6��
https://www.almougem.com/  

(3)
Robert kelham, A Dictionary of the Norman or Old French Language, 

Philadelphia (1843) p:40 

4)(� .1��	  �p��� ���<�� &�m8 Z/� �4K	M�M�� Z����� .� �p�K	16�� ��	�/�� �4�ON )�)��� ��5
 Y�:/��– 	313 ���	6–  ���F�� 4N23 #24  J���E2018

A History of the Criminal Law of England: Volume 

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�جعل� �بأن �مصدر�ُمزعج؛ �لكّلِ �شاملة �نظر�ُمطلقة �وجهة �من �التعريف وينظر�هذا

ر�عSى��شخاص ِ
ّ
  . �نسان،�والحيوان،�وكل�مصدر�يضايق�أو�يؤث

�بأنه �تعريف��زعاج �التعاريف�يمكننا �هذه �به�: ء �يقوم �أو�امتناع �فعل كلُّ

ل�مصدر�إزعاج�~ي�جميع��وقات�وتحت�أّيِ� ِ
ّ
الجاني�مع�إدراكه�+ضايقة�¢خرين،�بحيث�يشك

ب�مضايقته�لهم�وإقUق� ا�يسّبِ ر�ومن�خUل�وسائل�مختلفة،�ممَّ ِvّ½ظرف�من�الظروف�دون�م

�
ً
�مفvÄٌض�متوفٌر�قد�أصاب�مصلحة ن�أن�الضرر �يبّ�ِ �إليه �التعريف�الذي�ان�mينا وهذا

�كصورة� ��زعاج �تجريم �ضرورة �مدى ن �يبّ�ِ �ذلك �عSى �وعطًفا �الفرد، �حقوق �وÚي
ً
ة قانونيَّ

عاقب]عليه
ُ
Bا[  زعاج]اللي�ّيِ

� �غ��vمقبولة،�إذ�يش��vإ`ى�أنَّ
ً
الحق�~ي�"صورة

�تعطيله�والتجاوز�عليه�ليصل�إ`ى�درجة�ارتكاب�ضرر�بالنسبة�لÃفراد . قد�تمَّ

�ليطرح� �بالضوضاء، Åُيسم� �منه �آخَر�قريٍب �مع ��زعاج

�يكون� �أن �ليس�بالضرورة ��زعاج �ُيUحظ�أنَّ

�كان� �وإْن �هو�الضوضاء، بات��زعاج �مسّبِ �سبب�أو�أحد إنَّ

�ذلك�ما� �ولعلَّ �وأهدافه، م�Þحكامه ِ
ّ
�منظ

��زعاج� �ب�ن �يحصل �قد �الذي ��لتباس �لفك �العنوان؛ �من ا

                                                                                
(2) means, a person, animal, thing, or circumstance causing 

unreasonable interference with the peace, comfort, or convenience 

of another person.  Property Maintenance and Nuisance Bylaw, 

 e8���� ��5 �/KU�� .� �];1 D�5 J�
/�� .����
https://www 
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�جعل� �بأن �مصدر�ُمزعج؛ �لكّلِ �شاملة �نظر�ُمطلقة �وجهة �من �التعريف وينظر�هذا

ر�عSى��شخاص ِ
ّ
�نسان،�والحيوان،�وكل�مصدر�يضايق�أو�يؤث

�ضو �بأنهو~ي �تعريف��زعاج �التعاريف�يمكننا �هذه ء

ل�مصدر�إزعاج�~ي�جميع��وقات�وتحت�أّيِ� ِ
ّ
الجاني�مع�إدراكه�+ضايقة�¢خرين،�بحيث�يشك

ب�مضايقته�لهم�وإقUق� ا�يسّبِ ر�ومن�خUل�وسائل�مختلفة،�ممَّ ِvّ½ظرف�من�الظروف�دون�م

��م
ُ
ق��زعاجراح�mم،�وتقع�الجريمة   .�Åتحقَّ

vÄمف� ن�أن�الضرر �يبّ�ِ �إليه �التعريف�الذي�ان�mينا وهذا

�كصورة� ��زعاج �تجريم �ضرورة �مدى ن �يبّ�ِ �ذلك �عSى �وعطًفا �الفرد، �حقوق �وÚي
ً
ة قانونيَّ

ة�عن�الضوضاء
َّ
  .مستقل

  الفرع]الثاني

عاقب]عليه
ُ
Bا[ التكييف]الفق»ª]ل�زعاج]اللي�ّيِ

��- عموًما��–أنه�ُيعد��زعاج�: مفاد�ذلك�    �غ��vمقبولة،�إذ�يش��vإ`ى�أنَّ
ً
صورة

�تعطيله�والتجاوز�عليه�ليصل�إ`ى�درجة�ارتكاب�ضرر�بالنسبة�لÃفراد" التمتع�الهادئ قد�تمَّ

�ليطرح� �بالضوضاء، Åُيسم� �منه �آخَر�قريٍب �مع ��زعاج �ُمصطلح �يلتقي �ا+نطلق �هذا ومن

�يكون�: تيالتساؤل�¢ �أن �ليس�بالضرورة ��زعاج �ُيUحظ�أنَّ �الضوضاء؟ �يشبه هل��زعاج

�القول  �يمكن �ولكن �كان�: ضوضاء، �وإْن �هو�الضوضاء، بات��زعاج �مسّبِ �سبب�أو�أحد إنَّ

�vخ�Ãأغلب�الباحث�ن��-ل� ه �ذلك�ما��-وهو�توجُّ �ولعلَّ �وأهدافه، م�Þحكامه ِ
ّ
�منظ �خاصٌّ قانوٌن

 
ً
�انطUق �الباحث ��زعاج�يلتمسه �ب�ن �يحصل �قد �الذي ��لتباس �لفك �العنوان؛ �من ا

 . والضوضاء

  

                                                                                                       

means, a person, animal, thing, or circumstance causing 

unreasonable interference with the peace, comfort, or convenience 

ther person.  Property Maintenance and Nuisance Bylaw, 

Governing Body,  e8���� ��5 �/KU�� .� �];1 D�5 J�
/�� .����
4�V�:.nz-govt-aucklandcouncil-https://www
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means, a person, animal, thing, or circumstance causing 
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ر�عSـــــى�صـــــحة� ِ
ّ
صـــــوت�غ�ـــــ�vمرغـــــوب�فيـــــه�يـــــؤث

�عSـى�البيئـة ٌّf")1( ـا�القـول إنـه�: ؛�يبـدو�جلي�

ن�ا+مكـــن�أن�يكــون�الضوضــاء�جــزًءا�مــن�مســببات��زعـــاج؛�

فمــــن�يصــــدر�صــــوًتا�عالًيــــا�~ــــي�مكــــان�عــــام،�أو�أصــــوات�ا+صــــانع،�ُيطلــــق�عليــــه�ضوضــــاء�أو�تلــــوث�

��زعــــاج�يمكـــــن�أن�يكــــون�بســـــبب�الضوضــــاء،�وإن�كانـــــت� ��خــــUف�~ـــــي�ذلــــك،�لكـــــنَّ

د�تصــا دم�مــع�أشــخاص�آخــرين،�فقــد�معظـم�حــا�ت��زعــاج�ليســت�بســبب�الضوضــاء،�بــل�+جــرَّ

�أو�تجـــاوز�عSـــى� ،�أو�يكـــون�ســـبَّ
ً

Uأو�رائحـــة�نفايـــات�مـــث

� ة،�وغ�vها�من�الحا�ت،�ف�Uيقتصر��زعاج�عSى�السّبِ شخص�آخر�عن�طريق�رسائل�إلكvÄونيَّ

ـــده�الجـــاني�يضـــيق�بـــه�الصـــدر ل�هـــذه�ا+صـــادر�فكـــ. )3(والقــذف،�بـــل�يتســـع�لكـــل�قـــول�أو�فعـــل�تعمَّ

ب�إزعاًجا�ومضايقة� وإن�كانت�مختلفة؛�فم×mا�من�حيث�الطبيعة،�ومن�نتاج��نسان،�قد�تسّبِ

خرين،�وهو�ما�يحاول�الباحث�الوصول�إليـه�ليتجـه�وجهـة�أخـرى�صـوب�تحديـد�هـذا��زعـاج�

م�وخـــاص�بـــذلك�أو��ئحـــة،�شـــأmÙا�شـــأن�اللـــوائح�~ـــي�أ
ّ
؛�إذ���يوجـــد�قـــانوٌن�مـــنظ

ً
Uغلـــب�وبيانـــه�لـــي

�ليصـــــــــل�إ`ـــــــــى�ضـــــــــرورة�التجـــــــــريم،� أخـــــــــذ�مكانتـــــــــه�وتجـــــــــاوز�الحـــــــــدَّ

�قـــــانون�آخـــــر�كقـــــانون�البيئـــــة�وقـــــانون�ا+ـــــرور،� ـــــة�~ـــــي�قـــــانون�العقوبـــــات�أو�أّيِ والنصـــــوص�الخاصَّ

�الجــزاء�فيمـــا�لــو�حصــل�العـــدوان �خصوًصـــا�~ــي�ظـــّلِ
ً
�لـــه�). �زعــاج( ليســت�كافيــة فاþزعـــاج�الليSــيُّ

ـــــة�للتجـــــريم �ُملحَّ
ً
�مفروضـــــة

ً
الباعـــــة�: فعSــــى�ســـــبيل�ا+ثـــــال. طقوســــه�ومســـــتجداته�وأصـــــبح�حقيقــــة

رة؛�نظــــــًرا�لغيــــــاب�تطبيــــــق�القــــــانون� �أصــــــبحت�ظــــــاهرة�مســــــتمرة�متكــــــّرِ
ً

Uإن�جــــــاز�-ا+تجولــــــون�لــــــي

بســــــبب��كــــــل�إزعــــــاج�ســــــببه�ضوضــــــاء،�لكــــــن�الضوضــــــاء�ليســــــت

                                                           

 &8� 48��)41 ( &	��2015 . .�1	:�� �R1
 �1;��57. 

 >	M�M�� .� ��	�/�� �p�1�1	:�� ���	;B� �.�;	� ��K�� ���R��]#  ��1�	:� �;���
 � ��R1�� �1; ��\46� s. ;��D 

#  .�1	:�� >�M 4N �1�	:� �;���
 ��6��� ��p�;	�;��� �p�1�1	:�� &����� .�1	:�� �p��� ��6� �41���;��8 , �����29 , &	52019 ,
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ـــــا�مـــــن�تعريـــــف�الضوضـــــاء�بأنـــــه�����
ً
ر�عSـــــى�صـــــحة�"وانطUق ِ

ّ
صـــــوت�غ�ـــــ�vمرغـــــوب�فيـــــه�يـــــؤث

�عSـى�البيئـة ٌّfسـل��vٌـة�النـاس،�ولـه�تـأث� وراحة�أشخاص�ُمعين�ن�أو�عامَّ

�إزعــاج�ضوضــاء،�لكــن�مــ ن�ا+مكـــن�أن�يكــون�الضوضــاء�جــزًءا�مــن�مســببات��زعـــاج؛�لــيس�كــلُّ

فمــــن�يصــــدر�صــــوًتا�عالًيــــا�~ــــي�مكــــان�عــــام،�أو�أصــــوات�ا+صــــانع،�ُيطلــــق�عليــــه�ضوضــــاء�أو�تلــــوث�

��زعــــاج�يمكـــــن�أن�يكــــون�بســـــبب�الضوضــــاء،�وإن�كانـــــت��)2(ضوضــــائي ��خــــUف�~ـــــي�ذلــــك،�لكـــــنَّ

د�تصــا معظـم�حــا�ت��زعــاج�ليســت�بســبب�الضوضــاء،�بــل�+جــرَّ

�أو�تجـــاوز�عSـــى�, يكـــون�بـــالكUم�نتيجـــة�خـــUف�بـــ�ن�طـــرف�ن ،�أو�يكـــون�ســـبَّ
ً

Uأو�رائحـــة�نفايـــات�مـــث

� ة،�وغ�vها�من�الحا�ت،�ف�Uيقتصر��زعاج�عSى�السّبِ شخص�آخر�عن�طريق�رسائل�إلكvÄونيَّ

ـــده�الجـــاني�يضـــيق�بـــه�الصـــدر والقــذف،�بـــل�يتســـع�لكـــل�قـــول�أو�فعـــل�تعمَّ

ب�إزعاًجا�ومضايقة� وإن�كانت�مختلفة؛�فم×mا�من�حيث�الطبيعة،�ومن�نتاج��نسان،�قد�تسّبِ

لFخرين،�وهو�ما�يحاول�الباحث�الوصول�إليـه�ليتجـه�وجهـة�أخـرى�صـوب�تحديـد�هـذا��زعـاج�

م�وخـــاص�بـــذلك�أو��ئحـــة،�شـــأmÙا�شـــأن�اللـــوائح�~ـــي�أ
ّ
؛�إذ���يوجـــد�قـــانوٌن�مـــنظ

ً
Uوبيانـــه�لـــي

  . دول�العالم�كفرنسا�وبريطانيا�وكندا�وغ�vها

��زعـــــــــاج���� �ليصـــــــــل�إ`ـــــــــى�ضـــــــــرورة�التجـــــــــريم،�" الليSـــــــــي"إنَّ أخـــــــــذ�مكانتـــــــــه�وتجـــــــــاوز�الحـــــــــدَّ

�قـــــانون�آخـــــر�كقـــــانون�البيئـــــة�وقـــــانون�ا+ـــــرور،� ـــــة�~ـــــي�قـــــانون�العقوبـــــات�أو�أّيِ والنصـــــوص�الخاصَّ

�الجــزاء�فيمـــا�لــو�حصــل�العـــدوان �خصوًصـــا�~ــي�ظـــّلِ
ً
ليســت�كافيــة

ـــــة�للتجـــــريم �ُملحَّ
ً
�مفروضـــــة

ً
طقوســــه�ومســـــتجداته�وأصـــــبح�حقيقــــة

رة؛�نظــــــًرا�لغيــــــاب�تطبيــــــق�القــــــانون� �أصــــــبحت�ظــــــاهرة�مســــــتمرة�متكــــــّرِ
ً

Uا+تجولــــــون�لــــــي

vكــــــل�إزعــــــاج�ســــــببه�ضوضــــــاء،�لكــــــن�الضوضــــــاء�ليســــــت: وقصــــــارى�القــــــول�إذن. -التعب�ــــــ

                   
)1( �p�	���)1 (.� ��� >	M�M�� D�5 ��3�;�� .�1	8 &8� 48��

 �p�8����� eK	8��� ����6�– �����4390# 7/1/2015  �1;��
)2(� .�/E�  >	M�M�� .� ��	�/�� �p�1�1	:�� ���	;B� �.�;	� ��K�� ���R��]

 �� ���;	�;�� &������ .�1	:�� �p��� �f���� ���	6.  � ��R1�� �1; ��\
 ����� �^	�
� ��/�Z  4K	M�M�� #  t�	aQ� t��	
�#

 ��6��� ��p�;	�;��� �p�1�1	:�� &����� .�1	:�� �p��� ��6� �41���;��
�100.  
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�  ا�����

شّرِع�تعب���vزعاج�الليSي،�لكن�أورد�تعاب��vمثل�
ُ
ولم�يورد�ا+

�زعاج�العام،�والضوضاء،�وغ�vها�من�مصادر�الضوضاء،�وذلك�كله�~ي�حقيقة��مر�ما�يمكن�

عاقــب��هنــا�بيــان�مصــادر��زعــاج�الليSــ
ُ
ي�ا+

 
ً

Uعليه�~ي�ضوء�الضوضاء،�وذلك�هو�موضوع�ا+طلب�التا`ي�تفصي.  

  طرق]�زعاج]اللي�ي]اBعاقب]عليه

ب� إن��زعــــاج�مصــــدره�الضوضــــاء،�إذ�مــــا�ُتحدثــــه�مــــن�أصــــوات�تســــّبِ

�عSــى��زعــاج�ن�كــان�موضــوع�البحــ ث�ينصــبُّ

�فـــيمكن�الوقـــوف�عSـــى�مصـــادر�أو�طـــرق�هـــذه��صـــوات�وبياmÙـــا،�وهـــذا�هـــو�حـــديث�ا+طلـــب،�
ً

Uلـــي

فالضوضـــــاء�Úـــــي�أك¿ـــــ�vا+شـــــاكل�. فتتنـــــوع�طـــــرق��زعـــــاج�بحســـــب�مصـــــدر�الصـــــوت�ا+نبعـــــث�منـــــه

ا+زعجة�شيوًعا�عSى�الرغم�من�وجود�أمور�أخرى�من�ا+مكن�اعتبارها�مصدر�إزعاج،�كالدخان�

أي��-مــــن�ن�ــــvان�الحديقــــة،�أو�الرائحــــة،�أو�الغبــــار،�ولكــــي�يكــــون�كــــذلك�

ر،�بمعgــــــ�Åأن�يحــــــدث�الضوضــــــاء�وأساســــــه� �بشــــــكٍل�مســــــتمر�ومتكــــــّرِ
َ
يجــــــب�أن�يحــــــدث

رة،�ممـــا�يجعـــل��مـــر�غ�ـــ�vقـــانوني وهـــذا�. )1(الصـــوت�بشـــكل�غ�ـــ�vمعقـــول�ومســـتمر�وبصـــورة�متكـــّرِ

فـــرع�ن،�بحيـــث�يتنـــاول��ول�النوعيـــات�ا+ختلفـــة�مـــن�الســـلوكيات�

،�ثـــــم�نتنـــــاول�~ـــــي�فـــــرع�ثـــــاٍن�رأي�القـــــانون�فmÇـــــا�~ـــــي�

ة   زعاج]اللي�ي]�ي]القوانDن]العربيَّ

�اعتـداًء�عSـى�مصـالح�¢خـرين�
ً
ن��شكاليات�ال��fتتفرع�من�سلوكيات��فراد�مسـببة

ة،�وهذا�هو�عمق�الحماية�ضد�هـذه��نحرافـات . يمكن�معالج�mا�بإصدار�قوان�َن�أك¿�vتخصصيَّ

ة� منـه�) 4(ي�~ي�قانون�السيطرة�عSى�الضوضاء،�ليظهر�ذلـك�~ـي�ا+ـادَّ

                                                           
(1)

STATUTORY NUISANCE HOW TO TAKE 

NUISANCE ACTION, oxford city council. page 

https://www.oxford.gov ا?لكتروني 
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شّرِع�تعب���vزعاج�الليSي،�لكن�أورد�تعاب��vمثل�. �زعاج،�فاÞول�مسبب�عن�الثاني
ُ
ولم�يورد�ا+

�زعاج�العام،�والضوضاء،�وغ�vها�من�مصادر�الضوضاء،�وذلك�كله�~ي�حقيقة��مر�ما�يمكن�

ويمكــن�أن�نعــرض�هنــا�بيــان�مصــادر��زعــاج�الليSــ". الليSــي"أن�يعــرف�اليــوم�باþزعــاج�

 
ً

Uعليه�~ي�ضوء�الضوضاء،�وذلك�هو�موضوع�ا+طلب�التا`ي�تفصي

 

  اBطلب]الثاني

طرق]�زعاج]اللي�ي]اBعاقب]عليه

  :تمهيد

ب�: لــــيس�بــــدًعا�القــــول  إن��زعــــاج�مصــــدره�الضوضــــاء،�إذ�مــــا�ُتحدثــــه�مــــن�أصــــوات�تســــّبِ

�أن�يكــون�للصــوت�مصــدٌر�ُيحدثــه،�ولــ%ن�كــان�موضــوع�البحــ ذلــك،�و��بــدَّ

�فـــيمكن�الوقـــوف�عSـــى�مصـــادر�أو�طـــرق�هـــذه��صـــوات�وبياmÙـــا،�وهـــذا�هـــو�حـــديث�ا+طلـــب،�
ً

Uلـــي

فتتنـــــوع�طـــــرق��زعـــــاج�بحســـــب�مصـــــدر�الصـــــوت�ا+نبعـــــث�منـــــه

ا+زعجة�شيوًعا�عSى�الرغم�من�وجود�أمور�أخرى�من�ا+مكن�اعتبارها�مصدر�إزعاج،�كالدخان�

مــــن�ن�ــــvان�الحديقــــة،�أو�الرائحــــة،�أو�الغبــــار،�ولكــــي�يكــــون�كــــذلك��–عSــــى�ســــبيل�ا+ثــــال� –

ر،�بمعgــــــ�Åأن�يحــــــدث�الضوضــــــاء�وأساســــــه��-إزعاًجــــــا� �بشــــــكٍل�مســــــتمر�ومتكــــــّرِ
َ
يجــــــب�أن�يحــــــدث

رة،�ممـــا�يجعـــل��مـــر�غ�ـــ�vقـــانوني الصـــوت�بشـــكل�غ�ـــ�vمعقـــول�ومســـتمر�وبصـــورة�متكـــّرِ

فـــرع�ن،�بحيـــث�يتنـــاول��ول�النوعيـــات�ا+ختلفـــة�مـــن�الســـلوكيات�يقتöـــ�fÁتقســـيم�ا+طلـــب�إ`ـــى�

ـــــة ،�ثـــــم�نتنـــــاول�~ـــــي�فـــــرع�ثـــــاٍن�رأي�القـــــانون�فmÇـــــا�~ـــــي�ا+ســـــببة�لíزعـــــاج�الليSـــــي�~ـــــي�القـــــوان�ن�العربيَّ

ة   .القوان�ن��جنبيَّ

 الفرع]iول 

ة النوعيات]اBختلفة]من]السلوكيات]اBسببة]ل�زعاج]اللي�ي]�ي]القوانDن]العربيَّ

�اعتـداًء�عSـى�مصـالإ��
ً
ن��شكاليات�ال��fتتفرع�من�سلوكيات��فراد�مسـببة

ة،�وهذا�هو�عمق�الحماية�ضد�هـذه��نحرافـات يمكن�معالج�mا�بإصدار�قوان�َن�أك¿�vتخصصيَّ

ة� شّرِع�العرا�ي�~ي�قانون�السيطرة�عSى�الضوضاء،�ليظهر�ذلـك�~ـي�ا+ـادَّ
ُ
وهو�ما�رصده�ا+
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

mــــات�مــــن�ا+ركبــــات�كافــــة� أو�) الهــــورن(إطــــUق�أصــــوات�ا+نّ¾ِ

ــــــة� ا�إ`ــــــى�ذلــــــك�تشــــــغيل�وســــــائل�البــــــث�~ــــــي��مــــــاكن�العامَّ
ً
غ�vهــــــا�إ��~ــــــي�حــــــا�ت�الضــــــرورة،�مضــــــاف

ة�تؤدي�إ`ى�إزعاج�¢خرين�وغ�vهـا�مـن�الحـا�ت��خـرى  ة�بكيفيَّ ة�. والخاصَّ فا+تأمـل�~ـي�نـص�ا+ـادَّ

ــة،�ولــم� د�صــور�الســلوكيات�ا+ســببة�لíزعــاج�بصــورة�عامَّ شــّرِع�حــدَّ
ُ
يــان�يUحــظ�أن�ا+

أن�هــــذه�: ُيوردهــــا�عSــــى�ســــبيل�الحصــــر،�بــــل�أورد�أمثلــــة�وحظــــر�القيــــام�mwــــذه��فعــــال،�فــــيUحظ

شــــّرِع�عSــــى�ســــبيل�
ُ
�مصــــدر��زعــــاج�م×mــــا،�فأوردهــــا�ا+ �فعــــال�ا+حظــــورة�Úــــي�مــــا�تعــــارف�واســــتمرَّ

� نـــه�إن�ُوجـــدت�أفعـــال�أو�نشـــاطات�أخـــرى�مســـببة�لíزعـــاج�فإmÙـــا�تخضـــع�لـــنّصِ

ما��-النشاطات��–وعSى�أية�حال�يمكن�أن�نلتمس�من�هذه�السلوكيات�

فـــــــــــــاþفراط�~ـــــــــــــي�اســـــــــــــتخدام�آ�ت�التنبيـــــــــــــه�~ـــــــــــــي�

عــن�حالــة�قائــدها�خصوًصــا�~ــي��فــراح�أو�ا+ناســبات�ممــا�

�
ً
�إزعاًجـــــــا،�وكـــــــذلك�الـــــــدراجات�الناريـــــــة،�والســـــــكك�الحديديـــــــة�ال�ـــــــ�fتكـــــــون�ا+ســـــــاكن�قريبـــــــة يعـــــــدُّ

ومحاذية�لها�مما�يسبب�إزعاج�السكان�~ي�ا+ناطق�السكنية،�ومن�ناحية�أخرى�البائع�ا+تجول�

ج�لبضاعته،�و�� �مك½vات�الصوت�ال��fترّوِ
ً

Uحام

رة�لكــل�مــ×mم�بضـــاعة�أو�صــنعة،�وذلــك�~ـــي� يقتصــر��مــر�عSــى�شـــخص�واحــد�بــل�مجموعـــة�متكــّرِ

                                                           

.  
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

 �)1(ا+حظــــورات�تحــــت�وصــــف
ً

mــــات�مــــن�ا+ركبــــات�كافــــة�: ~ــــي�أو� إطــــUق�أصــــوات�ا+نّ¾ِ

ــــــة� ا�إ`ــــــى�ذلــــــك�تشــــــغيل�وســــــائل�البــــــث�~ــــــي��مــــــاكن�العامَّ
ً
غ�vهــــــا�إ��~ــــــي�حــــــا�ت�الضــــــرورة،�مضــــــاف

ة�تؤدي�إ`ى�إزعاج�¢خرين�وغ�vهـا�مـن�الحـا�ت��خـرى  ة�بكيفيَّ والخاصَّ

ــة،�ولــم�ســالف�الب د�صــور�الســلوكيات�ا+ســببة�لíزعــاج�بصــورة�عامَّ شــّرِع�حــدَّ
ُ
يــان�يUحــظ�أن�ا+

ُيوردهــــا�عSــــى�ســــبيل�الحصــــر،�بــــل�أورد�أمثلــــة�وحظــــر�القيــــام�mwــــذه��فعــــال،�فــــيUحظ

شــــّرِع�عSــــى�ســــبيل�
ُ
�مصــــدر��زعــــاج�م×mــــا،�فأوردهــــا�ا+ �فعــــال�ا+حظــــورة�Úــــي�مــــا�تعــــارف�واســــتمرَّ

�ا+ثـــال،�~ـــي�حـــ�ن�أ نـــه�إن�ُوجـــدت�أفعـــال�أو�نشـــاطات�أخـــرى�مســـببة�لíزعـــاج�فإmÙـــا�تخضـــع�لـــنّصِ

ة�سالف�البيان وعSى�أية�حال�يمكن�أن�نلتمس�من�هذه�السلوكيات�. )2(ا+ادَّ

فـــــــــــــاþفراط�~ـــــــــــــي�اســـــــــــــتخدام�آ�ت�التنبيـــــــــــــه�~ـــــــــــــي�. �mــــــــــــم��زعـــــــــــــاج�الليSـــــــــــــي،�وهـــــــــــــو�نطـــــــــــــاق�البحــــــــــــث

�vع½ــ
ُ
عــن�حالــة�قائــدها�خصوًصــا�~ــي��فــراح�أو�ا+ناســبات�ممــا�السياراتوأصــوا»mا�لتصــل�+رحلــة�ت

�
ً
�إزعاًجـــــــا،�وكـــــــذلك�الـــــــدراجات�الناريـــــــة،�والســـــــكك�الحديديـــــــة�ال�ـــــــ�fتكـــــــون�ا+ســـــــاكن�قريبـــــــة يعـــــــدُّ

ومحاذية�لها�مما�يسبب�إزعاج�السكان�~ي�ا+ناطق�السكنية،�ومن�ناحية�أخرى�البائع�ا+تجول�

ا��–الذي�يعتSي�مركبة�أشبه�بالدراجة�
ً
ج�لبضاعته،�و�� –تكتك �مك½vات�الصوت�ال��fترّوِ

ً
Uحام

رة�لكــل�مــ×mم�بضـــاعة�أو�صــنعة،�وذلــك�~ـــي� يقتصــر��مــر�عSــى�شـــخص�واحــد�بــل�مجموعـــة�متكــّرِ

�وإن�كانت���تنقطع�صباًحا
ً

U3(أوقات�مختلفة�لي(.  
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ـــة�وال�ـــ�fيصـــل�مســـتوى�الصـــوت� الدينيَّ

���fـــ�ـــة�ال ًبا��زعـــاج،�أمـــا��خـــرى�فéـــ�fمناســـبات��فـــراح�وإطـــUق��ع�ـــvة�الناريَّ

ــــــا�يقلــــــق�راحــــــة��فـــــراد،�بــــــل�قــــــد�تقتــــــل�شخًصــــــا� ــــــا�~ـــــي�آٍن�واحــــــٍد�ممَّ
ً
ب�فقــــــط�إزعاًجــــــا�وخوف تســـــّبِ

�من�حيث�مصادر��زعاج� ـا�-الليSـي�-و�مر�غ��vمختلف�~ي�التشريع�ا+صرّيِ
ً
،�إذ�انطUق

: منــه�القــول ) 379(ا+عــدل،�نجــده�تضــمن�~ــي�مادتــه�

ر�راحــــة�الســــكان �أو�ضــــجيٌج�ممــــا�يكــــّدِ
ٌ
. )2("مــــن�حصــــل�منــــه�~ــــي�الليــــل�لغــــط

شــّرِع�ا+صــري�يتبــع�خطــة�أك¿ــ�vإحكاًمــا�تظهــر�مUمحهــا�مــن�خــUل�احتفالــه�بقــانوٍن�
ُ
�ا+ وُيUحــظ�أنَّ

ل�ن�لعـــام� م�+ثـــل�هـــذه�ا+ضـــايقات،�وهـــو�قـــانون�خـــاص�بتنظـــيم�عمـــل�الباعـــة�ا+تجـــّوِ ِ
ّ
ظ

�مــــن�يUحــــق�الجمهــــور�لعــــرض�ســــلعته�أو�ممارســــة� ،�ليضــــع�تحــــت�دف�ــــ�fهــــذا�القــــانون�كــــلَّ

حرفــة�داخــل�وســائل�النقــل�أو�الوقــوف�~ــي�الشــوارع�أو�يعلــن�عــن�بضــاعته�باســتخدام�أبــواق�أو�

�وســــيلة�أخــــرى�تســــبب�إقــــUق�راحــــة� ــــع�ليضــــمن�كــــلَّ بــــل�توسَّ

ة� وعطًفا�عSى�ذلـك،�ولتقليـل�مصـادر�الضوضـاء�والحـد�م×mـا،�سـعت�وزارة�البيئـة�ا+صـريَّ

ـــة�+كافحـــة�الضوضـــاء�والحـــد�مـــن�مصـــادرها ؛�للتقليـــل�مـــن�"الخطـــة�القوميَّ

وهـــو�مـــا�نحـــاول�بيانـــه�~ـــي�ا+بحـــث�الثـــاني�مـــن�خـــUل�

                                                           

 �E A�/�	uuu� Juuu�F�� &��uuu6� Li�uuuRm��� .p�uuuM� ����uuuME .uuu� �	uuu8U3@� t\uuu9 [uuu:/�� 	uuu� euuu� 	uuuh:N����
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: وعطًفـــا�عSـــى�ذلـــك،�ا+ناســـبات�وÚـــي�عSـــى�جـــزأين

�كب�ـــ�vمســـب ـــة�ال�ـــ���fلحـــّدٍ ًبا��زعـــاج،�أمـــا��خـــرى�فéـــ�fمناســـبات��فـــراح�وإطـــUق��ع�ـــvة�الناريَّ

ــــــا�يقلــــــق�راحــــــة��فـــــراد،�بــــــل�قــــــد�تقتــــــل�شخًصــــــا� ــــــا�~ـــــي�آٍن�واحــــــٍد�ممَّ
ً
ب�فقــــــط�إزعاًجــــــا�وخوف تســـــّبِ

  . )1(بالخطأ

�من�حيث�مصادر��زعاج�� و�مر�غ��vمختلف�~ي�التشريع�ا+صرّيِ

ا+عــدل،�نجــده�تضــمن�~ــي�مادتــه��1937انون�العقوبــات�ا+صــري�لعــام�مــن�قــ

ر�راحــــة�الســــكان�-2.. ُيعاقــــب�بغرامــــٍة�" �أو�ضــــجيٌج�ممــــا�يكــــّدِ
ٌ
مــــن�حصــــل�منــــه�~ــــي�الليــــل�لغــــط

شــّرِع�ا+صــري�يتبــع�خطــة�أك¿ــ�vإحكاًمــا�تظهــر�مUمحهــا�مــن�خــUل�احتفالــه�بقــانوٍن�
ُ
�ا+ وُيUحــظ�أنَّ

�مـــن ل�ن�لعـــام�خـــاّصٍ �بتنظـــيم�عمـــل�الباعـــة�ا+تجـــّوِ
م�+ثـــل�هـــذه�ا+ضـــايقات،�وهـــو�قـــانون�خـــاصٌّ ِ

ّ
ظ

�مــــن�يUحــــق�الجمهــــور�لعــــر1957 ،�ليضــــع�تحــــت�دف�ــــ�fهــــذا�القــــانون�كــــلَّ

حرفــة�داخــل�وســائل�النقــل�أو�الوقــوف�~ــي�الشــوارع�أو�يعلــن�عــن�بضــاعته�باســتخدام�أبــواق�أو�

�وســــيلة�أخــــرى�تســــبب�إقــــUق�راحــــة��أجــــراس�أو�ح�ــــ�Åمك½ــــvات�الصــــوت، ــــع�ليضــــمن�كــــلَّ بــــل�توسَّ

  .)3(الجمهور 

ة� وعطًفا�عSى�ذلـك،�ولتقليـل�مصـادر�الضوضـاء�والحـد�م×mـا،�سـعت�وزارة�البيئـة�ا+صـريَّ

ـــة�+كافحـــة�الضوضـــاء�والحـــد�مـــن�مصـــادرها"بـــدورها�إ`ـــى�إصـــدار� الخطـــة�القوميَّ

�
ً

Uل� –مضـــايقات�وإزعـــاج��فـــراد�خصوًصـــا�لـــيUوهـــو�مـــا�نحـــاول�بيانـــه�~ـــي�ا+بحـــث�الثـــاني�مـــن�خـــ

  .مكافحة��زعاج�الليSي
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

شّرِع��مـاراتي�بقانونـه�
ُ
الحفـاظ�عSـى�ا+ظهـر�العـام�والصـحة�"ومن�ناحيٍة�أخرى�يحفل�ا+

�فقــط،�بــل� د�ذلــك�بســلوك�فــردّيٍ ب��زعــاج،�بحيــث�لــم�يحــّدِ بحظــر�الوســائل�ال�ــ�fتســّبِ

ب�مضايقة�أو�استفزاًزا�لÃفراد ّبِ
)1(.  

 :�
ً
العرا�ــي�وا+صــري�يواجــه�ويتخــذ�خطــة

تحكمية�mwدف�منع�استمرار�مثل�هذه�ا+ضـايقات�و�زعاجـات،�إضـافة�إ`ـى�إحاطـٍة�شـبه�كاملـٍة�

شـارها�والحـد�مـن�مصـادرها�وآثارهـا�الوخيمـة،�

ض�عنه�من�أضرار�تصيب�ا+جتمع�ككل ع�وإيجابي؛�نظًرا�+ا�يتمخَّ   .)2(وهذا�موقف�مشّجِ

ة �ي]القوانDن]iجنبيَّ
�بتحديد� ة �الداخليَّ �ولوائحها ة �العقابيَّ �بقواني×mا ة تحفل�الكث��vمن�التشريعات��جنبيَّ

�مصدًرا�لíزعاج،�من�أجل�تفادي�صور��نحرافات؛�وذلك�إما�~ي� ب�أو�تعدُّ

�القانون� �نتناول�بيان�ذلك�~ي �مكمل، أو�~ي�تشريع�عقابّيٍ

ة �ثم�~ي�القانون�ال½vيطاني�ثم�~ي�القوان�ن��نجلو�سكسونيَّ ِfّÁ .  

� �الصادر�بتاريخ ة �العامَّ �طليعته��1993/ 31/12حة �مقدمة ~ي

�الوسائل� �وبجميع ة �العامَّ �الصحة �حماية �~ي fÁæسا�� �الحق �إعمال ضرورة
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��� &	��� �O0��� D�5 0	F/�� .�1	8 .�
 &	�:�� w(�	��5� �E w4���3 �]R i(E D�5 �0/m�

&	��� �O0��	� ���M@� �E JU]@� [1vR .� J�5 i(v�  ��	��� �1��;�� �E �/
�� �E

 h?�� ��F1� w�	] xC���� 4N �	5)@� `�3
� &�]�;� 4���	�@� Li�Rm��� p.E Z/	��� 0/U�
 	 h6	5)I Ja�� ��]B	N �>	M�M�� .� �p����R �a�E o����� �	5)@� .E Y/��� �>	M�M�� .�
 �q�]E h?	�RE �E `K��� �E ���	5 	h���
E �E �h)�)F�;� �E �:�	M� J�R� �	5

	 h6	5)I >	M�M J� A�� .�� �>	M�M t��
� �	5)I gJ�N.  

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 133 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

شّرِع��مـاراتي�بقانونـه�
ُ
ومن�ناحيٍة�أخرى�يحفل�ا+

ــة �فقــط،�بــل�" العامَّ د�ذلــك�بســلوك�فــردّيٍ ب��زعــاج،�بحيــث�لــم�يحــّدِ بحظــر�الوســائل�ال�ــ�fتســّبِ

ب�مضايقة�أو�استفزاًزا�لÃفرادجما�ي؛�أي�شامل�لكل�ما�يس ّبِ

شــّرِع: تعقيــب
ُ
�مــن�ا+

�
Uكــ� : وعSــى�أيــة�حــال�يبــدو�أنَّ

تحكمية�mwدف�منع�استمرار�مثل�هذه�ا+ضـايقات�و�زعاجـات،�إضـافة�إ`ـى�إحاطـٍة�شـبه�كاملـٍة�

ر�عSـى�انت ِ
ّ
�بمـا�يـؤث بة�لíزعـاج�الليSـّيِ سـّبِ

ُ
شـارها�والحـد�مـن�مصـادرها�وآثارهـا�الوخيمـة،�لÃفعـال�ا+

ض�عنه�من�أضرار�تصيب�ا+جتمع�ككل ع�وإيجابي؛�نظًرا�+ا�يتمخَّ وهذا�موقف�مشّجِ

  

 الفرع]الثاني

ة  �ي]القوانDن]iجنبيَّ
�بتحديد� ة �الداخليَّ �ولوائحها ة �العقابيَّ �بقواني×mا ة تحفل�الكث��vمن�التشريعات��جنبيَّ

�مصدًرا�لíزعاج،�من�أجل�تفادي�صور��نحرافات؛�وذلك�إما�~ي�الحا�ت�ال��fتسبِّ  ب�أو�تعدُّ

�القانون��-أي�قانون�العقوبات��–التشريع� �نتناول�بيان�ذلك�~ي �مكمل، أو�~ي�تشريع�عقابّيٍ

ة �ثم�~ي�القانون�ال½vيطاني�ثم�~ي�القوان�ن��نجلو�سكسونيَّ ِfّÁ,الفرن

 
ً

Tأو :ªÝ  :�ي]القانون]الفرن
�ق�� �يحفل �الصادر�بتاريخ ة �العامَّ �الصحة انون

�¢تي �ال: "بالنّصِ �حماية �~ي fÁæسا�� �الحق �إعمال ضرورة

 ".ا+تاحة�للجمهور 
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� �	5)I gJ�N

ا�	و��� ا�����
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�حالة� �تطل¾mا f��ال �الرعاية ومن�أجل�الحصول�عSى

�القانون  رع�هذا
ُ
�ش ؛ وُيفهم�من�ذلك�. )1("ّيٍ

ب�إزعاًجا� ة�وتسّبِ ل�خطًرا�عSى�الصحة�العامَّ ِ
ّ
�من�انبعاثات�الضوضاء�ال��fتشك �أو�الحدُّ قمُع

�وكذلك��ضرار�بالبيئة �. ح�mم �الثاني �القسم الفصل��-و~ي

�تضمنت� �الضوضاء، �عSى قة �ا+طبَّ حت�وصف��حكام

�ما�هو�ضوضاء ة�, وصف�كّلِ نت�أنه��R1336-5فا+ادَّ يجب�"بيَّ

�أو�صحة��نسان�~ي�مكان�عام�أو� �ضجيج�مع�ن�بتكراره�أو�مدته،�عSى�هدوء�ال)ّيِ أ��يؤثر�أيُّ

بل�ح��Åولو�كان�من�قبل�حيوان�, آخر

د� �قد�حدَّ fÁ,الفرن� ة �العامَّ �قانون�الصحة �ذلك�أنَّ �إ`ى ا
ً
مضاف

ة� �تجاوزها،�وذلك�~ي�الفقرة�الثانية�من�ا+ادَّ نة�للضوضاء�فيما�لو�تمَّ �) (R1336-7ُمعيَّ

ديسيبل�خUل��3و) مساءً �10 –صباًحا�

                                                           
(1)

Article L1110-1 “Le droit fondamental à la protection de la santé doit 

être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice 

personne. Les professionnels et les établissements de santé, les 

organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou 

dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination 

des soins, et les autorités sanitaires contribuent

développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux 

soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins 

et la meilleure sécurité sanitaire possible
(2)

Article R1336-5”Aucun bruit particulier,

son intensité, ne doit affecter le calme du voisinage ou la santé 

humaine, dans un lieu public ou privé, que la personne elle

soit affectée. Origine ou était par une personne, une chose dont ils ont 

la garde ou un animal placé sous leur responsabilité.
(3)

 L'aspect général d'un lieu est déterminé par la différence entre le niveau 

de bruit ambiant, y compris le bruit particulier concerné, et le niveau 

de bruit résiduel composé de l'ensemble des bruits usuels, tant exter

qu'internes, correspondant à l'occupation normale de le bâtiment et le 

fonctionnement normal des équipements, en l'absence du bruit 

particulier. 

     Les valeurs seuils d'apparition sont de 5 Aw dB le jour (7h à 22h( (1) 

et 3 Awd dB la nuit (22h à 7h, 
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�ذلك�يكمل�النص� �عSى �حالة�: "وعطًفا �تطل¾mا f��ال �الرعاية ومن�أجل�الحصول�عSى

�القانون �نسان�الصحية�والحصول�ع رع�هذا
ُ
�ش ؛ Sى�أفضل�أمن�ص)ّيٍ

ل�خطًرا�عSى�ال ِ
ّ
�من�انبعاثات�الضوضاء�ال��fتشك �أو�الحدُّ قمُع

�وكذلك��ضرار�بالبيئة �لÃشخاص�و�ضرار�بصح�mم ا
ً
مفرط

�ت�-السادس� �عنه ه �القانون�ا+نوَّ �تضمنت�من �الضوضاء، �عSى قة �ا+طبَّ حت�وصف��حكام

�ما�هو�ضوضاء)  R1336-4- R133-12(ا+واد� وصف�كّلِ

�أو�صحة��نسان�~ي�مكان�عام�أو� �ضجيج�مع�ن�بتكراره�أو�مدته،�عSى�هدوء�ال)ّيِ أ��يؤثر�أيُّ

ر�أو�شخص, خاص
َّ
آخر�وسواء�كان�الشخص�نفسه�قد�تأث

�قانون�ال. )2("موضوع�تحت�مسؤولي�mم �ذلك�أنَّ �إ`ى ا
ً
مضاف

ة��)3(ِنَسًبا �تجاوزها،�وذلك�~ي�الفقرة�الثانية�من�ا+ادَّ نة�للضوضاء�فيما�لو�تمَّ ُمعيَّ

دت�~ي�ال×mار� صباًحا��7(ة�ديسيبل؛�أي�من�الساع�5بحيث�حّدِ

                   

Le droit fondamental à la protection de la santé doit 

être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute 

personne. Les professionnels et les établissements de santé, les 

organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou 

dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination 

des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à 

développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux 

soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins 

et la meilleure sécurité sanitaire possible". 
Aucun bruit particulier, par sa durée, sa fréquence ou 

son intensité, ne doit affecter le calme du voisinage ou la santé 

humaine, dans un lieu public ou privé, que la personne elle-même en 

soit affectée. Origine ou était par une personne, une chose dont ils ont 

mal placé sous leur responsabilité. 

L'aspect général d'un lieu est déterminé par la différence entre le niveau 

de bruit ambiant, y compris le bruit particulier concerné, et le niveau 

de bruit résiduel composé de l'ensemble des bruits usuels, tant externes 

qu'internes, correspondant à l'occupation normale de le bâtiment et le 

fonctionnement normal des équipements, en l'absence du bruit 

Les valeurs seuils d'apparition sont de 5 Aw dB le jour (7h à 22h( (1) 

et 3 Awd dB la nuit (22h à 7h, valeurs corrigées désignées..”. 

ا�	و��� ا�����

 

Le droit fondamental à la protection de la santé doit 

de toute 

personne. Les professionnels et les établissements de santé, les 

organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou 

dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination 

, avec les usagers, à 

développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux 

soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins 

par sa durée, sa fréquence ou 

son intensité, ne doit affecter le calme du voisinage ou la santé 

même en 

soit affectée. Origine ou était par une personne, une chose dont ils ont 

L'aspect général d'un lieu est déterminé par la différence entre le niveau 

de bruit ambiant, y compris le bruit particulier concerné, et le niveau 

nes 

qu'internes, correspondant à l'occupation normale de le bâtiment et le 

fonctionnement normal des équipements, en l'absence du bruit 

Les valeurs seuils d'apparition sont de 5 Aw dB le jour (7h à 22h( (1) 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

و~ي�كل�ذلك�يتم�إجراء�قياسات�مستوى�الضوضاء�بناًء�

�f��ال �والسكينة �الراحة �توف��vقدر�من �عSى ِfّÁ

ف�~ي�مكان�آمن�مستقر� �الفرد�التكيُّ +جتمع�ا+دني�عSى�تقديمها،�فمن�حّقِ

ة،�بل�بجزاءات�رادعة�ليست�فقط� ى�ذلك�من�خUل�نصوص�قانونيَّ
َّ
من�دون�إزعاج،�و��يتأت

ة� نته�ا+ادَّ ��R1336-11الغرامات�ح��Åالحبس،�وذلك�ما�تضمَّ

عدم��متثال�للمواد�السابقة�ال��fتسبب�ضوضاًء�أو�إزعاًجا�إ`ى�السلطة�

�ا+ختصة�فرض�الغرامة� �للسلطة��دارية �فيجوز �ا+ختصة، �قانون��-�دارية �إ`ى أي�يحيلها

�العقوبات� �قانون �فرض �أخرى �ناحية �ومن �مخالفة، �إ� �الغرامة وما

ب�إزعاًجا�أو�تعك��vمزاج�¢خرين،�وهذا�ما� �شخص�يسّبِ لكّلِ

  .سنبينه�~ي�ا+بحث�الثاني�ومكانه�¢ثار�ال��fتvÄتب�عSى��زعاج

�~ي�قانون�
ً
ويبدو�أن�سكينة�الفرد�وحرص�القانون�عSى�راحته�وطمأنينته�لم�تكن�واردة

Á,فقط،�بل�بُمطالعة�قانون�العقوبات�الفرن�fÁالنافذ��f1994ن�� تضمَّ

ة� �ا+ادَّ �ومع�()16R-222~ي وأك¿�vمن�ذلك،

ر� ِ
ّ
ة�مما�يؤث صا�ت��لكvÄونيَّ ،�بأن��ستمرار�~ي�إرسال�الرسائل�عن�طريق��ّتِ صراحة�النّصِ

�تصل�إ`ى
ً
شّرِع�غرامة

ُ
والحبس�) 3(ألف�يورو�15 �ا+

ر�صفو�ومزاج�¢خرين
َّ
�من�قام�بذلك��جراء�وعك +دة�عام�عSى�كّلِ

)4(.  

                                                           
(1)

 Les mesures du bruit mentionnées à l'article R.1336

selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, 

de l'environnement et du logement
(2)

 Lorsque vous remarquez que vous n'obte

6 à R 1336-1310, l'autorité administrative compétente peut prendre un 

ou plusieurs programmes préférentiels aux mesures prévues à l'article 

L. Environnement.  

 4N {�<���30  �����2020. 

code penal“16 -Article 222
)4(

répétés, la transmission répétée de messages malveillants envoyés par 

communications électroniques ou les attaques vocales dans le but de 

troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

و~ي�كل�ذلك�يتم�إجراء�قياسات�مستوى�الضوضاء�بناًء�). صباًحا�7-مساًء��10(وقت�الليل�

  .)1(عSى�قرار�من�وزير�الصحة،�ووزير�البيئة�والسكان

�f��ال �والسكينة �الراحة �توف��vقدر�من �عSى ِfّÁ,الفرن� شّرِع
ُ
�يبدو�حرص�ا+ �سبق مما

ف�~ي�مكان�آمن�مستقر�تحرص�منظمات�ا �الفرد�التكيُّ +جتمع�ا+دني�عSى�تقديمها،�فمن�حّقِ

ة،�بل�بجزاءات�رادعة�ليست�فقط� ى�ذلك�من�خUل�نصوص�قانونيَّ
َّ
من�دون�إزعاج،�و��يتأت

ة� نته�ا+ادَّ ة�تبدأ�من�فرض�الغرامات�ح��Åالحبس،�وذلك�ما�تضمَّ ة�بل�جزائيَّ إداريَّ

عدم��متثال�للمواد�السابقة�ال��fتسبب�ضوضاًء�أو�إزعاًجا�إ`ى�السلطة�ال��fُتحيل�~ي�حالة�

�ا+ختصة�فرض�الغرامة� �للسلطة��دارية �فيجوز �ا+ختصة، �دارية

fÁ,الفرن� �فر�- )2(البيئة �أخرى �ناحية �ومن �مخالفة، �إ� �الغرامة وما

�تصل�إ`ى�الحبس�
ً
ب�إزعاًجا�أو�تعك��vمزاج�¢خرين،�وهذا�ما�الفرن,�fÁعقوبة �شخص�يسّبِ لكّلِ

سنبينه�~ي�ا+بحث�الثاني�ومكانه�¢ثار�ال��fتvÄتب�عSى��زعاج

�~ي�قانون�
ً
ويبدو�أن�سكينة�الفرد�وحرص�القانون�عSى�راحته�وطمأنينته�لم�تكن�واردة

ة�الفرن,�fÁفقط،�بل�بُمطالعة�قانون�العقوبات�الفرن الصحة�العامَّ

�) التليفون (تجريم�فعل��زعاج�عن�طريق�الهاتف� ة �ا+ادَّ ~ي

ر� ِ
ّ
ة�مما�يؤث صا�ت��لكvÄونيَّ ،�بأن��ستمرار�~ي�إرسال�الرسائل�عن�طريق��ّتِ صراحة�النّصِ

�تصل�إ`ى
ً
شّرِع�غرامة

ُ
عSى�إزعاج�¢خرين�وزعزعة�السكينة،�فرض�ا+

ر�صفو�ومزاج�¢خرين
َّ
�من�قام�بذلك��جراء�وعك +دة�عام�عSى�كّلِ

                   

Les mesures du bruit mentionnées à l'article R.1336-6 sont réalisées 

selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, 

de l'environnement et du logement.  

Lorsque vous remarquez que vous n'obtenez pas de matériel de t. 1336-

1310, l'autorité administrative compétente peut prendre un 

ou plusieurs programmes préférentiels aux mesures prévues à l'article 

)3(  &8� .�1	:�� �6��� �p�	��� J���� &�2020  4N {�<���
Les appels téléphoniques malveillants code penal“

répétés, la transmission répétée de messages malveillants envoyés par 

communications électroniques ou les attaques vocales dans le but de 

troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et 

de 15 000 euros d'amende. 

ا�	و��� ا�����

 

6 sont réalisées 

selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, 

1310, l'autorité administrative compétente peut prendre un 

ou plusieurs programmes préférentiels aux mesures prévues à l'article 

Les appels téléphoniques malveillants 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�من�أحدث�ضوضاء�: "من�القانون�نفسه�عSى�أنه ُيعاقب�كلُّ

رة�+خالفات�الدرجة�الثالثة �تزعج�سUم�¢خرين�بالغرامة�ا+قرَّ ة�أو�إزعاًجا �ُيع. ليليَّ اقب�كما

عد�
ُ
ة�تتمثل�~ي�ُمصادرة�ال.fÁء�الذي�اسُتخدم�أو�الذي�أ مرتكب�هذه�ا+خالفة�بعقوبة�إضافيَّ

�إعداد� �والتحريض�عSى �ا+ساعدة �بطريق ل �سهَّ �من �كلُّ �العقوبة �وبذات �الجريمة، �رتكاب

�النّصِ  �~ي fÁ,الفرن� شّرِع
ُ
�ا+ �يUحظ�أنَّ

ل�عن� ساعدة،�فكل�من�سهَّ
ُ
�ح��Åعن�طريق�ا+

ً
Uزعاج�ليíم�السلوك�ا+سبب�ل السابق�قد�جرَّ

ة �للجريمة�طبًقا�لقواعد�ا+ساهمة�الجنائيَّ
ً

Uى�. طريق�التحريض�وا+ساعدة�ُيعد�فاعSوتأكيًدا�ع

�~ي� ا
ً
�مشارك �بصفته �أٍب �بإدانة �حديث�لها �حكم �~ي ة �النقض�الفرنسيَّ �قضت�محكمة ذلك،

موه�~ي�م'�ل�العائلة
َّ
�الذي�أحدثه�أبناؤه�بسبب�حفٍل�نظ يج�الليSّيِ

)2( .  

�vَ¿أك� �بإصدار�قوان�َن ة ��نحرافيَّ �أو�السلوكيات ��فعال �ضد �أسس�الحماية ق تتعمَّ

�تتفرَّع�و  f�ة�ال �وتعالج��شكاليات�الmÙ�Uائيَّ شّرِع،
ُ
ة�تتفق�مع�سياسة�ا+ ب�هذا�تخصصيَّ تسّبِ

� �لعام �البيئة �حماية �قانون �~ي �مUحظته �يمكن �فينتهج�)3(ال½vيطاني�1990وهو�ما ،

                                                                                

4�V� e8���� ��5 .�1	:�� ��
1 .� �];1 D�5 J�
/�� .���        :

(1) 
Article R623-2 code penal” Les bruits ou tapages injurieux ou 

nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende 

prévue pour les contraventions de la 3e classe.

=Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

    Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou 

la consommation des contraventions prévues au pré

des mêmes peines. 

Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle( 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

)���� ����61I 4N [� J��m� .�1	:�� �\9� England and Wales.  
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

ة� �ا+ادَّ من�القانون�نفسه�عSى�أنه) 16R-623(وتنصُّ

رة�+خالفات�الدرجة�الثالثة �تزعج�سUم�¢خرين�بالغرامة�ا+قرَّ ة�أو�إزعاًجا ليليَّ

عد�
ُ
ة�تتمثل�~ي�ُمصادرة�ال.fÁء�الذي�اسُتخدم�أو�الذي�أ مرتكب�هذه�ا+خالفة�بعقوبة�إضافيَّ

�إعداد� �والتحريض�عSى �ا+ساعدة �بطريق ل �سهَّ �من �كلُّ �العقوبة �وبذات �الجريمة، �رتكاب

ة �ا+ادَّ �هذه �~ي �ا+نصوص�علmÇا �الفرن. )1("واس�Umك�ا+خالفة شّرِع
ُ
�ا+ يUحظ�أنَّ

ل�عن� ساعدة،�فكل�من�سهَّ
ُ
�ح��Åعن�طريق�ا+

ً
Uزعاج�ليíم�السلوك�ا+سبب�ل السابق�قد�جرَّ

ة �للجريمة�طبًقا�لقواعد�ا+ساهمة�الجنائيَّ
ً

Uطريق�التحريض�وا+ساعدة�ُيعد�فاع

�~ي� ا
ً
�مشارك �بصفته �أٍب �بإدانة �حديث�لها �حكم �~ي ة �النقض�الفرنسيَّ �قضت�محكمة ذلك،

موه�~ي�م'�ل�العائلةالضج
َّ
�الذي�أحدثه�أبناؤه�بسبب�حفٍل�نظ يج�الليSّيِ

  �ي]القانون]ال~Pيطاني: ثانًيا
�vَ¿أك� �بإصدار�قوان�َن ة ��نحرافيَّ �أو�السلوكيات ��فعال �ضد �أسس�الحماية ق تتعمَّ

�تتفرَّع�و  f�ة�ال �وتعالج��شكاليات�الmÙ�Uائيَّ شّرِع،
ُ
ة�تتفق�مع�سياسة�ا+ تخصصيَّ

�. �زعاج �لعام �البيئة �حماية �قانون �~ي �مUحظته �يمكن وهو�ما

                                                                                                       

4�V� e8���� ��5 .�1	:�� ��
1 .� �];1 D�5 J�
/�� .���
www.legifrance.gouv 

code penal” Les bruits ou tapages injurieux ou 

nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende 

prévue pour les contraventions de la 3e classe.= 

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou 

la consommation des contraventions prévues au présent article est puni 

(2)
Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle( (1) du 26 février 

2020, pourvoi nº 19-80.641. 
)3( &	�� 41	3����� �K���� ��	�/ .�1	81990 )PROTECTION 

ACT 1990 ()���� ����61I 4N [� J��m� .�1	:�� �\9�

ا�	و��� ا�����

 

 

code penal” Les bruits ou tapages injurieux ou 

nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende 

 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou 

sent article est puni 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�بوضوح�~ي�احتفاله�بتنظيم� �تظهر�مUمحها �وتخصًصا �وحرًصا �فيه�خطة�أك¿�vتحكًما شّرِع
ُ
ا+

ب�لíزعاج،�فيضرب�بقسوٍة�كل�حالة�تكون�مسببة�لíزعاج� �سلوك�مسّبِ العقاب�الدقيق�لكّلِ

سواء�كانت�واردة�~ي�القانون�نفسه�أم�الحا�ت�ال��fمن�واجب�السلطة�أن�تبحث�وتتحرَّى�

�للفعل� �رادعٍة �Åرفع�شكوى�وتقديم�عقوبٍة�مناسبٍة َّgا؛�ليتسm×لتتخذ�إجراءات�للوقاية�م� ع×mا

ة ب��زعاج�القانوني�~ي�قسم�مستقل،�وكيفيَّ م�القانون�الحا�ت�ال��fتسّبِ ِ
ّ
�فينظ

�Å�ة،�ثم�اتخاذ�إجراء�رفع�الشكوى،�بل�ح التصدي�أو�الحد�من�هذا��زعاج�بالطرق�القانونيَّ

ة بقدر�ما�يتفق��-فيلتمس�الباحث�. حا�ت�حصول��شvÄاك�طبًقا�لقواعد�ا+ساهمة�الجنائيَّ

�ووسائل� �م×mا �الحد �طرق �عن ا �أمَّ �و�فعال، �الحا�ت بعض�هذه

� �قانونّيٍ �þزعاج �مصدًرا ل ِ
ّ
�تشك f��ال ��فعال �من

ً
مجموعة

�عSى�سبيل�الحصر�بل�عSى�سبيل�ا+ثال �ولم�َتِرْد �, معاقب�عليه، ة ~ي�) 79(حيث�تردف�ا+ادَّ

�ع �تشريع �~ي �ع×mا ��عUن �تمَّ �أخرى �مسألة �آخر�تعت½�vإزعاًجاأيُّ ؛�"قابّيٍ

�مضايقات� �أي �للكشف�عن �منطق�mا �~ي �تبحث �أن �محلية �سلطة �واجب�كل ومن

خاذ�إجراءات�أو�خطوات�للتحقيق� ليتم�اّتِ

m«ذكر�f�ة�وهذه�مجموعة�من��فعال�ال ) 79(ا�ا+ادَّ

statutory nuisances ”اm×م�،:  

ب�إزعاًجا �بالصحة�ويسّبِ  . الدخان�ا+نبعث�من�أماكن�العمل�بشكٍل�يضرُّ

�َم  �mwا ب �أو�تتسبَّ �وتنبعث�من �أو�مزعجة �أو�حة �أو�آ�ت ركبة

                                                           
(1)

Article 79 of the Environmental Protection Law states paragraph (h)

any other matter declared by any enactment to be a statutory 

nuisance;and it shall be the duty of every local authority to cause its 

area to be inspected from time 

which ought to be dealt with under section 80 below

and 80A below] and, where a complaint of a statutory nuisance is 

made to it by a person living within its area, to take such steps as are 

reasonably practicable to investigate the complaint
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�بوضوح�~ي�احتفاله�بتنظيم� �تظهر�مUمحها �وتخصًصا �وحرًصا �فيه�خطة�أك¿�vتحكًما شّرِع
ُ
ا+

ب�لíزعاج،�فيضرب�بقسوٍة�كل�حالة�تكون�مسببة�لíزعاج� �سلوك�مسّبِ العقاب�الدقيق�لكّلِ

سواء�كانت�واردة�~ي�القانون�نفسه�أم�الحا�ت�ال��fمن�واجب�السلطة�أن�تبحث�وتتحرَّى�

�للفعل� �رادعٍة �Åرفع�شكوى�وتقديم�عقوبٍة�مناسبٍة َّgا؛�ليتسm×لتتخذ�إجراءات�للوقاية�م� ع×mا

ب�لذلك ة. ا+سّبِ ب��زعاج�القانوني�~ي�قسم�مستقل،�وكيفيَّ م�القانون�الحا�ت�ال��fتسّبِ ِ
ّ
فينظ

�Å�ة،�ثم�اتخاذ�إجراء�رفع�الشكوى،�بل�ح التصدي�أو�الحد�من�هذا��زعاج�بالطرق�القانونيَّ

ة حا�ت�حصول��شvÄاك�طبًقا�لقواعد�ا+ساهمة�الجنائيَّ

� �البحث �ُمقتضيات �ووسائل��-مع �م×mا �الحد �طرق �عن ا �أمَّ �و�فعال، �الحا�ت بعض�هذه

  .ون�موضوعها�ا+بحث�الثانيمعالج�mا�فيك

��� ة �ا+ادَّ ن �تبّ�ِ �) 79(وعليه �قانونّيٍ �þزعاج �مصدًرا ل ِ
ّ
�تشك f��ال ��فعال �من

ً
مجموعة

�عSى�سبيل�الحصر�بل�عSى�سبيل�ا+ثال �ولم�َتِرْد معاقب�عليه،

�ع: "قولها) هـ(الفقرة �تشريع �~ي �ع×mا ��عUن �تمَّ �أخرى �مسألة أيُّ

�مضايقات�: "ويكمل �أي �للكشف�عن �منطق�mا �~ي �تبحث �أن �محلية �سلطة �واجب�كل ومن

ة،�وأي�حالة�يقدم�الشخص�شكوى�بسب¾mا خاذ�إجراءات�أو�خطوات�للتحقيق��)1(قانونيَّ ليتم�اّتِ

ة� وهذه�مجموعة�من��فعال�ال��fذكر»m. من�القانون�نفسه) 81(فmÇا�طبًقا�للمادَّ

ا� ل�إزعاًجا�قانوني� ِ
ّ
statutory nuisances"وال��fتكون�مصدًرا�لكل�ما�يشك

ا�بالصحة�أو�مزعًجا -1   .أي�مب�Ågيكون�ضار�

�بالص -2 الدخان�ا+نبعث�من�أماكن�العمل�بشكٍل�يضرُّ

�َم  -3 �mwا ب �أو�تتسبَّ �وتنبعث�من �أو�مزعجة �بالصحة ة �ضارَّ ضوضاء

 .ُمعدات�~ي�الشارع

                   

Article 79 of the Environmental Protection Law states paragraph (h)" 
any other matter declared by any enactment to be a statutory 

nuisance;and it shall be the duty of every local authority to cause its 

area to be inspected from time to time to detect any statutory nuisances 

which ought to be dealt with under section 80 below [F7or sections 80 

and, where a complaint of a statutory nuisance is 

made to it by a person living within its area, to take such steps as are 

reasonably practicable to investigate the complaint". 

ا�	و��� ا�����

 

 

any other matter declared by any enactment to be a statutory 

nuisance;and it shall be the duty of every local authority to cause its 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ا�بالصحة�ومسبًبا�لíزعاج  .جيج�ا+نبعث�من�ا+باني�بحيث�يكون�ضار�

ــة �بالصــحة�العامَّ
ً
�لíزعــاج�بــل�وُمضــرة

ً
. )1(وهــذه�أشــكاٌل�مــن�ا+صــادر�ال�ــ�fتكــون�مســببة

ل�إزعاًجـا،��-سواء�كانت�~ي�الليـل�أو�ال×mـار� ِ
ّ
ل�تشـك ـب�التـدخُّ

َّ
ـا�يتطل ممَّ

ــق�فقــط�
َّ
�ا+عاقــب�عليــه���يتعل ��زعــاج�القــانونيَّ للتقليــل�أو�للحــد�م×mــا،�ومــا�يمكــن�مUحظتــه�أنَّ

�مــا� �جـزاء�يصــل�أحياًنـا�إ`ــى�الحــبس�~ـي�كــّلِ

ص�ويمكـــن�أن�نسvÄشــد�بقضـــ ة�~ـــي�هــذه�ا+ناســـبة�تـــتلخَّ يَّ

ر�بشـــــدة�بســـــبب�وقـــــوف�عربـــــات� وهــــو�متضـــــّرِ

ولوقـــت�طويـــل،�, �التحميـــل�وتفريـــغ�البضـــائع

ـا�جب�النور�عن�طريـق� هـذه�العربـات،�ممَّ

�طـــول�اليـــوم
ً
ا�إ`ـــى�, �عSـــى�أضـــواء�الغـــاز�مشــتعلة

ً
مضـــاف

ل� ـــا�دعـــا�ا+حكمـــة�إ`ـــى�التـــدخُّ ـــا،�ممَّ ـــا�وخاص�

  و�زعاج]العام]والخاص
،�فـاÞول�هــو�كــل� �و�زعـاج�العــاّمِ ـة�مــا�بــ�ن��زعـاج�الخــاّصِ شــّرِع�~ـي�الــدول��جنبيَّ

ُ
ـ��ا+ يمّ�ِ

�fــ�ــة،�وهــذا�هــو�منشــأ�الضــرر�لíزعــاج�وال �بالشــخص�~ــي�ممتلكــات؛�أي�حــدوده�الخاصَّ مــا�يمــسُّ

��زعاج�الع ل�~ـي�دعت�الحاجة�إ`ى�حماية�حق�ملكية��فراد؛�~ي�ح�ن�أنَّ �ينطوي�عSى�التـدخُّ امَّ

حـق�عــام�مشــvÄك�بالتســاوي�بــ�ن�أعضــاء�ا+جتمــع،�مثـل�حــق�ا+ــرور�عSــى�الطريــق�الســريع�العــام،�

ر�مــن�حالــة�إزعــاج� �عنــدما�يكــون�قــد�تضــرَّ �شــخص�أْن�يرفــع�دعــوى�إزعــاج�عــاّمٍ ومــن�ا+مكــن�Þّيِ

ارة�إليـه�~ـي�القضـية�كمـا�مضـت��شـ�-ي�ا+جتمـع�

حالـة�متكـررة�أو�مسـتمرة�فتسـبب�تـدخل�كب�ـ�vوغ�ـ�vمعقـول�~ـي�

ـع�mwـذه�ا+لكيـة،�مثـل �عليـه�أو�عSـى�التمتُّ : جـوهرّيٍ

  .)3(ةmة،�أو�الضيق�العاطفي،�وغ�vها�من��مور�غ��vا+باشر 

                                                           
(1)

 Article 79 of the Environmental Protection Law under the description

Statutory nuisances and inspections therefor”.
(2)

 Benjamin v Storr (1874) LR 9 CP 400.
(3)

 Matthew Mazenier, the law of private nuisance following Wu: 

emanation and access, Submitted for the LLB, Facu

Victoria University of –Wellington
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ا�بال -4 الضجيج�ا+نبعث�من�ا+باني�بحيث�يكون�ضار�

�بال��
ً
�لíزعــاج�بــل�وُمضــرة

ً
وهــذه�أشــكاٌل�مــن�ا+صــادر�ال�ــ�fتكــون�مســببة

سواء�كانت�~ي�الليـل�أو�ال×mـار��-وهذه�ا+صادر�أو��فعال�

ــق�فقــط�
َّ
�ا+عاقــب�عليــه���يتعل ��زعــاج�القــانونيَّ للتقليــل�أو�للحــد�م×mــا،�ومــا�يمكــن�مUحظتــه�أنَّ

�مــا� شـّرِع�عSــى�فــرض�جـزاء�يصــل�أحياًنـا�إ`ــى�الحــبس�~ـي�كــّلِ
ُ
،�بــل�يحــرص�ا+

ً
Uبأصـوات�مزعجــة�لـي

ر�عSـــى�حيــا»mم ِ
ّ
ــر�صـــفو��فــراد�ويـــؤث ِ

ّ
ويمكـــن�أن�نسvÄشــد�بقضـــ, يعك

�هنـــــاك�شخًصـــــا�يـــــد�ى� ر�بشـــــدة�بســـــبب�وقـــــوف�عربـــــات�) Benjamin(وقائعهــــا�~ـــــي�أنَّ وهــــو�متضـــــّرِ

�با+ـــد�ى�Þغـــراض�التحميـــل�وتفريـــغ�البضـــائع ا+ـــد�ى�عليـــه�أمـــام�ا+قéـــ�Åالخـــاّصِ

�وحجب�النور�عن�طريـق� ب�~ي�ضيق�الشارع�وإزعاج�الطريق�العاّمِ ا�تسبَّ ممَّ

�طـــول�اليـــوم
ً
ـــد�النفقــات�للحفـــاظ�عSـــى�أضـــواء�الغـــاز�مشــتعلة ـــد�ي�إ`ـــى�تكبُّ

ُ
اضــطر�ا+

ل� ـــا�دعـــا�ا+حكمـــة�إ`ـــى�التـــدخُّ ـــا،�ممَّ ـــا�وخاص� ذلـــك�رائحـــة�الخيـــول،�وهـــذا�كلـــه�يســـبب�إزعاًجـــا�عام�

  . )2(وفرض�جزاٍء؛�تعويًضا�+ا�جرى 

ا
ً
و�زعاج]العام]والخاص]القوانDن]iنجلو]سكسونية: ثالث

،�فـاÞول�هــو�كــل� �و�زعـاج�العــاّمِ ـة�مــا�بــ�ن��زعـاج�الخــاّصِ شــّرِع�~ـي�الــدول��جنبيَّ
ُ
ـ��ا+ يمّ�ِ

�fــ�ــة،�وهــذا�هــو�منشــأ�الضــرر�لíزعــاج�وال �بالشــخص�~ــي�ممتلكــات؛�أي�حــدوده�الخاصَّ مــا�يمــسُّ

��زعاج�الع دعت�الحاجة�إ`ى�حماية�حق�ملكية��فراد؛�~ي�ح�ن�أنَّ

حـق�عــام�مشــvÄك�بالتســاوي�بــ�ن�أعضــاء�ا+جتمــع،�مثـل�حــق�ا+ــرور�عSــى�الطريــق�الســريع�العــام،�

ر�مــن�حالــة�إزعــاج� �عنــدما�يكــون�قــد�تضــرَّ �شــخص�أْن�يرفــع�دعــوى�إزعــاج�عــاّمٍ ومــن�ا+مكــن�Þّيِ

��الخسـارة�ال�ـ�fلحقـت�بـه�عـن�بـا�ي�ا+جتمـع� ة،�ليمّ�ِ
خاصَّ

ا��زعاج�الخـاص�فهـو�. أعUه حالـة�متكـررة�أو�مسـتمرة�فتسـبب�تـدخل�كب�ـ�vوغ�ـ�vمعقـول�~ـي�"أمَّ

ر�هذه�التدخUت�بشـكٍل " حدود�الفرد ِ
ّ
ـع�mwـذه�ا+لكيـة،�مثـل�فقد�تؤث �عليـه�أو�عSـى�التمتُّ جـوهرّيٍ

الروائح�الكر�mة،�أو�الضيق�العاطفي،�وغ�vها�من��مور�غ��vا+باشر 

                   

he Environmental Protection Law under the description" 
Statutory nuisances and inspections therefor”. 

Benjamin v Storr (1874) LR 9 CP 400. 

Matthew Mazenier, the law of private nuisance following Wu: 

emanation and access, Submitted for the LLB, Faculty of Law, 

Wellington- 2013, p.4&5. 
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�  ا�����

ومـــــا�يمكـــــن�قولـــــه،�أنـــــه�~ـــــي�العصـــــور�القديمـــــة�كـــــان�ثمـــــت�تمي�ـــــ��مـــــا�بـــــ�ن��زعـــــاج�العـــــام�

والخــاص،�بحيــث�يعــد��ول�جريمــة�و�خ�ــ�vلــيس�كــذلك؛�Þن��زعــاج�العــام�كــان�ُيعاقــب�عليــه�

ـــر�ويـــزعج�صـــفو�¢خـــرين،�وهـــو�مـــا�دَعـــا�جانًبـــا�مـــن� ِ
ّ
ره�القـــانون،�ومـــن�ثـــم�يعك ِvّي½ـــ���

ً
Uبصـــفته�عمـــ

�هـو�جريمـة،�وهـو�مـا�يكـون�فيـه�الشـخص�مـذنًبا�بارتكـاب�إزعـاج� �زعـاج�العـامُّ

ره�القـانون  ِvّفيمـا�, التجاهـل�لواجـب�قـانوني�-2. أن�يقوم�بعمل���ي½ـ

�حيـــــاة�وصـــــحة�أو�ممتلكـــــات�أو�راحـــــة��فـــــراد�
1(.  

تبسيط�القانون�الجنائي�: بعنوان�2015

تحــــت�وصـــف��زعــــاج�العــــام�وإثــــارة�¢داب�

ة ة�جرائم�قانونيَّ   . اب�العامَّ

�العقاب� �وعدم �العام ��زعاج �جريمة �إلغاء �إ`ى �يذهب �رأٌي �هناك �آخر، �جانٍب ومن

عاقبة�علmÇا�
ُ
�للكلمة،�فيمكن�ا+ فيما�لو�وقعت��-ا�با+ع�Ågالحر~ّيِ

�الخ �أو�بيع �السريعة، �الطرق �إعاقة �آخر�مثل �عقابّيٍ �الرأي. ½��الفاسدبنّصٍ إن�: ويكمل

�بعيدة �فvÄة �إ`ى �وممتدٌّ �الكتاب�, �للغاية ويعتمد

،�)Hawkins()3(~ي�تعريفهم�لíزعاج�العام�عSى�تحليل�هوكي'��

�بحيث �الكتاب�القانوني�ن �هو�من�صنع �العام ��زعاج �أنَّ Ågبمع� �العصور��أي �~ي �ذلك كان

محددة،�فمن�غ��vالواضح�فيما�إذا�كانت�هناك�

�مصدر��زعاج�العام�مشكوك�فيه �فإنَّ إن�: ويضيف, جريمة�تتمثل�~ي��زعاج�العام،�ولهذا

ة�با+دينة�والتغا�fÁÂعن�ا+راسيم�ال خاصَّ

�لذلك��� �ضاعت، �لك×mا �كانت�تشريعات�سابقة وربما

�باستثناء�ما� �تندرج�تحت�وصف��زعاج�العاّمِ
ً
ة �هناك�مضايقاٍت�قانونيَّ يوجد�دليٌل�عSى�أنَّ

                                                           
(1)

 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice (Thomson 

Reuters, 2016), para 31-40.
(2)

Law Commission, no 358 ('LC 358')
(3)

 W Hawkins, A Treatise of Pleas of the Crown (1st ed, 1716

1824. 
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ومـــــا�يمكـــــن�قولـــــه،�أنـــــه�~ـــــي�العصـــــور�القديمـــــة�كـــــان�ثمـــــت�تمي�ـــــ��مـــــا�بـــــ�ن��زعـــــاج�العـــــام�

والخــاص،�بحيــث�يعــد��ول�جريمــة�و�خ�ــ�vلــيس�كــذلك؛�Þن��زعــاج�العــام�كــان�ُيعاقــب�عليــه�

ـــر�ويـــزعج�صـــفو�¢خـــرين،�وهـــو�مـــا�دَعـــا�جانًبـــا�مـــن� ِ
ّ
ره�القـــانون،�ومـــن�ثـــم�يعك ِvّي½ـــ���

ً
Uبصـــفته�عمـــ

�هـو�جريمـة،�وهـو�مـا�يكـون�فيـه�الشـخص�مـذنًبا�بارتكـاب�إزعـاج�: القـول الفقـه�إ`ـى� �زعـاج�العـامُّ

�بحيث�يشvÄط�فيه ره�القـانون �-1: عاّمٍ ِvّأن�يقوم�بعمل���ي½ـ

ض�حيـــــاة�وصـــــحة�أو�ممتلكـــــات�أو�راحـــــة��فـــــراد�) �غفـــــال(لـــــو�أثـــــر�هـــــذا�الفعـــــل�أو��متنـــــاع� وعـــــرَّ

ع�بحقوقهمللخطر�أو� 1(إعاقة�الجمهور�~ي�ممارسة�والتمتُّ

ة� 2015عام�) LC(و~ي�تقرير�صدر�عن�اللجنة�القانونيَّ

entitled Simplification of Criminal Lawتحــــت�وصـــف��زعــــاج�العــــام�وإثــــارة�¢داب��

ة ةأوصت�اللجنة�بأن��زعاج�العام�وإثارة�¢د, )2(العامَّ ة�جرائم�قانونيَّ اب�العامَّ

�العقاب� �وعدم �العام ��زعاج �جريمة �إلغاء �إ`ى �يذهب �رأٌي �هناك �آخر، �جانٍب ومن

عاقبة�علmÇا�
ُ
�للكلمة،�فيمكن�ا+ ا�با+ع�Ågالحر~ّيِ

�إزعاًجا�عام� علmÇا؛�mÙÞا���تعدُّ

�الخ�– �أو�بيع �السريعة، �الطرق �إعاقة �آخر�مثل �عقابّيٍ بنّصٍ

�بعيدة �فvÄة �إ`ى �وممتدٌّ �مشوش�للغاية �تاريخها �هو�أنَّ �إلغائه �عدم حقيقة

~ي�تعريفهم�لíزعاج�العام�عSى�تحليل�هوكي�-بل�ح��Åا+حاكم��-القانونيون�

�بحيث �الكتاب�القانوني�ن �هو�من�صنع �العام ��زعاج �أنَّ Ågبمع� أي

محددة،�فمن�غ��vالواض�- أي��زعاجات��-ا+بكرة،�فكانت�ا+ضايقات�

�مصدر��زعاج�العام�مشكوك�فيه �فإنَّ جريمة�تتمثل�~ي��زعاج�العام،�ولهذا

والتغا�fÁÂعن�ا+راسيم�ال, هذه��زعاجات�كانت�م×mا�حا�ت�قليلة�وتم�تجاهلها

� ��ول �إدوارد �لذلك���) 1307-1272(من�زمن �ضاعت، �لك×mا �كانت�تشريعات�سابقة وربما

�باست �تندرج�تحت�وصف��زعاج�العاّمِ
ً
ة �هناك�مضايقاٍت�قانونيَّ يوجد�دليٌل�عSى�أنَّ

�علmÇا�   . من�بعض�الحا�ت) هوكي'�(نصَّ

                   

Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice (Thomson 

40. 

Law Commission, no 358 ('LC 358'). 

W Hawkins, A Treatise of Pleas of the Crown (1st ed, 1716-21; last ed 

ا�	و��� ا�����
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ن�القـانون�العـام�1716ام�~ي�عام� ،�تضـمَّ

  .�ل�للمسافر�وإقامة

ب�إثبات�إزعاج�لÃفراد
َّ
  :وشمل�هوكي'�. ،�وهذا���يتطل

  .وا+ومسات�والبيوت�ال��fتؤوي�اللصوص

م�لهــا،�كــرقم� ِ
ّ
�مــنظ ) 3(و) 2(عSــى�الــرغم�مــن�نقــل�بعــض�هــذه�الحــا�ت�إ`ــى�تشــريع�خــاّصٍ

  .بحسب�قانون�شرطة�العاصمة

��زعــاج�العــام�أصــبح� كانــت�نتيجــة�هــذا��لتبــاس�والغمــوض�أنَّ

فشـلوا�~ــي�فصـل�ا+ضــايقات��-كجريمــة�كتـب�فmÇـا�القــانونيون،�إذ�هـم�أ

لـــم�يمّ�ــــ���زعـــاج�العــــام�عـــن�الجــــرائم��خـــرى�مثــــل�أصــــحاب�

أو�ا+عاملـــة�غ�ـــ�vا+شـــروعة�للمـــوتى،�) بيـــوت�دعـــارة

ــا�عـن�تقريــر� ربكـة�~ــي�الوجـود،�وأمَّ
ُ
مـن�أك¿ــ�vالجـرائم�ا+

الذي�مضت��شارة�إليه،�فكانت��عاقة�بأmÙم�اختصاصهم�كـان�فقـط�للنظـر�~ـي��زعـاج�

  :العام،�ويجب�إلغاء��زعاج�العام؛�لÃسباب�التالية

قـــــــة�بــــــــ ِ
ّ
تعل

ُ
رفـــــــض�صـــــــاحب�ال'ـــــــ�ل�الطعـــــــام��-أ: وÚـــــــي�الجـــــــرائم�ا+

�تصــنيفها�عSــى�أmÙــا�مضــايقات� ا+عاملــة�غ�ــ�vا+شــروعة�للمــوتى،�وهــذه�بعــض��فعــال�ال�ــ�fتــمَّ

فــ�Uدا�ــي�لíبقــاء�عSــى�جريمــة�إزعــاج�عــام؛�Þن�هــذه��فعــال�

��لتبـــــاس�مـــــا�بـــــ�ن� تصـــــبح�مغطـــــاة�بالتشـــــريع،�وÚـــــي�أفعـــــال�ُمعاديـــــة�للمجتمـــــع،�وهـــــو�الحـــــل�لفـــــّكِ

�زعـــاج�العـــام�وجـــرائم�القـــانون�العـــام،�و��دا�ـــي�للعـــودة�مـــرة�أخـــرى�لهـــذا��لتبـــاس�والتـــداخل�

�هـذه��فعــال�¢ن� ويخــتم�الـرأي�قولــه�بضـرورة�إلغــاء��زعـاج�العــام؛�Þنَّ

                                                           
(1)

Graham McBain, Abolishing the Crime of Public Nuisance and 

Modernising That of Public Indecency, International Law Research; 

Vol. 6, No. 1; 2017, p8.  
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ام�~ي�عام�لíزعاج�الع�Hawkins' Packagingو~ي�وصفه�

  :جرائم،�م×mا

رفض�صاحب�ال'�ل�العام�توف��vم'�ل�للمسافر�وإقامة�-1

ب�إثبات�إزعاج�لÃفراد)بيت�دعارة(إدارة�م'�ل�غ��vمنظم��-2
َّ
،�وهذا���يتطل

والبيوت�ال��fتؤوي�اللصوص. البيوت�ال��fتمارس�فmÇا��لعاب،�وا+سارح�-3

م�لهــا،�كــرقم� ِ
ّ
�مــنظ عSــى�الــرغم�مــن�نقــل�بعــض�هــذه�الحــا�ت�إ`ــى�تشــريع�خــاّصٍ

�التأكيد�عSى�أmÙا� بحسب�قانون�شرطة�العاصمة" إزعاجات"والجرائم��خرى،�فقد�تمَّ

كانــت�نتيجــة�هــذا��لتبــاس�والغمــو: ويخلــص�الــرأي�إ`ــى�أنــه

كجريمــة�كتـب�فmÇـا�القــانونيون،�إذ�هـم�أ�'ragbag'" مـن�ا+همـUت"

ـــة�عــــن�القـــانون�العــــام لـــم�يمّ�ــــ���زعـــاج�العــــام�عـــن�الجــــرائم��خـــرى�مثــــل�أصــــحاب��-ب. القانونيَّ

مـــة�
َّ
بيـــوت�دعـــارة(ال'ـــ�ل�العـــادي�ن،�أو�إدارة�بيـــوت�غ�ـــ�vمنظ

ــا�عـن�تقريــر��-و��يــزال��–عــاج�العـام�وهكـذا�أصـبح��ز  ربكـة�~ــي�الوجـود،�وأمَّ
ُ
مـن�أك¿ــ�vالجـرائم�ا+

)LC (م�اختصاصهم�كـان�فقـط�للنظـر�~ـي��زعـاج�mÙالذي�مضت��شارة�إليه،�فكانت��عاقة�بأ

العام،�ويجب�إلغاء��زعاج�العام؛�لÃسباب�التاليةالعام�وليس�جرائم�القانون�

قـــــــة�بــــــــ: لةإلغـــــــاء�الجـــــــرائم�ذات�الصـــــــ�-1 ِ
ّ
تعل

ُ
وÚـــــــي�الجـــــــرائم�ا+

مة�-ب. والسكن
َّ
  .إدارة�بيوت�غ��vمنظ

�تصــنيفها�عSــى�أmÙــا�مضــايقات��-2 ا+عاملــة�غ�ــ�vا+شــروعة�للمــوتى،�وهــذه�بعــض��فعــال�ال�ــ�fتــمَّ

�دليل�عSى��زعاج ب�أيَّ
َّ
ة�وال����fتتطل   .عامَّ

ة�-3   .إثارة�الفو�ÅÁÂالعامَّ

�وضــع�فــإذا�مــ فــ�Uدا�ــي�لíبقــاء�عSــى�جريمــة�إزعــاج�عــام؛�Þن�هــذه��فعــال�) 2(و) 1(ا�تــمَّ

��لتبـــــاس�مـــــا�بـــــ�ن� تصـــــبح�مغطـــــاة�بالتشـــــريع،�وÚـــــي�أفعـــــال�ُمعاديـــــة�للمجتمـــــع،�وهـــــو�الحـــــل�لفـــــّكِ

�زعـــاج�العـــام�وجـــرائم�القـــانون�العـــام،�و��دا�ـــي�للعـــودة�مـــرة�أخـــرى�لهـــذا��لتبـــاس�والتـــداخل�

�هـذه��فعــال�¢ن�. الالكب�ـ�vمـا�بــ�ن��فعـ ويخــتم�الـرأي�قولــه�بضـرورة�إلغــاء��زعـاج�العــام؛�Þنَّ

  .)1(مشمولة�بالتشريع

                   

Graham McBain, Abolishing the Crime of Public Nuisance and 

Modernising That of Public Indecency, International Law Research; 

ا�	و��� ا�����
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�أنـــه�~ـــي�القـــوان�ن��نجلـــو�سكســـونية�لـــم�يـــتم�الvÄك�ـــ��عSـــى�أو�ذكـــر�جريمـــة��زعـــاج�

�العام�لÃفراد،�وهذا���يبدو�أمـًرا�مفاجًئـا؛�بسـبب�الvÄك�ـ��عSـى�أمـور�أخـرى�بشـكل�كب�ـv،�كالقتـل

دة� ،�وكانــــت�القــــوان�ن�ُمحـــــدَّ
ً

Uعــــدد�الســــكان�كــــان�حينــــذاك�قلــــي� والســــرقة�والضــــرب،�وأيًضــــا�Þنَّ

�أو���مكان�لجريمة�عامة�من��زعاج�العام
ً

Uووقائية،�ولذلك�كان�ا+كان�ضئي.  

 common"تحـــت�مفهـــوم��زعـــاج�ا+شـــvÄك�

ـة�لíزعـاج�العـام�كـإدارة�بيـوت�غ�ـ�vمنظمـة� �هناك�أمثلـة�فرديَّ نَّ

�عن�الضرر�
ً

أو�بيوت�اللعب�ا+شvÄكة،�وكذلك�الحيوانات�ال��fجعل�القانون�الشخص�مسؤو�

الذي�ألحقه�الحيوان�بمبـاني�شـخص�آخـر،�واقتحـام�الخنـازير�+نـتج��شـجار�والطـرق�السـريعة�

ال��fلـم�َيـِرْد�) 1066(وسواء�كانت�قوان�ن�وليام�~ي�عام�

ال�ــ�fكانــت�) 1189(،�أم�قــوان�ن�لنــدن�~ــي�عــام�

تبـــاع�فmÇـــا�ا+ـــواد�الغذائيـــة�وا+شـــروبات�وا+نتجـــات�والخ½ـــ��الفاســـد،�ممـــا�دعـــا�إ`ـــى�تنظـــيم�ذلـــك،�

�مــن�أشــكال�التشــريع�ليــتم�وضــع�
ً

Uكانــت�شــك�vتــداب�

ضـــايقات�كإلقـــاء�القمامــــة�و�صـــوات�ا+زعجـــة�ممـــا�كــــان�مصـــدر�إزعـــاج،�و~ـــي�عهــــد�
ُ
�لهـــذه�ا+ حـــّدٍ

ـا� ب�إزعاًجـا�عام� كانت�أحـد�أهـم�ا+ضـايقات�ال�ـ�fتسـّبِ

عرقــل�وتعــوق�ا+Uحــة�البحريــة،�وال�ــ�fتــم�
ُ
ت

ضـــــــايقات: "الـــــــذي�جـــــــاء�فيـــــــه
ُ
�-ســـــــيتم�إلغـــــــاء�جميـــــــع�ا+

باســــتثناء�, ~ــــي�ا+ســــتقبل�تماًمــــا�مــــن�ال×mــــر�تــــايمز�ومــــدواي،�و~ــــي�جميــــع�أنحــــاء�إنجلÄــــvا

 BRACTON (c. 1240), EYRES" )العيـون�ونظـام�ويلـز

                                                           
(1)

 “All kydells for the future shall be removed altogether from Thames 

and Medway, and throughout all England, except upon the sea shore”.  

 p.B� ��	O1B� .� �/U� e� J]���� �8 4��� YK����� e��6 ���)I �9 &�/�� �\9 .� C�O���
 .� .���� .	�; 41	��; �U8����� t\9 ��6��� ���	6��� q����� J�;�� 49 ��K	��� �������

 .	��� ���F�� f�� 4N .��a<��� .� .	�� �.�1	:�� >	O:N .� .������
 J�F�� ����� q�� 4K	16�� �
:�� D�5 C�8���� &�	/��� &�;:�–  ��1�� (E#  J�5 Z�/

�p�1�1	:�� �	F�<��� .� ������ [���� �.�� J6� .	�� � x=	:� . hU�
F� :Bracton, n 24 D�5
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يتضـــح�أنـــه�~ـــي�القـــوان�ن��نجلـــو�سكســـونية�لـــم�يـــتم�الvÄك�ـــ��عSـــى�أو�ذكـــر�جريمـــة��زعـــاج�

العام�لÃفراد،�وهذا���يبدو�أمـًرا�مفاجًئـا؛�بسـبب�الvÄك�ـ��عSـى�أمـور�أخـرى�بشـكل�كب�ـv،�كالقتـل

دة� ،�وكانــــت�القــــوان�ن�ُمحـــــدَّ
ً

Uعــــدد�الســــكان�كــــان�حينــــذاك�قلــــي� والســــرقة�والضــــرب،�وأيًضــــا�Þنَّ

�أو���مكان�لجريمة�عامة�من��زعاج�العام
ً

Uووقائية،�ولذلك�كان�ا+كان�ضئي

ا�فيمـــا�جمعـــه�
ً
تحـــت�مفهـــوم��زعـــاج�ا+شـــvÄك�) هـــوكي'�(قصــارى�القـــول�إذ

annoyance " منظمـة�إ: أنه�يمكن�القول�vزعـاج�العـام�كـإدارة�بيـوت�غ�ـíـة�ل �هناك�أمثلـة�فرديَّ نَّ

�عن�الضرر�
ً

أو�بيوت�اللعب�ا+شvÄكة،�وكذلك�الحيوانات�ال��fجعل�القانون�الشخص�مسؤو�

الذي�ألحقه�الحيوان�بمبـاني�شـخص�آخـر،�واقتحـام�الخنـازير�+نـتج��شـجار�والطـرق�السـريعة�

ة، وسواء�كانت�قوان�ن�وليام�~ي�عام��وعرقل�mا�سواء�أكانت�للملك�أم�خاصَّ

،�أم�قــوان�ن�لنــدن�~ــي�عــام�)1113(فmÇــا��ــfÁء�عــن��زعــاج،�أم�قــوان�ن�ه'ــvي�

تبـــاع�فmÇـــا�ا+ـــواد�الغذائيـــة�وا+شـــروبات�وا+نتجـــات�والخ½ـــ��الفاســـد،�ممـــا�دعـــا�إ`ـــى�تنظـــيم�ذلـــك،�

�مــن�أشــكال�التشــريع�ليــتم�وضــع�) 1189(بحيــث�أصــدر�ا+لــك�ريتشــارد��ول�
ً

Uكانــت�شــك�vتــداب�

ضـــايقات�كإلقـــاء�القمامــــة�و�صـــوات�ا+زعجـــة�ممـــا�كــــان�مصـــدر�إزعـــاج،�و~ـــي�عهــــد�
ُ
�لهـــذه�ا+ حـــّدٍ

ب�إزعاًجـا�عام�1215عام��MAGNA CARTAماغنا�كارتا� كانت�أحـد�أهـم�ا+ضـايقات�ال�ـ�fتسـّبِ

ة� عرقــل�وتعــوق�ا+Uحــة�البحريــة،�وال�ــ�fتــم�ال�ــ�f" مصــائد��ســماك"هــو�وضــع�الســدود�الســمكيَّ
ُ
ت

الـــــــذي�جـــــــاء�فيـــــــه�33إزال�mـــــــا�~ـــــــي�نفـــــــس�العهـــــــد�~ـــــــي�الفصـــــــل�

~ــــي�ا+ســــتقبل�تماًمــــا�مــــن�ال×mــــر�تــــايمز�ومــــدواي،�و~ــــي�جميــــع�أنحــــاء�إنجلÄــــvا�-�زعاجــــات

"شـاطئ�البحـر
العيـون�ونظـام�ويلـز( )2(و~ـي�كتـاب�براكتـون . )1(

                   

“All kydells for the future shall be removed altogether from Thames 

throughout all England, except upon the sea shore”. 

 p.B� ��	O1B� .� �/U� e� J]���� �8 4��� YK����� e��6 ���)I �9 &�/�� �\9 .� C�O���
 .� .���� .	�; 41	��; �U8����� t\9 ��6��� ���	6��� q����� J�;�� 49 ��K	��� �������

��	;]��. 

)2((� (�19 �E .������ ���  .	��� ���F�� f�� 4N .��a<��� .� .	�� �.�1	:�� >	O:N .� .������
 J�F�� ����� q�� 4K	16�� �
:�� D�5 C�8���� &�	/��� &�;:�

�p�1�1	:�� �	F�<��� .� ������ [���� �.�� J6� .	�� � x=	:�
 e8��org-wikipedia-m-https://en  
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�  ا�����

د�بعـض�مصـادر� الذي�تكلم�حول�قوان�ن�وأعراف�إنكلÄـvا،�عـدَّ

ة� ضــــايقات�و�زعاجــــات�بحيـــــث�كانــــت�ضـــــارَّ
ُ
لكــــن�ليســـــت��-�زعــــاج،�وأشــــار�إ`ـــــى�وجــــود�بعـــــض�ا+

�ت ب�وا+جــرى�ا+ــائي�الــذي�لــو�تــمَّ حويلــه�لســبَّ

ومــــن�هــــذا�يظهــــر�أن�, والصــــيد�ومــــا�إ`ــــى�ذلــــك

��ما�ب�ن��زعاج�العام�و�زعاج�الخاص   .)1(قد�م�َّ

ع�عجيب،�وقد�ُعدت�مسألة�إلغاء� �منه�كان�ذا�تنوُّ �السلوك�ا+شكوَّ أنَّ

�كوmÙا� �الحقبات؛ �تلك �~ي ة �ُمِلحَّ
ً
ضرورة

ص�+ساكن��فراد،� تشvÄك�مع�جرائم�القانون�العام،�بما�~ي�ذلك�إقامة�مصنع�~ي�مكان�ُمخصَّ

�بقايا� �من �وإطعامها �عام �شارع �من �الخنازير�بالقرب �وإبقاء �شرس، �كلب �عSى

  . والضوضاء�وضجيجها�والروائح�من�ا+صانع�وا+ناجم

�ا+سألة� وبعد�كل�هذا�التجوال�ا+قتصر�عSى�طبيعة��زعاج�العام�وتأصيله�يبدو�أنَّ

ا �عام� �اعتباره�إزعاًجا �يتمُّ ة�لحظر�ما �من�خUل�نصوٍص�أو�لوائح�تنظيميَّ ت�معالجm�ُا , قد�تمَّ

�الكUب� �وقانون �إليه، ��شارة �مضت الذي

�مدينة� �كUئحة ��خرى، �التنظيمية �والنصوص �القوان�ن �من �وغ�vها ،

حة�وسUمة�ورفاهية�سكان�ا+دينة�بفرض�

�و ضايقات
ُ
�ا+ �عSى ��شخاص �من �وغ�vهم �ا+الك�ن �عSى ة �تسب¾mا�ا+سؤوليَّ f��ال �زعاجات

�Rimmington)3("ريمينغتون "إ`ى�أن�انت��Åéمر�~ي�مجلس�اللوردات�~ي�

،�ومن��فضل�محاكاة�السلوك� �قانونّيٍ �أك¿�vأنواع��زعاج�العام�شيوًعا�تخضع�لنّصٍ إ`ى�أنَّ

                                                           

 A��� �	M �]V� 	OM��� ��K3	]� �p�	M
 ��j� �}�	M J
	/�� ��M�� .	� �\I 	� �N���

 	hK3	] .	� .I 	p�E �[���)I �6� f�\� .	� .~N �L��R�[�	5��� �6�N �}�	M .	� J�.  
See: D Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligations (OUP, 

1999( (1), pp 98-106.   
(2)

 NUISANCE HOUSE(ATM   ئحة مدينةq

(3)
P Thornton, The Law of Public Order and Protest (2010).
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& STATUTE OF WALES 1284 "د�بعـض�مصـادر� الذي�تكلم�حول�قوان�ن�وأعراف�إنكلÄـvا،�عـدَّ

ة� ضــــايقات�و�زعاجــــات�بحيـــــث�كانــــت�ضـــــارَّ
ُ
�زعــــاج،�وأشــــار�إ`ـــــى�وجــــود�بعـــــض�ا+

�ت, وضــع�طاحونــة�~ــي�ملــك�الغ�ــv: ومثــال�ذلــك�-خاطئــة� وا+جــرى�ا+ــائي�الــذي�لــو�تــمَّ

والصــــيد�ومــــا�إ`ــــى�ذلــــك, تلًفــــا�لدىأحــــد�الج�ــــvان،�والحــــق�~ــــي�ر�ــــي�الحيوانــــات

��ما�ب�ن��زعاج�العام�و�زعاج�الخاص" براكتون " قد�م�َّ

ع�عجيب،�وقد�ُعدت�مسألة�إلغاء�: خUصة��مر�� �منه�كان�ذا�تنوُّ �السلوك�ا+شكوَّ أنَّ

� �العام �ل�-�زعاج �+ا �التباس�وغ��vواضحة �من �كوmÙا��- ها �الحقبات؛ �تلك �~ي ة �ُمِلحَّ
ً
ضرورة

ص�+ساكن��فراد،� تشvÄك�مع�جرائم�القانون�العام،�بما�~ي�ذلك�إقامة�مصنع�~ي�مكان�ُمخصَّ

�بقايا� �من �وإطعامها �عام �شارع �من �الخنازير�بالقرب �وإبقاء �شرس، �كلب أو�الحفاظ�عSى

والضوضاء�وضجيجها�والروائح�من�ا+صانع�وا+ناجمالطعام،�كما�غطت�انبعاثات�الدخان�

�ا+سألة���� وبعد�كل�هذا�التجوال�ا+قتصر�عSى�طبيعة��زعاج�العام�وتأصيله�يبدو�أنَّ

�عام �اعتباره�إزعاًجا �يتمُّ ة�لحظر�ما �من�خUل�نصوٍص�أو�لوائح�تنظيميَّ ت�معالجm�ُا قد�تمَّ

�ذلك �: ومثال �لعام �البيئة �حماية �الكUب��1990قانون �وقانون �إليه، ��شارة �مضت الذي

� �لعام �مدينة�1991الخطرة �كUئحة ��خرى، �التنظيمية �والنصوص �القوان�ن �من �وغ�vها ،

،�والغرض�م×mا�هو�حماية�الصحة�وسUمة�ورفاهية�سكان�ا+دينة�بفر)2(أمهرست�~ي�أوهايو

�و ضايقات
ُ
�ا+ �عSى ��شخاص �من �وغ�vهم �ا+الك�ن �عSى ة ا+سؤوليَّ

إ`ى�أن�انت��Åéمر�~ي�مجلس�اللوردات�~ي�, التجمعات�الصاخبة

،�ومن��فضل�محاكاة�السلوك� �قانونّيٍ �أك¿�vأنواع��زعاج�العام�شيوًعا�تخضع�لنّصٍ إ`ى�أنَّ

                   
)1( �	:�	M��� =�� .��� �8#  �	6	5)@� (E #  A��� �	M �]V� 	OM��� ��K3	]� �p�	M

 q��R�� &��:�� �6�N �	hK3	]"�	5)I q��R " ��j� �}�	M J
	/�� ��M�� .	� �\I 	� �N���
 	hK3	] .	� .I 	p�E �[���)I �6� f�\� .	� .~N �L��R�

See: D Ibbetson, A Historical Introduction to the Law of Obligations (OUP, 

NUISANCE HOUSE(ATM - April 28, 2008 – Art. 40( (1)

 أمھرست 

 e8���� ��5 `K����� .� 	9��j� 	O��5 J�
/�� .���
 ����@�41�:https://www.amherstma.gov/ 

P Thornton, The Law of Public Order and Protest (2010). 
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�  ا�����

�ا+ �طريقة د �يحّدِ �Þنه �العام؛ �القانون �من �أفضل �خاّصٍ �والعقوبة�ّيٍ حاكمة

�~ي�القانون�العام
ً
  .القصوى�مع�الضمانة�للُم�mم،�وال��fكانت�غائبة

ا� ا�أم�خاص� يفvÄض�أن�يكون�هناك��-سواء�أكان�عام�

�تكون� �أْن �و��بد �عن��حجام، �تم��ها �الحركة �وتلك �لتحدث��ثر، ة �عضويَّ �دافعة حركة

ة وهذا�هو�. العقوبة�أو�التداب���vحvÄازيَّ

  مقومات]تجريم]�زعاج]اللي�ي

�ومتعاوًنا ا
ً
�ومتماسك ا �مستقر� �الدولة �~ي fÁæالسيا� �النظام �كان �دوره�, كلما فسيؤدي

�شكل�من�أشكال��نحراف�أو�التجاوز�والتداخل� مجال�Þّيِ

ة،� و��يتأتى�هذا�التكامل�و�نسجام�إ��من�خUل�تب�fgسياسات�جنائيَّ

ق�من�مخاطر� �مطالب�بأن�يتحقَّ شّرِع
ُ
�فا+ �مكافحة�مقومات�أية�جريمة،

�الخروج�عن�الضوابط�تولدت�جريمة،� ،�فكلما�تمَّ

�عSى�)  �وضرًرا �وخطًرا �تجاوًزا مسببة

شّرِع��-ا،�فيستع�ن
ُ
ببعض��دوات��-أي�ا+

�لغرض�مكافحة� �تكون�أك¿�vانسجاًما؛ f�ة�ال القانونيَّ

شّرِع�
ُ
�عSى�عاتق�ا+ �يلقي�أيًضا �ما وهذا

�ممزوج� fتجريم� �قالب �~ي ة �قانونيَّ �صياغة �أجل �من �وأهدافها؛ �ووسائلها �أسباmwا معرفة

وبعكسه�يؤدي�إ`ى�جمود�وشلل�والقعود�

ا   . عن�التطور�وعدم�ا+وافاة�بمتطلبات�ا+جتمع،�فت×mار�دعائمه�تدريجي�

�من�تقسيم�هذا�ا+بحث�إ`ى�مطلب�ن،��ول  ن�فيه�أركان�: �بيان�ذلك،���بدَّ نبّ�ِ

ب�عSى�ارتكاب�جريمة
 .�زعاج�بيان�¢ثار�ال��fتvÄتَّ

                                                           

 ��6� �4��S��� 4K	16�� e��R��� ��01� .� �p�K	16�� �;	�;�� ���8�� �41���S��� ��/�
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�ا+ �طريقة د �يحّدِ �Þنه �العام؛ �القانون �من �أفضل �خاّصٍ �تشري�ّيٍ بقانون

�~ي�القانون�العام
ً
القصوى�مع�الضمانة�للُم�mم،�وال��fكانت�غائبة

�ذلك،�لكي�يحدث��زعاج� ا�أم�خاص�-ولكّلِ سواء�أكان�عام�

�عن�� �تم��ها �الحركة �وتلك �لتحدث��ثر، ة �عضويَّ �دافعة حركة

�بإرادة�أو�ق
ً
ة: صد،�ليستحق�الجزاء�بصوريتهمصحوبة العقوبة�أو�التداب���vحvÄازيَّ

  .موضوع�ا+بحث�الثاني

  اBبحث]الثاني

مقومات]تجريم]�زعاج]اللي�ي

  : تمهيد]وتقسيم

�ومتعاوًنا�� ا
ً
�ومتماسك ا �مستقر� �الدولة �~ي fÁæالسيا� �النظام �كان كلما

�شكل�من�أشكال��نحراف�أو�التجاوز�والتداخل�فهنا���, بكفاءة�ووظائفه�بحرفية مجال�Þّيِ

ة،�, ما�ب�ن�أجهزة�النظام و��يتأتى�هذا�التكامل�و�نسجام�إ��من�خUل�تب�fgسياسات�جنائيَّ

ق�من�مخاطر� �مطالب�بأن�يتحقَّ شّرِع
ُ
�فا+ �لغرض�مكافحة�مقومات�أية�جريمة، بل�وإدارية؛

�الخروج�عن�الضوابط�تولدت�جريمة،�)1(التجريم�والعقاب�قبل�استجUء�منفعته ،�فكلما�تمَّ

�وهو: ومثالها �الحا`ي �: بحثنا �القانوني ) الليSي(�زعاج

ا،�فيستع�ن شّرِع�لحماي�mا�جنائي�
ُ
ا+صلحة�ا+حمية�ال��fيس�ى�ا+

�لغر�وا+عارف�من�قانون�العقوبات�والفروع �تكون�أك¿�vانسجاًما؛ f�ة�ال القانونيَّ

شّرِع�, �نحرافات�ال��fقد�تحصل،�وتوقيع�الجزاء�ا+ناسب
ُ
�عSى�عاتق�ا+ �يلقي�أيًضا �ما وهذا

�ممزوج� fتجريم� �قالب �~ي ة �قانونيَّ �صياغة �أجل �من �وأهدافها؛ �ووسائلها �أسباmwا معرفة

وبعكسه�يؤدي�إ`ى�جمود�وشلل�والقعود��-من�ناحية�السلوك�والجزاء�ا+ناسب��–بالحماية�

عن�التطور�وعدم�ا+وافاة�بمتطلبات�ا+جتمع،�فت×mار�دعائمه�تدريجي

�من�تقسيم�هذا�ا+بحث�إ`ى�مطلب�ن،��ول  ولغرض�بيان�ذلك،���بدَّ

ب�عSى�ارتكاب�جريمة: جريمة��زعاج�الليSي،�والثاني
بيان�¢ثار�ال��fتvÄتَّ

 

  

                   
)1(� . ��6� �4��S��� 4K	16�� e��R��� ��01� .� �p�K	16�� �;	�;�� ���8�� �41���S��� ��/�

 � �.�	a�� ����� ���S��� �Z�/���247 ��	9��� 	.  
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

  أركان]جريمة]�زعاج]اللي�يِّ 

�لقيام�أية�جريمة�من�أن�تتوافر�لها�ثUثة�أركان� ة��–��بدَّ �- وهذه�Úي�الصورة�العامَّ

،�و��يمكن�أن�تقع�)الركن�الشر�ي(ما�يحظر�القيام�mwذا�السلوك�أو�الفعل؛�وهو�نص�التجريم�

الركن�(وهذا�هو�ال.fÁء�ا+ادي�ا+لموس�

� �الفعل �مرتكب �وإرادة �علم �السلسلة �هذه �ليكمل �ا+عنوي (، �أن�)الركن ��صل �إذ ،

�يتUءم�مع�طبيعة�الجريمة�وخصوصيا»mا� أي�جريمة��–يتحلل�الركن�ا+ادي�إ`ى�تركيب�خاّصٍ

��ضرار� �طريق �شخص�عن �يمارسه �سلوك كل

: بيان�الركن�ا+ادي،�والثاني: وبناًء�عSى�ذلك�يمكن�تقسيم�ا+طلب�إ`ى�فرع�ن؛��ول 

��-وهو�نص�التجريم� �إ`ى�بيان�نّصِ فقد�مضت��شارة

شّرِع�مل�Äم�بمبدأ�مادية�الجريمة،�ذلك�ا+بدأ�الذي��mيمن�عSى�نصوص�
ُ
�أن�ا+

،�قوامه� �-أي�الركن�ا+ادي�–��جريمة�دون�سلوك�مادّيٍ

�السلوك� �ب�ن �ما �تربط f��ال ة �السببيَّ �وصلة �النتيجة، �جرائم �~ي والنتيجة

كمــا�~ــي�جــرائم��–هــو�النشــاط�الــذي�ُيعــد�وســيلة��رتكــاب�الجريمــة،�إمــا�لتحقيــق�نتيجــة�

شّرِع�لذاته
ُ
  .وإما�Þن�السلوك�لذاته�ينطوي�عSى�ضوء�من�الخطر�فيجرمه�ا+

اسية�محورها�الحقوق�والحريات،�ويتمثل�~ي��خUل�و�نتقاص�و�ضرار�برك��ة�أس

شـّرِع�بـنص�القـانون،�وتظهـر�مUمحـه�فيمـا�لـو�ارتكـب�الجـاني�
ُ
�يحميـه�ا+ �عدوان�عSى�حـّقٍ

فهو�كلُّ

،�كمــــــا�لــــــو�قــــــام�)1(أصــــــواًتا�صــــــاخبة�وضوضــــــاء�شــــــديدة�مســــــببة�إزعاًجــــــا�وتعك�ــــــvًا�لصــــــفو��فــــــراد

و�إذا�اســــتعملها��ســــلعة�مثلمــــا�يفعــــل�الباعــــة�ا+تجولــــون،�أ

                                                           

ــــــــي،�حيــــــــث�حــــــــددت�الحــــــــا�ت�ال�ــــــــ�fتعــــــــد�وســــــــيلة�

مســـــــببة�لíزعـــــــاج،�وال�ـــــــ�fوردت�عSـــــــى�ســـــــبيل�ا+ثـــــــال،�إذ�قـــــــد�تحصـــــــل�حـــــــا�ت�أو�وســـــــائل�أخـــــــرى�مســـــــببة�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 144 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

  اBطلب]iول 

أركان]جريمة]�زعاج]اللي�يِّ 

�لقيام�أية�جريمة�من�أن�تتوافر�لها�ثUثة�أركان����� ��بدَّ

ما�يحظر�القيام�mwذا�السلوك�أو�الفعل؛�وهو�نص�التجريم�

ا�سواء�أكان�إيج�–الجريمة�إ��بسلوك� ا�أم�سلبي� وهذا�هو�ال�-ابي�

�)ا+ادي �الفعل �مرتكب �وإرادة �علم �السلسلة �هذه �ليكمل ،

�يتUءم�مع�طبيعة�الجريمة�وخصوصيا»mا� يتحلل�الركن�ا+ادي�إ`ى�تركيب�خاّصٍ

�القانوني �~ي�-�زعاج ا �يظهر�جلي� �ما ��ضرار��وذلك �طريق �شخص�عن �يمارسه �سلوك كل

وبناًء�عSى�ذلك�يمكن�تقسيم�ا+طلب�إ`ى�فرع�ن؛��ول . با+صلحة

�الركن�الشر�ي� �أما وهو�نص�التجريم��-الركن�ا+عنوي،

 .الفعل�وتكييفه�القانوني

  الفرع]iول 

  الركن]اBادي]

شّرِع�مل�Äم�بمبدأ�مادية�الجريمة،�ذلك�ا+بدأ�الذي�
ُ
يفvÄض�أن�ا+

،�قوامه�: التجريم�والعقاب،�وهو�ما�يع�fgأنه ��جريمة�دون�سلوك�مادّيٍ

� �السلوك�) الفعل(السلوك �ب�ن �ما �تربط f��ال ة �السببيَّ �وصلة �النتيجة، �جرائم �~ي والنتيجة

  .ا+vÄتب�عليه�ا+ؤثم�و�ثر 

 
ً

Tالسلوك]�جرامي]�ي]�زعاج]اللي�ي: أو  

هــو�النشــاط�الــذي�ُيعــد�وســيلة��رتكــاب�الجريمــة،�إمــا�لتحقيــق�نتيجــة�

شّرِع�لذاته�-الضرر 
ُ
وإما�Þن�السلوك�لذاته�ينطوي�عSى�ضوء�من�الخطر�فيجرمه�ا+

ويتمثل�~ي��خUل�و�نتقاص�و�ضرار�برك��ة�أس���

شـّرِع�بـنص�القـانون،�وتظهـر�مUمحـه�فيمـا�لـو�ارتكـب�الجـاني�
ُ
�يحميـه�ا+ �عدوان�عSى�حـّقٍ

فهو�كلُّ

أصــــــواًتا�صــــــاخبة�وضوضــــــاء�شــــــديدة�مســــــببة�إزعاًجــــــا�وتعك�ــــــvًا�لصــــــفو��فــــــراد

باســــتعمال�مك½ــــvات�الصــــوت�لعــــرض�ســــلعة�مثلمــــا�يفعــــل�الباعــــة�ا+تجولــــون،�أ

                   
ة�)1( مــــــــن�قــــــــانون�الســــــــيطرة�عSــــــــى�الضوضــــــــاء�العرا�ــــــــي،�حيــــــــث�حــــــــددت�الحــــــــا�ت�ال�ــــــــ�fتعــــــــد�وســــــــيلة�) 4(ا+ــــــــادَّ

مســـــــببة�لíزعـــــــاج،�وال�ـــــــ�fوردت�عSـــــــى�ســـــــبيل�ا+ثـــــــال،�إذ�قـــــــد�تحصـــــــل�حـــــــا�ت�أو�وســـــــائل�أخـــــــرى�مســـــــببة�

  . لíزعاج

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�أو�ح�ـ�Å~ــي�عـزاء�أو�حفلـة�زفـاف�وخUلــه�
ً

Uالفاعـل�~ـي�الطريـق�العـام�للدعايــة�عـن��نتخابـات�مـث

فيتشكل�السلوك�~ي�جريمة��زعاج�الليSي�

اء�العرا�ـــــي،�فجـــــوهر�مـــــن�قـــــانون�الســـــيطرة�عSـــــى�الضوضـــــ

�vـى�مبادئـه�وأحكامـه،�فتعب�ــSـى�القــانون�و�فتئـات�عليـه�وعSالسـلوك�هـو��نحـراف�والتجاهـل�ع

ض� هــو�مـــا�يكشــف�اتســاع�أنمـــاط�الســلوك،�فيعـــّرِ

ــة�،�وقــد�كــان�قــانون�الصــحة�الع)1(�لÃخطــار�و�ضــرار،�وهــو�مــا�يتعــ�ن�الحمايــة�ضــده امَّ

�،
ً

Uهـو�ارتكـاب�هـذا�السـلوك�لـي� ومـا��mـمُّ

�وسيلة�أو�طريقة�مسببة�لذلك��زعاج   . وإزعاج�وتعك��vصفو��فراد�بأّيِ

و~ـــي�هـــذا�الصـــدد،�يUحـــظ�الباحـــث�أن�الســـلوك��جرامـــي�~ـــي�جريمـــة��زعـــاج�الليSـــي���

ي�قالب�جامد�غ��vمرن�أو�ُينسب�إ`ى�الجرائم�التقليدية�ال��fتحفل�mwا�ا+دونة�

, العقابيــــة،�بــــل�هــــو�ســــلوك�مــــرن�متطــــور�كلمــــا�كشــــف�الواقــــع�عــــن�انحرافــــات�يرتك¾mــــا�الشــــخص

عSـى��–كمـا�سـلف�البيـان��-ال½vيطـاني��1990

�–ة�أن�تفحص�منطق�mا�من�وقٍت��خر�للكشف�عن�مضايقات�

ــــــة�ليجــــــب�التعامــــــل�معهــــــا�طبًقــــــا�للقــــــانون  ،�فكلمــــــا�زادت�ا+قومــــــات�ا+ســــــببة�)3(قانونيَّ

لíزعــاج�اتخــذ�الســلوك�مســاًرا�متنوًعــا،�ممــا�يمكــن�معــه�حصــول�صــور�جديــدة�يجــب��هتمــام�

                                                           
(1)

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle,8 mars 2016, 

uuuuuuuuuuu1�����@� euuuuuuuuuuu8���� �uuuuuuuuuuu�5 &	uuuuuuuuuuu�/B� .uuuuuuuuuuu� t�uuuuuuuuuuu�j� &uuuuuuuuuuu�/�� Duuuuuuuuuuu�5 J�uuuuuuuuuuu
/�� .uuuuuuuuuuu���4 :

(3)
Environmental Protection Law of 1990 Article (79( (1) Paragraph(h( (1) 

“any other matter declared by any enactment to be a statutory 

nuisance;and it shall be the duty of every local authority to cause its 

area to be inspected from time to time to detect any statutory nuisances 

which ought to be dealt with under section 80 below

complaint of a statutory nuisance is made to it by a person living 

within its area, to take such steps as are reasonably practicable to 

investigate the complaint. 
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�أو�ح�ـ�Å~ــي�عـزاء�أو�حفلـة�زفـاف�وخUلــه�
ً

Uالفاعـل�~ـي�الطريـق�العـام�للدعايــة�عـن��نتخابـات�مـث

�بتلك�ا+ناسبة
ً

فيتشكل�السلوك�~ي�جريمة��زعاج�الليSي�. لو�قام�بإطUق�النار�اب�mاًجا�واحتفا�

ة��– مـــــن�قـــــانون�الســـــيطرة�عSـــــى�الضوضـــــ) 4(بأحـــــد�الطـــــرق�ا+بينـــــة�~ـــــي�ا+ـــــادَّ

�vـى�مبادئـه�وأحكامـه،�فتعب�ــSـى�القــانون�و�فتئـات�عليـه�وعSالسـلوك�هـو��نحـراف�والتجاهـل�ع

هــو�مـــا�يكشــف�اتســاع�أنمـــاط�الســلوك،�فيعـــّرِ" �عتــداء�عSــى�صـــحة��نســان�وهــدوء�ال)ـــي"

ا+صــالح�لÃخطــار�و�ضــرار،�وهــو�مــا�يتعــ�ن�الحمايــة�ضــده

ا�عديدة�تقع�mwا�الجريمـة
ً
ن�صوًرا�وأنماط ،�. )2(الفرن,�fÁب�َّ

ً
Uهـو�ارتكـاب�هـذا�السـلوك�لـي� ومـا��mـمُّ

�وسيلة�أو�طريقة�مسببة�لذلك��زعاج وإزعاج�وتعك��vصفو��فراد�بأّيِ

و~ـــي�هـــذا�الصـــدد،�يUحـــظ�الباحـــث�أن�الســـلوك��جرامـــي�~ـــي�جريمـــة��زعـــاج�الليSـــي�����

ي�قالب�جامد�غ��vمرن�أو�ُينسب�إ`ى�الجرائم�التقليدية�ال��fتحفل�mwا�ا+دونة�يجب�أن�يوضع�~

العقابيــــة،�بــــل�هــــو�ســــلوك�مــــرن�متطــــور�كلمــــا�كشــــف�الواقــــع�عــــن�انحرافــــات�يرتك¾mــــا�الشــــخص

شّرِع�~ـي�قـانون�حمايـة�البيئـة�لعـام�
ُ
1990ولذلك�ينص�ا+

ة�أن�تفحص�منطق�mا�من�وقٍت�أنه�من�واجب�كل�سلطة�محلي

ــــــة�ليجــــــب�التعامــــــل�معهــــــا�طبًقــــــا�للقــــــانون �-إزعاجــــــات قانونيَّ

لíزعــاج�اتخــذ�الســلوك�مســاًرا�متنوًعــا،�ممــا�يمكــن�معــه�حصــول�صــور�جديــدة�يجــب��هتمــام�

  . بتجريمها�~ي�صلب�القانون؛�نظًرا�لخطور»mا

                   

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle,

N° de pourvoi: 15-83.503. 
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www.legifrance.gouv  
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 Voir article R1337-7. 

Environmental Protection Law of 1990 Article (79( (1) Paragraph(h( (1) 

r matter declared by any enactment to be a statutory 

nuisance;and it shall be the duty of every local authority to cause its 

area to be inspected from time to time to detect any statutory nuisances 

which ought to be dealt with under section 80 below and, where a 

complaint of a statutory nuisance is made to it by a person living 

within its area, to take such steps as are reasonably practicable to 

ا�	و��� ا�����
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ـل�~ـي�-تحديًدا�الفعـل��يجـابي
َّ
،�والـذي�يتمث

،�)1(القيـــام�بحركـــة�أو�مجموعـــة�مـــن�الحركـــات�عضـــوية�إراديـــة�ُتحـــدث�تـــأث�vًا�~ـــي�العـــالم�الخـــار�ي

لكــــن�هــــل�يحــــدث�وتقــــع�جريمــــة��زعــــاج�~ــــي�حالــــة��متنــــاع؟�الــــذي�يمثــــل��حجــــام�عــــن�القيــــام�

الفعـــل��يجـــابي،�ورغـــم�ذلـــك�قـــد�تحصـــل�النتيجـــة��جراميـــة،�وذلـــك�هـــو�

ـ�vمـن� ه�ما�شئت،�فكلهـا�مصـطلحات���تغّ�ِ جام�أو�الvÄك،�سّمِ

لحصـــــول��فمثلمـــــا�يقــــع�الفعـــــل�باþيجـــــاب�يقــــع�أيًضـــــا�بالســـــلب�ليكــــون�صـــــالًحا

النتيجــة،�وتتحصــل�صــورته�عنــدما�يمتنــع�الشــخص�عــن�القيــام�بــال�Äام�أو�واجــب�يفرضــه�عليــه�

القـــانون�أو��نظمـــة�والتعليمـــات،�فيخـــالف�ا+متنـــع�التنظــــيم�البيQـــ�fا+عمـــول�بـــه،�فعSـــى�ســــبيل�

ــfÁء�ا+ســبب�لíزعــاج�عــن�إصــUحه،�فقائــد�الســيارة�الــذي�يمتنــع�عــن�

،�وكـــــذلك�)2(التنبيــــه�ال�ـــــ�fتســــبب�صـــــوًتا�مزعًجــــا�مســـــتمرا�وال�ــــ�fلـــــه�الســــيطرة�علmÇـــــا

�أســباًبا�لíزعــاج�قائمــة�عSــى� امتنــاع�صــاحب�قاعــة�الحفــUت�عــن�وضــع�مضــادات�للصــوت،�تعــدُّ

جـــام،�و~ـــي�هـــذا�الصـــدد�قضـــت�محكمـــة��ســـتئناف�~ـــي�فرنســـا�بعـــدم�وجـــود�تلـــوث�

نـتج�عـن�صـالة�البولينـغ،�حيـث�امتنـع�صـاحب�الصـالة�عــن�

خـاذ� وضع�مضادات�للتقليل�من��صوات�ال�ـ�fتسـبب��زعـاج�لراحـة�السـكان،�وكـذلك�عـدم�اّتِ

ويفهــم�العــدم�بأنــه�امتنــاع،�فمــا��mــم�أنــه�يمكــن�

شــّرِع�هنــا�يعت½ــ�vأنــه�ح�ــ�Åولــو�
ُ
ــة�محميــة،�فا+ نيَّ

                                                           

 القســــــــــم�العــــــــــام،�منشــــــــــأة�ا+عــــــــــارف،��ســــــــــكندرية،

��9	:�� �������� �MO1�� ��� �4K���� Z����� .5 �p�K	16�� ����<;��� �(��1��� .;/ ��/� ,

(3)
 Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17/06/2011, N° 09NT01927, 
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تحديًدا�الفعـل��يجـابي�-وما�سبق�قوله�يكون�~ي�جانب�السلوك�    

القيـــام�بحركـــة�أو�مجموعـــة�مـــن�الحركـــات�عضـــوية�إراديـــة�ُتحـــدث�تـــأث�vًا�~ـــي�العـــالم�الخـــار

لكــــن�هــــل�يحــــدث�وتقــــع�جريمــــة��زعــــاج�~ــــي�حالــــة��متنــــاع؟�الــــذي�يمثــــل��

الفعـــل��يجـــابي،�ورغـــم�ذلـــك�قـــد�تحصـــل�النتيجـــة��جراميـــة،�وذلـــك�هـــو��بالحركـــة�ا+تطلبـــة�~ـــي

fالصورة��خرى�من�السلوك،�وهو�الجانب�السل�.  

ـ�vمـن���� ه�ما�شئت،�فكلهـا�مصـطلحات���تغّ�ِ ،��متناع�هو��حجام�أو�الvÄك،�سّمِ
ً
بداية

فمثلمـــــا�يقــــع�الفعـــــل�باþيجـــــاب�يقــــع�أيًضـــــا�بالســـــلب�ليكــــون�صـــــالًحا, مضــــمون�الفكـــــرة

النتيجــة،�وتتحصــل�صــورته�عنــدما�يمتنــع�الشــخص�عــن�القيــام�بــال�Äام�أو�واجــب�يفرضــه�عليــه�

القـــانون�أو��نظمـــة�والتعليمـــات،�فيخـــالف�ا+متنـــع�التنظــــيم�البي

امتنــاع�صــاحب�ال.ــfÁء�ا+ســبب�لíزعــاج�عــن�إصــUحه،�فقائــد�الســيارة�الــذي�يمتنــع�عــن�: ا+ثــال

ا�وال�ــــ�fلـــــه�الســــيطرة�علmÇـــــا�إصــــUح�آلـــــة التنبيــــه�ال�ـــــ�fتســــبب�صـــــوًتا�مزعًجــــا�مســـــتمر�

�أســباًبا�لíزعــاج�قائمــة�عSــى� امتنــاع�صــاحب�قاعــة�الحفــUت�عــن�وضــع�مضــادات�للصــوت،�تعــدُّ

الÄـــvك�أو��حجـــام،�و~ـــي�هـــذا�الصـــدد�قضـــت�محكمـــة��ســـتئناف�~ـــي�فرنســـا�بعـــدم�وجـــود�تلـــوث�

نـتج�عـن�صـالة�البولينـغ،�حيـث�امتنـع�صـاحب�الصـالة�عــن�ضوضـائي�مسـبب�لíزعـاج،�والـذي�ي

خـاذ� وضع�مضادات�للتقليل�من��صوات�ال�ـ�fتسـبب��زعـاج�لراحـة�السـكان،�وكـذلك�عـدم�اّتِ

ويفهــم�العــدم�بأنــه�امتنــاع،�فمــا�. )3(�جــراءات�الUزمــة�لتنظــيم�وقــوف�الســيارات

شــّرِع�هنــا�يعت½ــ�vأنــه�ح�ــ�Åولــو�تأويـل��متنــاع�عSــى�أنــه�اعتــداء�عSــى�مصــلحة�قانو 
ُ
ــة�محميــة،�فا+ نيَّ

                   
القســــــــــم�العــــــــــام،�منشــــــــــأة�ا+عــــــــــارف،��ســــــــــكندرية،�-عSــــــــــي�عبــــــــــد�القــــــــــادر�القهــــــــــو�ي،�قــــــــــانون�العقوبــــــــــات�. د)1(

  .340،�ص�1996
)2( � .��9	:�� �������� �MO1�� ��� �4K���� Z����� .5 �p�K	16�� ����<;��� �(��1��� .;/ ��/�

2006 ,�33.  
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17/06/2011, N° 09NT01927, 

Inédit au recueil Lebon  
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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17/06/2011, N° 09NT01927, 
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�fيمثــــــل�عـــــدواًنا�صـــــريًحا�عSـــــى�قيمـــــة�أو�حـــــق�أو�مصــــــلحة�

�الجــــرائم�محورهـــا�العــــدوان،�وهـــو�مــــا�يتمثـــل ~ــــي��عتـــداء�عSــــى��أنَّ

ـــة بينمــــا�, �ومــــن�ثـــم��نتقـــاص�والحرمــــان�و�ضـــرار�م×mــــا�~ـــي�صـــورة�خطايــــا�جنائيَّ

ة�أوجــــب� ناء�عSــــى�هــــذه�القاعــــدة�Úــــي�الجــــرائم�غ�ــــ�vالعمديــــة،�فéــــ�fمجــــرد�ســــلوكيات�ضــــارَّ

�-ن�علــم�وإرادةمــ�–ويلــزم�لتــوافر�العناصــر�الكاملــة�للــركن�ا+عنــوي�

أن�تتوافر�كافة�مقوماته�لدى�ُمرتكب�الفعل،�فيجب�اكتمال�توجه��رادة�إ`ى�ارتكاب�السـلوك�

  جوهر]القصد]الجنائي]�ي]�زعاج]اللي�ي

ان�وا+ســــاس�ويتحصــــل�ذلــــك�~ــــي�العلــــم�و�رادة�الكــــاملت�ن�اللتــــ�ن�تتجهــــان�إ`ــــى�العــــدو 

ل�الجـــــاني�بـــــا�نحراف�بصـــــورة�إرادٍة�واعيـــــٍة�متبصـــــرة�لتغليـــــب� بالنظـــــام،�وهـــــو�مـــــا�يظهـــــر�~ـــــي�تـــــدخُّ

  دور]العلم]�ي]جريمة]�زعاج]اللي�ي

فيجــــب�أن�يعلــــم�مســـــبب��زعــــاج�أنــــه�مـــــا�يقÄــــvف�مــــن�فعـــــل�أو�امتنــــاع�مــــن�شـــــأنه�أن�

فجـــوهر�العلـــم�هـــو�الـــو�ُي�بحقيقـــة��شـــياء�

�vحية�النشــــاط�الــــذي�ارتكبــــه،�فهــــو�يعلــــم�أن�الفعــــل�الــــذي�يقــــوم�بــــه�غ�ــــUوالوقــــائع،�وبمــــدى�صــــ

،�كعلـــم�الجـــاني�باســـتعمال�مك½ـــvات�)2(مـــع�علمـــه�بـــأن�القـــانون�ُيعاقـــب�عSـــى�هـــذا�الفعـــل

قات�الليل،�أو�إقامة�الحفUت�وا+راسيم،�وكذلك�

ــــا�أو��–فــــيعلم�مســــبب��زعــــاج�بــــأن�ســــلوكه� إيجابي�

                                                           

 ��6� ��	:���� ����6�� ��	��� ���01�� 4N ��	S��� =�S�� ���N� �
:�� ���N �&	1O� A�;��
 ����� ��;�	;�� �1;�� �����1�;@� ����	
�8?�� ������� Z�/��� Y�:/��1 #2� 1954�  �
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

كـــــان�هنـــــاك�امتنـــــاع�فهـــــو�موقـــــف�ســـــل��fيمثــــــل�عـــــدواًنا�صـــــريًحا�عSـــــى�قيمـــــة�أو�حـــــق�أو�مصــــــلحة�

�التجريم شّرِع�نصَّ
ُ
ة،�وال�mw�fا�وضع�ا+   .قانونيَّ

  

  الفرع]الثاني

  الركن]اBعنوي 

�الجــــرائم�محورهـــا�العــــدوان،�وهـــو�مــــا�يتمثـــل: مـــن�حيــــث��صـــل���� أنَّ

ـــة القـــيم�وا+صـــالح�ومــــن�ثـــم��نتقـــاص�والحرمــــان�و�ضـــرار�م×mــــا�~ـــي�صـــورة�خطايــــا�جنائيَّ

ة�أوجــــب� �ســــتثناء�عSــــى�هــــذه�القاعــــدة�Úــــي�الجــــرائم�غ�ــــ�vالعمديــــة،�فéــــ�fمجــــرد�ســــلوكيات�ضــــارَّ

شــّرِع�الحيطــة�والحــذر�م×mــا
ُ
ويلــزم�لتــوافر�العناصــر�الكاملــة�للــركن�ا+عنــوي�, ا+

أن�تتوافر�كافة�مقوماته�لدى�ُمرتكب�الفعل،�فيجب�اكتمال�توجه��رادة�إ`ى�ارتكاب�السـلوك�

ة   . )1(ومنسجًما�مع�العناصر�ليحدث�¢ثار�الجنائيَّ

 
ً

Tجوهر]القصد]الجنائي]�ي]�زعاج]اللي�ي: أو

ويتحصــــل�ذلــــك�~ــــي�العلــــم�و�رادة�الكــــاملت�ن�اللتــــ�ن�تتجهــــان�إ`ــــى�العــــدو ���

ل�الجـــــاني�بـــــا�نحراف�بصـــــورة�إرادٍة�واعيـــــٍة�متبصـــــرة�لتغليـــــب� بالنظـــــام،�وهـــــو�مـــــا�يظهـــــر�~ـــــي�تـــــدخُّ

ة ة�عSى�ا+صالح�العامَّ   . مصالحه�الشخصيَّ

دور]العلم]�ي]جريمة]�زعاج]اللي�ي]-أ

فيجــــب�أن�يعلــــم�مســـــبب��زعــــاج�أنــــه�مـــــا�يقÄــــvف�مــــن�فعـــــل�أو�امتنــــاع�مــــن�شـــــأنه�أن����

فجـــوهر�العلـــم�هـــو�الـــو�ُي�بحقيقـــة��شـــياء�. وك�~ـــي�الجريمـــة�محـــل�البحـــثيشـــكل�مكونـــات�الســـل

�vحية�النشــــاط�الــــذي�ارتكبــــه،�فهــــو�يعلــــم�أن�الفعــــل�الــــذي�يقــــوم�بــــه�غ�ــــUوالوقــــائع،�وبمــــدى�صــــ

مـــع�علمـــه�بـــأن�القـــانون�ُيعاقـــب�عSـــى�هـــذا�الفعـــل, مشـــروع

قات�الليل،�أو�إقامة�الحفUت�وا+راسيم،�وكذلك�الصوت�للvÄويج�عن�بضاعته�خصوًصا�~ي�أو 

فــــيعلم�مســــبب��زعــــاج�بــــأن�ســــلوكه�, إقامــــة�مشــــروع�صــــنا�ي�~ــــي�منطقــــة�ســــكنية

                   
)1(� . ��6� ��	:���� ����6�� ��	��� ���01�� 4N ��	S��� =�S�� ���N� �
:�� ���N �&	1O� A�;��

 ����� ��;�	;�� �1;�� �����1�;@� ����	
�8?�� ������� Z�/��� Y�:/��
51.  

)2(� . ��	��:��� .�1	8 4N ��	��� ���01�� �&�1��� ��5 .	���;
2014�  �440.  

ا�	و��� ا�����
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

وقــــــد�قضــــــت�محكمــــــة�التمي�ــــــ���تحاديــــــة�بــــــأن�

،�أي�بمعgــــ�Åأن�)1("ووقـــائع�ثابتــــةالقصـــد�الجنــــائي���يســـتنتج�اســــتنتاًجا،�بـــل�يعتمــــد�عSـــى�أدلــــة�

ا�لكـي� ـا�و��افvÄاضـي� ـا���ظني� العلم���يمكن�افvÄاضه،�بل�يجب�أْن�يكون�علـم�الجـاني�علًمـا�يقيني�

رت�محكمــــة��ســــتئناف�~ــــي�ا+ملكــــة�ا+تحــــدة�إلغــــاء�إدانــــة�ا+ــــد�ى� و~ــــي�هــــذا�الصــــدد�قــــرَّ

واقب�فعله،�فلـم�يقصـد�أن�يخـرج�ا+لـح�مـن�

�هـــو�عــدم�علــم�ا+ـــد�ى� ب�بإزعــاج�عـــام،�فمــا��mــمُّ الظــرف�ولــم�يكــن�لديـــه�العلــم�بــذلك،�ممـــا�تســبَّ

ــا،�أي�صــادًرا عــن��ــي�أن�يكــون�النشــاط�ا+كــّوِن�للــركن�ا+ــادي�إرادي�

�~ي�القصد�الجنائي،�وعنصر��زم�~ـي�جميـع� إرادة�إنسانية�قائمة،�فاþرادة�Úي�العنصُر�الجوهريُّ

أنـــواع�الجـــرائم�ســـواء�أكانـــت�عمديـــة�أو�غ�ـــ�vعمديـــة،�بـــل�ح�ـــ�Åســـواء�كانـــت�الجريمـــة�مـــن�جـــرائم�

فيشــــــــvÄط�أن�تتــــــــوافر�إرادة�) ا+اديــــــــة(أم�جــــــــرائم�الضــــــــرر�

ـــــfÁ،�فانعقـــــاد�العـــــزم�والتصـــــميم�لتحقيـــــق�

ا��-العدوان�عSى��خUل�با+صلحة�يجب�أن�يكون�بإرادة،�فلو�ثبت�أن�السلوك� ا�أو�سلبي� إيجابي�

إمـا�انتفـاء��رادة�بسـبب�القـوة�القـاهرة�أو�

                                                           

2014�  q�5��� &8�68 /������ /2014.  
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

ا� وقــــــد�قضــــــت�محكمــــــة�التمي�ــــــ���تحاديــــــة�بــــــأن�. مصــــــدر�إزعــــــاج�وإقــــــUق�لراحــــــة��فــــــراد�-ســــــلبي�

القصـــد�الجنــــائي���يســـتنتج�اســــتنتاًجا،�بـــل�يعتمــــد�عSـــى�أدلــــة�"

العلم���يمكن�افvÄاضه،�بل�يجب�أْن�يكون�علـم�الجـاني�علًمـا�يقيني

  .يمكن�مساءلته

رت�محكمــــة��ســــتئناف�~ــــي�ا+ملكــــة�ا+تحــــدة�إلغــــاء�إدانــــة�ا+ــــد�ى�� و~ــــي�هــــذا�الصــــدد�قــــرَّ

واقب�فعله،�فلـم�يقصـد�أن�يخـرج�ا+لـعليه،�حيث�لم�يكن�يعلم�أو�كان�يجب�أن�يعلم�ع

ب�بإزعــاج�عـــام،�فمــا� الظــرف�ولــم�يكــن�لديـــه�العلــم�بــذلك،�ممـــا�تســبَّ

 .)2(عليه�بذلك�وبما�ستؤول��مور 

 

  عنصر]�رادة]�ي]الجريمة]-ب

مــؤدى�ذلــك�أنــه�ينب�ــي�أن�يكــون�النشــاط�ا+كــّوِن�للــركن�ا+ــادي�إرادي��

�~ي�القصد�الجنائي،�وعنصر��زم�~ـي�جميـع� إرادة�إنسانية�قائمة،�فاþرادة�Úي�العنصُر�الجوهريُّ

أنـــواع�الجـــرائم�ســـواء�أكانـــت�عمديـــة�أو�غ�ـــ�vعمديـــة،�بـــل�ح�ـــ�Åســـواء�كانـــت�الجريمـــة�مـــن�جـــرائم�

أم�جــــــــرائم�الضــــــــرر�) الجــــــــرائم�الشــــــــكلية(الســــــــلوك�ا+جــــــــرد�

ط،�وÚـــــي�ا+رحلـــــة�الختاميـــــة�~ـــــي�النشـــــاط�النف,ـــــfÁ،�فانعقـــــاد�العـــــزم�والتصـــــميم�لتحقيـــــق�النشـــــا

العدوان�عSى��خUل�با+صلحة�يجب�أن�يكون�بإرادة،�فلو�ثبت�أن�السلوك�

ا�فإن�عدم�إراديتـه�ترجـع�إ`ـى�فرضـ�ن�- إمـا�انتفـاء��رادة�بسـبب�القـوة�القـاهرة�أو�: لم�يكن�إرادي�

                   
)1( ?� )������ ���/� ���	�� �4K�)6 ����	/�24/7/2014
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

فالشــــخُص�أو�الجـــــاُر�الــــذي�كـــــان�يشــــاهد�التلفـــــاز�حــــدث�وأن�أغمـــــ�fعليــــه�وتـــــرك�

ح�ـ�Åهـذه�اللحظـة�لـن�ننسـب�إليـه�إزعاًجـا�

ا،�فيجب�أن� ا؛�Þنه�بالرغم�من�أن�السلوك�وما�صدر�عنه�هو�السبب�لكنه�لم�يكن�إرادي�

ـب�عليـه�مــن�نتـائج فالبـائع�ا+تجــول�, دة�مسـبب��زعـاج�إ`ــى�إحـداث�السـلوك�مــع�مـا�يvÄتَّ

يكون�عSى�علـم�ودرايـة�بمـا�يفعلـه�سـلوكه�ومـا�

ــة ــة�أو�عامَّ ،�ويجــب�أن�تكــون�إرادتــه�)1(ســيؤول�إليــه�مــن�نتــائج�كضــرر�أو�إخــUل�بمصــلحة�خاصَّ

  .وما�عدا�ذلك�ينفي�الركن�ا+عنوي 

ترشــــــد��رادة�عــــــن�درجــــــة�القصــــــد؛�إذ�تصــــــبح�معيــــــاًرا�

ــا� للتفرقــة�فيمــا�لــو�أراد�الجــاني�النتيجــة�فنكــون�بصــدد�جريمــة�عمديــة�تصــل�لدرجــة�اليقــ�ن،�أمَّ

 vمكـــان�كمـــا��إذا�أراد�الفعـــل�دون�النتيجـــة�أو��ثـــر�كنـــا�بصـــدد�جريمـــة�غ�ـــ�� عمديـــة�درج�mـــا�حـــدُّ

� ،�وهكـذا�يتصـور�أن�تقـع�أو�ُترتكـب�جريمـة�إزعـاج�قـانونّيٍ

�أو�امتناًعا��-عندما�يأتي�مسبب��زعاج�السلوك�
ً

Uد�تجسيد�و��يري�-فع

ر�أن�تحصل�جريمة�مثل��زعاج�~ي�صورة�خطأ�غ��vعمدي،�وذلك�فيما� النتيجة،�إذن�يتصوَّ

فلو�كان�شخص�. )3(لو�ارتكب�السلوك�دون�حيطة�أو�حذر،�وهو�ما�يلزم�بتوافر�الخطأ�~ي�فعله

ة� يعزف�باستمراٍر�أغنية�معينة�وبصوت�عاٍل�دون�أن�يقصد�الضرَر�بالجار�أو�من�حوله�فالنيَّ

منتفية،�والباعة�ا+تجولون�وأصحاب�ا+ولدات�وا+صانع�ومن�~ي�حكمهم�أرادوا�السلوك�

�يفعله� �ما �أنَّ �ا+تجول�هو�يعلم�وبإرادته �فالبائع لكن�لم�تنصرف�ني�mم�إ`ى�حصول�الضرر،

                                                           

 � �Y�	;�� e6���� �4K	M�M�� Z����� .� �p�K	16�� ��	�/�� �4�ON )�)��� ��5 	1��25 
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فالشــــخُص�أو�الجـــــاُر�الــــذي�كـــــان�يشــــاهد�التلفـــــاز�حــــدث�وأن�أغمـــــ�fعليــــه�وتـــــرك�, كــــراه�ا+ـــــادي�

ب�ضوضـاء�وإزعاًجـا�شـديًدا ح�ـ�Åهـذه�اللحظـة�لـن�ننسـب�إليـه�إزعاًجـا�, الجهاز�مفتوًحا�ممـا�سـبَّ

ا؛�Þنه�بالرغم�من�أن�السلوك�وما�صدر�عنه�هو�السبب�لكنه�لم�يكن�إرادي قانوني�

ـب�عليـه�مــن�نتـائجتتجـه�إرا دة�مسـبب��زعـاج�إ`ــى�إحـداث�السـلوك�مــع�مـا�يvÄتَّ

�
ً

Uت�ا+نازل�ليUى�سبيل�ا+ثال��-أو�مقيم�حفSى�علـم�ودرايـة�بمـا�يفعلـه�سـلوكه�ومـا��-عSيكون�ع

ــة ــة�أو�عامَّ ســيؤول�إليــه�مــن�نتــائج�كضــرر�أو�إخــUل�بمصــلحة�خاصَّ

وما�عدا�ذلك�ينفي�الركن�ا+عنوي , ى�إحداث�ذلكمتجهة�إ`

ر�الســــــابق ــــــا�مــــــن�التصــــــوُّ
ً
ترشــــــد��رادة�عــــــن�درجــــــة�القصــــــد؛�إذ�تصــــــبح�معيــــــاًرا�, وانطUق

ــا� للتفرقــة�فيمــا�لــو�أراد�الجــاني�النتيجــة�فنكــون�بصــدد�جريمــة�عمديــة�تصــل�لدرجــة�اليقــ�ن،�أمَّ

 vإذا�أراد�الفعـــل�دون�النتيجـــة�أو��ثـــر�كنـــا�بصـــدد�جريمـــة�غ�ـــ

�)2(الخطأ�غ��vا+قصـود: يقال�له�أحياًنا ،�وهكـذا�يتصـور�أن�تقـع�أو�ُترتكـب�جريمـة�إزعـاج�قـانونّيٍ

عة   .بمسارات�ومستويات�متنّوِ

 
ً

Tجم]صورة]القصد]-أوPQدرجات]�رادة]ت  

عندما�يأتي�مسبب��زعاج�السلوك�: تحصيل�ذلك

ر�أن�تحصل�جريمة�مثل��زعاج�~ي�صورة�خطأ�غ��vعمدي،�وذلك�فيما� النتيجة،�إذن�يتصوَّ

لو�ارتكب�السلوك�دون�حيطة�أو�حذر،�وهو�ما�يلزم�بتوافر�الخطأ�~ي�فعله

ة� يعزف�باستمراٍر�أغنية�معينة�وبصوت�عاٍل�دون�أن�يقصد�الضرَر�بالجار�أو�من�حوله�فالنيَّ

منتفية،�والباعة�ا+تجولون�وأصحاب�ا+ولدات�وا+صانع�ومن�~ي�حكمهم�أرادوا�السلوك��هنا

�يفعله� �ما �أنَّ �ا+تجول�هو�يعلم�وبإرادته �فالبائع لكن�لم�تنصرف�ني�mم�إ`ى�حصول�الضرر،
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�  ا�����

�وهو�الضرر� �النتيجة، �لتجسيد �أو��رادة �النية �لديه �تكن �لم �لكن �لÃفراد، �إزعاًجا ُيحدث

�والتعليمات �القوان�ن�و�نظمة فاستعمال�. )1(مثل�ذلك�بعدم��حvÄاز�أو�مراعاة

يعد�فاعله�مرتكًبا�إزعاًجا�~ي�صورة��–

�fد�~ي�صورة��همال،�وهو�موقف�سل� وقد�يتجسَّ

�ومثاله �الفعل، �وقوع �لتفادي �التداب��vو�حتياطات �: خاذ ) إهمال(امتناع

��صوات �درجة �لتقليل �مضادات �وضع �القاعات ص�. صاحب �تتلخَّ ة �قضيَّ �~ي �حدث وقد

�الخيل� �وركوب fÁا+وا�� �لvÄبية ة �خاصَّ �+زرعة �ا+الك�ن �ا+دع�ن �شكوى �أنَّ �~ي وقائعها

�ب�ن�مقاطعت�ن،� �ما خط�أنابيب�للغاز�الطبي�ي

وبعد�وقت�قص��vمن�تشغيل�محطة�الضغط�اشتكى�ا+دعون�من�هدير�ا+حركات�ا+ستمر،�

�شرط�قيام� رت�ا+حكمة�العليا�~ي�تكساس�بأنَّ ا،�وقرَّ

وذلك�ما�, النية�~ي�إلحاق�الضرر �ا+سؤولية�أن�يكون��زعاج�متعمًدا،�وهو�ما�يجب�أن�ُيثبت

�اليق�ن�نكون�بصدد� �وصل�لدرجة فإذا

�لم�يصل�لدرجة�اليق�ن�نكون�بصدد�خطأ�غ��vعمدي،� �بصورته�ا+باشرة،�وإذا قصد�جنائّيٍ

�ا رته�ا+حكمة�العليا،�حيث�يحتاج�ا+د�ي�إ`ى�أن�ُيثبت�أنَّ +د�ى�عليه�قد�تصرَّف�وذلك�ما�قرَّ

خاذه،�وانت�Åéقرار�ا+حكمة�إ`ى�عدم�وجود� بإهمال،�حيث�لم�يتخذ�السلوك�الذي�كان�يجب�اّتِ

  .)2(أدلٍة�كافيٍة�يمكن��ستناد�إلmÇا�~ي�العثور�عSى�مصدر�إزعاج�بسبب��همال

  اBطلب]الثاني

بة]ع�ى]�زعاج]اللي�ي ِ
ّ
PQت
ُ
Bثار]ا  

�عSى�حق�أو��-من�الواجهة�التشريعية� عدواًنا

�صورتيه �~ي �عليه ب vÄّتِ
ُ
�ا+ �الجزاء : ض
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�وهو�الضرر� �النتيجة، �لتجسيد �أو��رادة �النية �لديه �تكن �لم �لكن �لÃفراد، �إزعاًجا ُيحدث

�ويت �والتعليماتباÞفراد، �القوان�ن�و�نظمة مثل�ذلك�بعدم��حvÄاز�أو�مراعاة

ة� –خصوًصا�~ي�الليل��- مك½vات�الصوت�~ي�الطرق�العامَّ

�~ي�صورة�عدم��حتياط د�~ي�صورة��همال،�وهو�موقف�سل. خطأ�غ��vعمدّيٍ وقد�يتجسَّ

�اتِّ  �عدم �~ي �ومثالهيتمثل �الفعل، �وقوع �لتفادي �التداب��vو�حتياطات خاذ

��صوات �درجة �لتقليل �مضادات �وضع �القاعات صاحب

�ا+وا �لvÄبية ة �خاصَّ �+زرعة �ا+الك�ن �ا+دع�ن �شكوى �أنَّ �~ي وقائعها

�علmÇم� �حيث�أقام�ا+د�ى �بذلك، خط�أنابيب�للغاز�الطبيو�ستمتاع

وبعد�وقت�قص��vمن�تشغيل�محطة�الضغط�اشتكى�ا+دعون�من�هدير�ا+حركات�ا+ستمر،�

�شرط�قيام� رت�ا+حكمة�العليا�~ي�تكساس�بأنَّ ا،�وقرَّ �وصفه�بأmÙا�ضوضاُء�عالية�جد� حيث�تمَّ

ا+سؤولية�أن�يكون��زعاج�متعمًدا،�وهو�ما�يجب�أن�ُيثبت

�العلم� �بمفهوم د ��-يتحدَّ �إليه �اليق�ن�نكون�بصدد��- الذي�مضت��شارة �وصل�لدرجة فإذا

�لم�يصل�لدرجة�اليق�ن�نكون�بصدد�خطأ�غ��vعمدي،� �بصورته�ا+باشرة،�وإذا قصد�جنائّيٍ

�ا رته�ا+حكمة�العليا،�حيث�يحتاج�ا+د�ي�إ`ى�أن�ُيثبت�أنَّ وذلك�ما�قرَّ

خاذه،�وانت�Åéقرار�ا+حكمة�إ`ى�عدم�وجود� بإهمال،�حيث�لم�يتخذ�السلوك�الذي�كان�يجب�اّتِ

أدلٍة�كافيٍة�يمكن��ستناد�إلmÇا�~ي�العثور�عSى�مصدر�إزعاج�بسبب��همال

اBطلب]الثاني

بة]ع�ى]�زعاج]اللي�ي ِ
ّ
PQت
ُ
Bثار]ا�

�عدَّ : بمفهوم�الجزاء من�الواجهة�التشريعية��–السلوك��م��Åما

�صورتيه �~ي �عليه ب vÄّتِ
ُ
�ا+ �الجزاء �وفرض ل �التدخُّ �من �بدَّ Uف� �القانون، �يحمmÇا مصلحة

                   
1) ( � . �������� �MO1�� ��� ��	��:��� .�1	8 4N i(����� ��j v3]�� �41;/ ��61 ���/�
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�  ا�����

�فعل�اجتما�ي�+ا�خلفه�السلوك�من�إضرار� العقوبة،�والتداب���vحvÄازية،�فاÞثر�ما�هو�إ��ردُّ

�إ`ى� �ا+طلب �هذا �نقسم �ذلك ولتوضيح

�ُتتخذ�للحد�من��زعاج،�والثاني�نتناول�فيه�العقوبة� f�ن�فيه��جراءات�ال �ول�نبّ�ِ

]من]�زعاج]اللي�ي تخذة]للحّدِ
ُ
Bجراءات]ا�  

�+صدر��زعاج�أو�مسببه���يع�fgان�mاَءه،�بل�التقليل�منه� وضع�حّدٍ

�من� ~ي�صورة�تدعو�إ`ى�الخفيف�وُمراعاة�قيم��رشادات�واللوائح�ثم�القوان�ن،�فالهدف�ا+رجوُّ

ض� �من�التعرُّ �عSى�مستوياٍت�منخفضٍة

� ية�صحة��نسان�ورفاهه،�و��يتأتى�ذلك�إ��بتطوير�معاي��vللحّدِ

�مصادر� �عSى �ا+عاي��vوالسيطرة �تعزيز�هذه �ضرورة �مع �للضوضاء،

�هذا���يتحقق�دائًما،�إذ�بدون�إطار� ة،�والحق�أنَّ الضوضاء�كجزء�من�برنامج�الحصة�البيئيَّ

�عSى�برنامج�فعال�أو�ناجح�
ُ
�الحفاظ ن�الصعوبة�بمكاٍن

�من��زعاجات�هو نات�الحاسمة�لوضع�حّدٍ  : ومن�ا+كّوِ
ً

تعي�ن�ا+صدر�ا+سبب�له،�: أو�

�وداخل� �ا+طارات، �السكنية، �ا+ناطق �من �القريبة �الحديدية �السكك �ا+رور، حركة

�~ي� �الصوتية �ا+ك½vات �استخدام �ا+تجولون، �الباعة هم

بل�ح��Åبوضع�. إلخ.. ا+ناسبات�سواء�كانت�دينية�أم�أفراًحا،�تشغيل��غاني�بصوت�مرتفع�

�وهذه� �الصوت �ب�ن �ما �العزل �استخدام �أو �القريبة �للمساكن �الحماية �إ`ى ي حواجز�تؤّدِ

�لو�كان�قد�صدر�من�� �الصوت�فيما ة

  .)1(قطارات�أو�سيارات،�وهذا�ما�يلقي�عSى�عاتق�ا+صمم�ن�ُمراعاة�هذه��مور�عند�البناء

�من� �للحد ة �الضروريَّ �الوسائل �من �Úي ة �العامَّ �والتوعية �التثقيف �أنَّ �ا+Uحظ ومن

�ه �أنَّ �mwا �الدراية ��فراد �عSى �يجب f��ال ��ساسية �فا+عرفة ��زعاج، ��فعال أي��–ذه

�f��ال �إدراج�الضوضاء
ُ
�لذلك�يرى�الباحث �يجب�التحكم�فيه، f

                                                           
(1)

James Hildebrand, noise pollution: an introduction to the problem, 

permission by the environmental protection agency office of noise 

abatement and control, Columbia, vol 70, 1970, page 659. 
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�فعل�اجتما�ي�+ا�خلفه�السلوك�من�إضرار� العقوبة،�والتداب���vحvÄازية،�فاÞثر�ما�هو�إ��ردُّ

� ة �أو�خاصَّ ة �عامَّ �سواءوانتقاص�للحقوق �حّدٍ �إ`ى�. عSى �ا+طلب �هذا �نقسم �ذلك ولتوضيح

�ُتتخذ�للحد�من��زعاج،�والثاني�نتناول�فيه�العقوبة�: فرع�ن f�ن�فيه��جراءات�ال �ول�نبّ�ِ

بة�كأثر�عSى��زعاج vÄّتِ
ُ
  :وذلك�كما�يSي. ا+

  الفرع]iول 

]من]�زعاج]اللي�ي تخذة]للحّدِ
ُ
Bجراءات]ا�

�فيه�أن ا���شكَّ �+صدر��زعاج�أو�مسببه���يع�fgان�mاَءه،�بل�التقليل�منه��ممَّ وضع�حّدٍ

�من� ~ي�صورة�تدعو�إ`ى�الخفيف�وُمراعاة�قيم��رشادات�واللوائح�ثم�القوان�ن،�فالهدف�ا+رجوُّ

�من�التعرُّ�–ا+سببة�لíزعاجات��- إدارة�الضوضاء� هو�الحفاظ�عSى�مستوياٍت�منخفضٍة

�حما �للضوضاء،�بحيث�تتمُّ ية�صحة��نسان�ورفاهه،�و��يتأتى�ذلك�إ��بتطوير�معاي��vللحّدِ

�مصادر� �عSى �ا+عاي��vوالسيطرة �تعزيز�هذه �ضرورة �مع �للضوضاء، ض �التعرُّ �مستويات من

�هذا���يتحقق�دائًما،�إذ�بدون�إطار� ة،�والحق�أنَّ الضوضاء�كجزء�من�برنامج�الحصة�البيئيَّ

�ُمUئم�وتشريعات�مناسبة،�م ٍfّÁæالحفاسيا� ن�الصعوبة�بمكاٍن

  .þدارة�الضوضاء

�من��زعاجات�هو نات�الحاسمة�لوضع�حّدٍ ومن�ا+كّوِ

�وداخل�: ومثاله �ا+طارات، �السكنية، �ا+ناطق �من �القريبة �الحديدية �السكك �ا+رور، حركة

�السكنية �البارز : ا+ناطق �~ي��ا+ثال �الصوتية �ا+ك½vات �استخدام �ا+تجولون، �الباعة هم

ا+ناسبات�سواء�كانت�دينية�أم�أفراًحا،�تشغيل��غاني�بصوت�مرتفع�

�وهذه� �الصوت �ب�ن �ما �العزل �استخدام �أو �القريبة �للمساكن �الحماية �إ`ى ي حواجز�تؤّدِ

�يخفف�من�شد �ربما
�

Uح� �و��يمكن�اعتباره �لو�كان�قد�صدر�من��ا+ساكن، �الصوت�فيما ة

قطارات�أو�سيارات،�وهذا�ما�يلقي�عSى�عاتق�ا+صمم�ن�ُمراعاة�هذه��مور�عند�البناء

�من� �للحد ة �الضروريَّ �الوسائل �من �Úي ة �العامَّ �والتوعية �التثقيف �أنَّ �ا+Uحظ ومن

�ه �أنَّ �mwا �الدراية ��فراد �عSى �يجب f��ال ��ساسية �فا+عرفة �زعاج،

�ال���f–السلوكيات� �إدراج�الضوضاء
ُ
�لذلك�يرى�الباحث �يجب�التحكم�فيه، fQخطر�بي� Úي

                   

James Hildebrand, noise pollution: an introduction to the problem, 

permission by the environmental protection agency office of noise 

abatement and control, Columbia, vol 70, 1970, page 659.  

�� .� �];1 D�5 J�
/�� .����https://www.epa.gov/ 
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�قلنا �إن � �نبالغ �و� �الدراسية، �لدراسة�: ج �علمية �معاهد إنشاء

�تبادل�ا+علومات�~ي�بلدان�أخرى�بصورة� الصوتيات�والتحكم�~ي�الضوضاء،�بل�يمكن�أيًضا

�þشكالية�مستمرة،�فيجب�
ً
��تعد�حلو�

�الحد� �الصوت �مستوى �أ��تتجاوز �يجب �حيث �القياس، �توف��vبروتوكو�ت �الحكومات عSى

ديسيبل�و~ي�ال×mار���40أ��تتجاوز�شدة�الصوت�

�إرشادات� �يجب�وضع �إذ ة، �أو�تجاريَّ ة �صناعيَّ �ا+نطقة �كانت �إذا ما

�أو� �+وظف�ن �مكاتب �هناك �تكون �أن �ذلك �إ`ى ا
ً
�مضاف ��صوات، �مستوى �لتقليل وتعليمات

� �علmÇم �يلزم �شكوى �تقديم �حالة �ففي �الصوت، �مستوى �تقليل �~ي �للمساعدة �- مستشارين

فحص�شامل�للمنطقة،�وتحديد�مسار�

� الصوت،�ثم�مصدر�الصوت،�مع�ضرورة��عvÄاف�بأنه�قد�تكون�هناك�بعض�الصعوبات�لحّلِ

فوضُع�مجموعٍة�من��رشادات�والتعليمات�للباعة�ا+تجول�ن�أو�أصحاب�

� �أن �شأmÙا �من �الشكاوى �لتقديم �ا+وظف�ن �ومكاتب �التوعية �ووجود �عSى�ا+ولدات تحافظ

�مـــن�السياســـات�واللـــوائح�للـــتحكم�~ـــي�
ً
ولهـــذا�اعَتمـــدت�بعـــُض�الـــدول�ا+ختلفـــة�مجموعـــة

�+ـدة� ض�اليـوميَّ د�القانون�الوط�fgالتعـرُّ �8حيث�حدَّ

ك�اضــــــــطراباٌت�وتــــــــأث�vاٌت،�ديســــــــيبل،�وكــــــــان�لــــــــذل

فاســــــــتجابت�الصـــــــــناعة�مـــــــــن�خـــــــــUل�إدخـــــــــال�مجموعــــــــة�مـــــــــن�الضـــــــــوابط�الثابتـــــــــة�عSـــــــــى�مصـــــــــادر�

الضوضـــاء،�فقـــام�مـــالكو�ا+صـــانع�بتوظيـــف�مهندســـ�ن�دائمـــ�ن�للصـــحة�والســـUمة�يتحكمـــون�~ـــي�

ــــة�تقــــديم�مزيــــد�مــــن�التحســــينات� كتــــوف��vســــدادات�(الضوضــــاء�مــــع�تقــــديم�ا+شــــورة�حــــول�كيفيَّ

                                                           

decibel � p�:��� >	M�M�� J��� .E� �
30 #60  ����	6��� Y3	1��� 4N J��:�

 ���������� Y3	1��� 4N J��:�20#35 
 ��5	1
��� �����3�� �	a����� �(��;�� ��/E

 �/N	����� &�/��� JK	;� ���K���� ����av��� ���	
���#  ��R1 .	�� ��\ .��2006 � �
 �p�	��� 4N f�\ D�I 48���)1 /	h�1	a.(  

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 152 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�قلنا �إن � �نبالغ �و� �الدراسية، �ا+ناهج �~ي �إزعاجات ب تسّبِ

�تبادل�ا+علومات�~ي�بلدان�أخرى�بصورة� الصوتيات�والتحكم�~ي�الضوضاء،�بل�يمكن�أيًضا

  .راتمؤتم

�þشكالية�مستمرة،�فيجب��-كما�مضت��شارة��-فح��Åعازل��صوات�
ً
��تعد�حلو�

�الحد� �الصوت �مستوى �أ��تتجاوز �يجب �حيث �القياس، �توف��vبروتوكو�ت �الحكومات عSى

 . )1(ا+سموح�به
ً

Uض�أ��تتجاوز�شدة�الصوت�: فمثvÄي�أوقات�الليل�يف~

60�� �وبحسب �إرشادات�ديسيبل، �يجب�وضع �إذ ة، �أو�تجاريَّ ة �صناعيَّ �ا+نطقة �كانت �إذا ما

�أو� �+وظف�ن �مكاتب �هناك �تكون �أن �ذلك �إ`ى ا
ً
�مضاف ��صوات، �مستوى �لتقليل وتعليمات

� �علmÇم �يلزم �شكوى �تقديم �حالة �ففي �الصوت، �مستوى �تقليل �~ي �للمساعدة مستشارين

فحص�شامل�للمنطقة،�وتحديد�مسار�محاولة�تحديد�ا+شكلة�من�خUل�إجراء��- ا+وظف�ن�

� الصوت،�ثم�مصدر�الصوت،�مع�ضرورة��عvÄاف�بأنه�قد�تكون�هناك�بعض�الصعوبات�لحّلِ

فوضُع�مجموعٍة�من��رشادات�والتعليمات�للباعة�ا+تجول�ن�أو�أصحاب�. مثل�هذه��شكالية

� �أن �شأmÙا �من �الشكاوى �لتقديم �ا+وظف�ن �ومكاتب �التوعية �ووجود ا+ولدات

ض�للضوضاء   .مستويات�منخفضة�من�التعرُّ

�مـــن�السياســـات�واللـــوائح�للـــتحكم�~ـــي�
ً
ولهـــذا�اعَتمـــدت�بعـــُض�الـــدول�ا+ختلفـــة�مجموعـــة

د�القانون�الوط�fgالتعـرُّ: �رجنت�ن�-الضوضاء،�فعSى�سبيل�ا+ثال� حيث�حدَّ

ديســــــــيبل،�وكــــــــان�لــــــــذل�80ســــــــاعات�للصــــــــناعة،�ضوضــــــــاء�تصــــــــل�إ`ــــــــى�

فاســــــــتجابت�الصـــــــــناعة�مـــــــــن�خـــــــــUل�إدخـــــــــال�مجموعــــــــة�مـــــــــن�الضـــــــــوابط�الثابتـــــــــة�عSـــــــــى�مصـــــــــادر�

الضوضـــاء،�فقـــام�مـــالكو�ا+صـــانع�بتوظيـــف�مهندســـ�ن�دائمـــ�ن�لل

ــــة�تقــــديم�مزيــــد�مــــن�التحســــينات� الضوضــــاء�مــــع�تقــــديم�ا+شــــورة�حــــول�كيفيَّ

                   
)1( J�;���	� A	:� ��
�� ��R .E ��\�	� ���6�� .�decibel

�9 	}���	5 :25 – 40  ���1�;�� Y3	1��� 4N J��:�30

40#60 � 4N J��:� ���5	1
�� Y3	1��30 #40  ���������� Y3	1��� 4N J��:�
�	�FR�;��� Y3	1� 4N J��:� . hU�
F� �01� : ��5	1
��� �����3�� �	a����� �(��;�� ��/E

#  �/N	����� &�/��� JK	;� ���K���� ����av��� ���	
���
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�وmÙـاًرا�) إلخ
ً

Uمع�وضع�حدود�قصـوى�لـي

ــؤ�لحــدود�الضوضــاء�قــد�تصــل�إ`ـــى� �وضــع�مؤشــر�التنبُّ حيــث�يــتمُّ

ــة� ــد�انبعاثــات�الضوضــاء�للمعــدات�ا+'�ليَّ ،�مــع�وضــع�لــوائَح�تقّيِ
ً

Uلــي

ا�. )2(كجــزارة�العشــب:  مــع��شــارة�نســبي�

حـــة،�لكــن�ذلــك�يـــدعو�إ`ــى�التخفيــف�مـــن�نســبية�هــذه��زعاجـــات�

�وضـــــع�إرشـــــادات�عــــــن�طريـــــق�نشــــــر�وثيقـــــة�تنظــــــيم �و~ـــــي�الو�يـــــات�ا+تحــــــدة��مريكيـــــة�تــــــمَّ

مســتويات�الضوضــاء،�وتحديــد�أهــم�التــأث�vات�البشــرية�الناتجــة�عــن�التعــرض�لهــا،�فطــرُق�حــل�

عــــزل��مــــاكن�ال�ــــ�fنعــــيش�فmÇــــا،�: تقليــــل�مســــتوى�الضوضــــاء،�والحــــل�الثــــاني

لــــذلك�جــــرى�. إخفــــاء�الضوضــــاء�غ�ــــ�vا+رغــــوب�فmÇــــا�بأصــــوات�أخــــرى�أك¿ــــ�vَإرضــــاءً 

�جهـزة�ا+'�ليـة،�والصـناعة،�وحركـة�ا+ـرور،�

                                                           

 �p�	��� 4N >	M�M�� D�5 ��3�;�� .�1	8 4N 48����� Li�Rm��� �	RE �8�)3 /	h�1	a ( p.E D�I :
.�1	:�� �\O� �:/���� J���6�� 4N ��13��� >	M�M�� ��;	1� ����/�� &�)��?� ." �p�	����)7 /

[��:� �2�6M�� : �	������� ���S� �1	�E D�5" �6�	��
 J�:� �E e1�� 4��� JK	;��	� .���� J]�� ��	��� Y�3�� ������ D�5 2�6M�� J�	R�

)6( �p�	���� �)5 ([;F1 .�1	:�� .�.  
�� ��� &	�/�� J�]� �0/ e�;1 .E ���S�� .� A��� ����� ���� 4N h>	;� ��R	��� �5	;

.�F�;�� �/; ��;� ���
E .� [15 2�1� 	�� �h�01 s	 h6	5)I f�\ g��� \I � hUa� ��;��; .
41�����@� e8���� ��5:https://www.youm7.com/  

 �8 	�� s��R	��� �5	;�� ��� &	�/�� J�]� e1��� Z�/ �	��6
 ��jE 4N ������� �	�/�� �	�;	;B�� �	��	���� .� ���B� t\ON ��	6�� �	5)I .� f�\ �i�;�

41�����@� e8���� ��5 ��R1� Z/� � :
https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise  
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إلخ.. صوت،�السياج�العازل،�وضع�الحواجز��ذن،�كاتم�ال

  .)1(لÃصوات�ا+فرطة

ــؤ�لحــدود�الضوضــاء�قــد�تصــل�إ`ـــى�: أســvÄاليا�-وكمثــال�آخــر� �وضــع�مؤشــر�التنبُّ حيــث�يــتمُّ

ــد�انبعاثــات�الضوضــاء�للمعــدات�ا+�55ديســيبل�~ــي�ال×mــار،�و�60 ،�مــع�وضــع�لــوائَح�تقّيِ
ً

Uلــي

: كمكيفــات�الهــواء،�وســاعات��ســتخدام�لــ�Fت�ا+زعجــة

إ`ــى�أنــه�قـــد�تكــون�النتــائج�ناجحـــة،�لكــن�ذلــك�يـــدعو�إ`ــى�التخفيــف�مـــن�نســبية�هــذه��زعاجـــات�

  .)3(غ��vا+رغوب�فmÇا

�وضـــــع�إرشـــــادات�عــــــن�طريـــــق�نشــــــر�وثيقـــــة�تنظــــــيم و~ـــــي�الو�يـــــات�ا+تحــــــدة��مريكيـــــة�تــــــمَّ

مســتويات�الضوضــاء،�وتحديــد�أهــم�التــأث�vات�البشــرية�الناتجــة�عــن�التعــر

تقليــــل�مســــتوى�الضوضــــاء،�والحــــل�الثــــاني: الضوضــــاء�لــــد�mم

إخفــــاء�الضوضــــاء�غ�ــــ�vا+رغــــوب�فmÇــــا�بأصــــوات�أخــــرى�أك¿ــــ�vَإرضــــاءً : والحــــل�الثالــــث

�جهـزة�ا+'�ليـة،�والصـناعة،�وحركـة�ا+ـرور،�: ~ي�الو�يات�ا+تحـدة�إ`ـى�تقسيم�مصادر�الضوضاء

                   
)1( �p�	��� 4N >	M�M�� D�5 ��3�;�� .�1	8 4N 48����� Li�Rm��� �	RE �8�

".�1	:�� �\O� �:/���� J���6�� 4N ��13��� >	M�M�� ��;	1� ����/�� &�)��?�
 h?�E (q��;� J��:� �E �6�	�� J6E .� [��:� �2�6M��

 J�:� �E e1�� 4��� JK	;��	� .���� J]�� ��	��� Y�3�� ������ D�5 2�6M�� J�	R�
 ��6R��	� >	M�M��)6��/�� eM�� ." �p�	��� f�\��)

)2(�� ��� &	�/�� J�]� �0/ e�;1 .E ���S�� .� A���
.�F�;�� �/; ��;� ���
E .� [15 2�1� 	�� �h�01 s	 h6	5)I f�\ g��� \I � hUa� ��;��;
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5.pdf-https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ــل�إحــدى�طــرق�معالجــة�مشــاكل�الضوضــاء� ِ
ّ
ولــذلك�تمث

�ليــة�ومــا�تخلفــه�مــن�إزعاجــات�هــو�مطالبــة�الشــركات�ا+صــنعة�بتقــديممنتجا»mا�عSــى�مقــايس�

ك¿ــــ�vهــــدوًءا�و�ســــقف�والجــــدران�والنوافــــذ�العازلــــة�للصــــوت�

 .  

ـــة�تحتـــوي� �مـــن�بريطانيـــا�وأ+انيـــا�والســـويد�وهولنـــدا،�قـــوان�َن�بنـــاء�قويَّ

�وُملهم�لت
ً
حديد�ا+عاي��vال�ـ�fعSى�أحكام�شاملة�للتحكم�~ي�الضوضاء،�وهذا�أمر�مشجع�حقيقة

  .يكون�من�ا+أمول�لها�أن�ُتؤثر�~ي�تقليل�كمية��زعاجات�الصوتية�ا+سببة�له

ب�إزعاًجــــــا�لÃفــــــراد،� �سياســــــات�وأنظمــــــة�الضوضــــــاء�ال�ــــــ�fتســــــّبِ وتلخــــــيص�مــــــا�ســــــبق،�أنَّ

�ع½ـــ�vالبلـــدان�وا+نـــاطق،�وكلهـــا�تتفـــق�عSـــى�تحديـــد�مســـتوى�الضوضـــاء�مـــن�خـــUل�وضـــع�
ُ
تختلـــف

ذه��زعاجـــات؛�مـــن�أجـــل�ضـــمان�حصـــول�الســـكان�عSـــى�أقDـــ�ÅÁالفوائـــد�

حية،�وعند�مخالفة�هذه��رشادات�وعدم��نصياع�لها�يتّم�اللجوء�إ`ى�درجـة�أقـوى�م×mـا،�

  .وÚي�وسائل�إدارية�أشد�تطبيًقا،�وهذا�ما�سنبينه�~ي�ثانًيا

  

تمثــل�بســلطات�
ُ
�ا+ �غايــة�ســUمة�ا+جتمــع�وتــوف��vالخــدمات،�يســ�ى�النظــاُم�العــامُّ

ٍة�لرسم�الحدود�ما�ب�ن�هذا�النظام�وُممارسة�الحريـة،� �قواعَد�قانونيَّ

�~ــي�ثUثــة�أركــان،�Úـي ــة�: وينحصـر�مفهومــه�لــدى�فقــه�القـانون��دارّيِ �مــن�العــام�والصــحة�العامَّ

ـــــة�ومحورهـــــا الحفـــــاظ�عSـــــى�الهـــــدوء�: mمنـــــا�~ـــــي�هـــــذا�ا+قـــــام�هـــــو�الســـــكينة�العامَّ
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ــل�إحــدى�طــرق�معالجــة�مشــاكل�الضوضــاء�. )1(وضوضــاء�الطــائرات�والــدوي�الصــوتي ِ
ّ
ولــذلك�تمث

ا+'�ليــة�ومــا�تخلفــه�مــن�إزعاجــات�هــو�مطالبــة�الشــركات�ا+صــنعة�بتقــديممنتجا»mا�عSــى�مقــايس�

�fهــــدوًءا�و�ســــقف�والجــــدران�والنوافــــذ�العازلــــة�للصــــوت�فا+كيفــــات���-الديســــيبل�الرقمــــ�vك¿ــــ

. )2(كلها�تساعد�عSى�جعل�ا+'�ل�مكاًنا�أك¿�vَهدوًءا�وراحة

ـــة�تحتـــوي� �مـــن�بريطانيـــا�وأ+انيـــا�والســـويد�وهولنـــدا،�قـــوان�َن�بنـــاء�قويَّ رت�كـــلٌّ وكـــذلك�طـــوَّ

�وُملهم�لت
ً
عSى�أحكام�شاملة�للتحكم�~ي�الضوضاء،�وهذا�أمر�مشجع�حقيقة

يكون�من�ا+أمول�لها�أن�ُتؤثر�~ي�تقليل�كمية��زعاجات�الصوتية�ا+سببة�له

ب�إزعاًجــــــا�لÃفــــــراد،� �سياســــــات�وأنظمــــــة�الضوضــــــاء�ال�ــــــ�fتســــــّبِ وتلخــــــيص�مــــــا�ســــــبق،�أنَّ

�ع½ـــ�vالبلـــدان�وا+نـــاطق،�وكلهـــا�تتفـــق�عSـــى�تحديـــد�مســـتوى�الضوضـــاء�مـــن�خـــUل�وضـــع�
ُ
تختلـــف

ذه��زعاجـــات؛�مـــن�أجـــل�ضـــمان�حصـــول�الســـكان�عSـــى�أقإرشـــادات�للحـــد�مـــن�هـــ

الصحية،�وعند�مخالفة�هذه��رشادات�وعدم��نصياع�لها�يتّم�اللجوء�إ`ى�درجـة�أقـوى�م×mـا،�

وÚي�وسائل�إدارية�أشد�تطبيًقا،�وهذا�ما�سنبينه�~ي�ثانًيا

]للحماية]من]�زعاجات: ثانًيا   وسائل]الضبط]�دارّيِ

تمثــل�بســلطات�ومــن�أجــل�بلــ
ُ
�ا+ وغ�غايــة�ســUمة�ا+جتمــع�وتــوف��vالخــدمات،�يســ�ى�النظــاُم�العــامُّ

ٍة�لرسم�الحدود�ما�ب�ن�هذا�النظام�وُممارسة�الحريـة،� �إ`ى�فرض�قواعَد�قانونيَّ الضبط��دارّيِ

�~ــي�ثUثــة�أركــان،�Úـي وينحصـر�مفهومــه�لــدى�فقــه�القـانون��دارّيِ

ـــــة�ومحورهـــــاوالســـــ كينة،�ومـــــا��mمنـــــا�~ـــــي�هـــــذا�ا+قـــــام�هـــــو�الســـــكينة�العامَّ

                   
)1(  hUa�N : 2�1� (\�� 4K	��O��� 3U]�	N �Z��/�� J)1��� 4N >	M�M�� )��� ��m� (\�� ��3���
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ــة؛�مــن�أجــل�راحــة�النــاس �لهــذه�ا+ســا�ي�تمتلــك�. )1(والســكون�~ــي��مــاكن�والطــرق�العامَّ
ً

ووصــو�

×mـــــا�مــــن�تحقيـــــق�الحمايــــة�لهـــــذه�العناصــــر�الثUثـــــة� ِ
ّ
ــــة�تمك �وســـــائَل�إداريَّ ســــلطات�الضــــبط��دارّيِ

،�فــالحظر�أو�ا+نــع�مــن�ُمزاولــة�النشــاط�ا+ســبب�لíزعــاج�هــو�

ة� �ذلـــك�~ـــي�ا+ـــادَّ مـــن�قـــانون�الســـيطرة�عSـــى�) 4(ـــيُّ

إطـــUق�أصـــوات�ا+ن¾mــــات��-1: يحظـــر�القيـــام�بمــــا�يـــأتي

ــة� ــة�بكيفيَّ ـة�والخاصَّ �~ـي��مــاكن�العامَّ ِ
ّ
تشـغيل�وســائل�البــث

ة�أو� ويحظر�إطUق�العيارات�النارية�~ي�ا+ناسبات�داخل�ا+دن�والقرى�سواء�أكانت�عامَّ

�م×mا �مختلفة، �مواضع �الحظر�~ي �: وقد�وردت�وسيلة �رقم ) 8(قانون�ا+رور�العرا�ي

� �لعام �البيئة �وتحس�ن �حماية �وقانون �ا+صري�. )4(2009النافذ، �التشريع و~ي

�ورد�~ي�قانون�الباعة�ا+تجول�ن�لعام� ة�1969نقتصر�منه�عSى�ما �~ي�ا+ادَّ ��: منه�بقوله) 9(،

أبواق�تكب��vالصوت�أو�أية���عUن�عن�سلعهم�باستعمال��جراس�أو 

وَيشvÄط�قانون�الباعة�ا+تجول�ن�ا+صري�
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ــة؛�مــن�أجــل�راحــة�النــاس والســكون�~ــي��مــاكن�والطــرق�العامَّ

×mـــــا�مــــن�تحقيـــــق�الحمايــــة�لهـــــذه�العناصــــر�الثUثـــــة� ِ
ّ
ــــة�تمك �وســـــائَل�إداريَّ ســــلطات�الضــــبط��دارّيِ

ــة�مــن�وا( ،�فــالحظر�أو�ا+نــع�مــن�ُمزاولــة�النشــاط�ا+ســبب�لíزعــاج�هــو�)لصــحة�والســكينة�العامَّ

ة� �ذلـــك�~ـــي�ا+ـــادَّ شـــّرِع�العرا�ـــيُّ
ُ
ـــة،�وقـــد�بـــ�ن�ا+ وســـيلة�وقائيـــة�قانونيَّ

يحظـــر�القيـــام�بمــــا�يـــأتي: "،�بقولـــه�~ــــي�البـــدء2015الضوضـــاء�لعـــام�

ــة��-2... -1أو�غ�vهــا�إ��~ـي�حــا�ت��كافـة ــة�بكيفيَّ ـة�والخاصَّ �~ـي��مــاكن�العامَّ ِ
ّ
تشـغيل�وســائل�البــث

ي�إ`ى�إزعاج�¢خرين   .)2(.."تؤّدِ

ة�أو� ويحظر�إطUق�العيارات�النارية�~ي�ا+ناسبات�داخل�ا+دن�والقرى�سواء�أكانت�عامَّ

ة �م×mا. )3(خاصَّ �مختلفة، �مواضع �الحظر�~ي وقد�وردت�وسيلة

� ��2019لعام �لعام �البيئة �وتحس�ن �حماية �وقانون النافذ،

�ورد�~ي�قانون�الباعة�ا+تجول�ن�لعام� نقتصر�منه�عSى�ما

�عUن�عن�سلعهم�باستعمال��جراس�أو "يجوز�للباعة�ا+تجول�ن�

ب�ع×mا�إقUق�راحة�الجمهور  وَيشvÄط�قانون�الباعة�ا+تجول�ن�ا+صري�. )5("طريقة�أخرى�يتسبَّ
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

(� �ا+صريُّ شّرِع
ُ
�ا+ �أصاب �الواقع �و~ي ،

�وأو  �لشروطه �الباعة �Þحكام ًما ِ
ّ
�منظ �للُمشّرِع�ا �وهو�أمر�يمكن ضاعه،

�vغ�� ل�ن، �ا+تجّوِ �بالباعة ة
�الخاصَّ ��حكام �كافة �يتناول �خاّصٍ �قانوٍن �بتنظيم �تداركه ّيِ

�يتفق�مع�ضرورات� متفرق��حكام�~ي�نصوص�أخرى،�خصوًصا�وأن�مثل�هذا�التنظيم�ا+رجوَّ

سببة�من�قبل�الباعة
ُ
الvÄخيص�فهو�الوسيلة�الثانية�أما�. )2(مكافحة�أو�الحد�من�الضوضاء�ا+

�عن�ممارسة�نشاط�قبل�البدء�به�من�

خاذ��جراءات�الUزمة�والوقائية�+نح�الvÄخيص�من�عدمه�وما�إذا�كان� �- أي�النشاط��–أجل�اّتِ

ل�من�الضوضاء� ِ
ّ
�أو�يقل ة�البيان�+ا�لها�من�تأث��vقد�يحدُّ

ض�لها،� �عSى�ُمستوياٍت�منخفضٍة�من�التعرُّ

ى�ذلك�إ��بتطوير�ا+عاي��vللحد�م×mا�والسيطرة�عSى�مصادر�الضوضاء�كجزء�من�
َّ
لكن���يتأت

�وتشريعات�مناسبة� �إطار�مUئم �بدون �إذ �دائًما، ق يتحقَّ

�عSى�برنامج�فعال�أو�ناجح�þدارة�الضوضاء
ُ

 .  
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

� ة �ا+ادَّ �الحرفة) 2(~ي زاولة
ُ
�ترخيص�+ �عSى )1(الحصول

�وأو  �لشروطه �الباعة �Þحكام ًما ِ
ّ
�منظ ا �خاص� �قانوًنا بتنظيمه

�vغ�� ل�ن، �ا+تجّوِ �بالباعة ة
�الخاصَّ ��حكام �كافة �يتناول �خاّصٍ �قانوٍن �بتنظيم �تداركه العرا�ّيِ

�يتفق�مع�ضرورات� متفرق��حكام�~ي�نصوص�أخرى،�خصوًصا�وأن�مثل�هذا�التنظيم�ا+رجوَّ

سببة�من�قبل�الباعة
ُ
مكافحة�أو�الحد�من�الضوضاء�ا+

من�وسائل�الضبط��داري،�وأخ�vًا��خطار�أو��بUغ�عن�ممارسة�نشاط�قبل�البدء�به�من�

خاذ��جراءات�الUزمة�والوقائية�+نح�الvÄخيص�من�عدمه�وما�إذا�كان� أجل�اّتِ

�بالنظام�العام�أم��   .)3(يضرُّ

�الوسائل�سالف ل�من�الضوضاء�و~ي�الواقع،�أنَّ ِ
ّ
�أو�يقل ة�البيان�+ا�لها�من�تأث��vقد�يحدُّ

ب�إزعاجات�Þفراد�ا+جتمع،�والحفاظ�عSى�ُمستوياٍت�منخفضٍة�من�التعرُّ وال��fتسّبِ

ى�ذلك�إ��بتطوير�ا+عاي��vللحد�م×mا�والسيطرة�عSى�مصادر�الضوضاء�كجزء�من�
َّ
لكن���يتأت

��� �ما �وهذا �البيئية، �الصحة �وتشريعات�مناسبة�برامج �إطار�مUئم �بدون �إذ �دائًما، ق يتحقَّ

�عSى�برنامج�فعال�أو�نا
ُ
منسجمة�من�الصعوبة�بمكان�الحفاظ
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�أن��زعاج�الذي�يكون�مصدره�تحديًدا�الضوضاء� هو�مشكلة�محلية�وعا+ية،��- والحقُّ

ة�وضع�سياس ات�وتشريعات�للتحكم�فmÇا،�وهذا�ما�يلقي�عSى�عاتق�حكومات�كل�دولة�مسؤوليَّ

�البلد�ومقدار�درجة� �~ي �ب�ن�مستوى�التنمية
ً
�ومباشرة

ً
�وثيقة

ً
�هناك�عUقة �أنَّ ويبدو�واضًحا

�من�مستوى� �الذي�يؤثر�عSى�سكانه،�فمع�تطور�ا+جتمع�فإنه�يزيد�دون�شّكٍ �زعاج�القانونّيِ

�تجلب رات �التطوُّ �هذه �وكل �فmÇا، �النقل �نظام �ومدى �حمل��التحضر�والتصنيع �~ي زيادة

ل�مناسب�سوف�يتصاعد�تأث�vها�عSى�ا+جتمعات،�فإذا�لم� وبدون�تدخُّ

� �والقضائية �التنفيذية �تطبيقها��-بالسلطة �حيث من

�عSى�منع�الزيادة�ا+ستمرة
ً
�فلن�تكون�قادرة

ة�تصيب�ا+جتمع ة�ضارَّ   .~ي�البUد،�وهو�ما�يرتبط�به�من�آثار�صحيَّ

بة]ع�ى]�زعاج]القانوني ِ
ّ
PQت
ُ
Bالعقوبة]ا

ليس�ثمة�شك�~ي�أن�العقوبة�ليست�إجراًء�مقصوًدا�لغ�vه،�وإنما�مقصودة�+رتكب�

Uفعل�اجتما�ي�+ا�صاحب�السلوك�من�إخ� ل�بالسكينة�الفعل�دون�غ�vه،�وما�Úي�إ��ردُّ

ن� �وبواسطة�سلطة�قضائية،�لذلك�تضمَّ ّيٍ

بعض�العقوبات�ال��fتقع�عSى�مرتكب�

العقوبة]�ي]التشريع]العرا�ي

عقوبة�الغرامة�وأحياًنا�الحبس�+رتكب�فعل��زعاج�

: من�قانون�العقوبات�العرا�ي�بقوله) 

وذكر�. )1("ُيعاقب�بغرامة�من�دعا�~ي�الطريق�العام�لvÄويج�بضاعته�بألفاظ�أو�أصوات�مزعجة
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ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�أن��زعاج�الذي�يكون�مصدره�تحديًدا�الضوضاء� والحقُّ

ة�وضع�سياس وهذا�ما�يلقي�عSى�عاتق�حكومات�كل�دولة�مسؤوليَّ

�البلد�ومقدار�درجة� �~ي �ب�ن�مستوى�التنمية
ً
�ومباشرة

ً
�وثيقة

ً
�هناك�عUقة �أنَّ ويبدو�واضًحا

�من�مستوى� �الذي�يؤثر�عSى�سكانه،�فمع�تطور�ا+جتمع�فإنه�يزيد�دون�شّكٍ �زعاج�القانونّيِ

�تجلب رات �التطوُّ �هذه �وكل �فmÇا، �النقل �نظام �ومدى التحضر�والتصنيع

ة ل�مناسب�سوف�يتصاعد�تأث�vها�عSى�ا+جتمعات،�فإذا�لم�. �زعاجات�القانونيَّ وبدون�تدخُّ

� �خصوصا �ا+تمثلة �الحكومات ��- تنفذ �والقضائية �التنفيذية بالسلطة

�عSى�منع�الزيادة�ا+ستمرة�-كما�مضت��شارة��-للقانون�سياسات�وأنظمة�
ً
فلن�تكون�قادرة

ة�تصيب�ا+جتمع ة�ضارَّ ~ي�البUد،�وهو�ما�يرتبط�به�من�آثار�صحيَّ

 الفرع]الثاني

بة]ع�ى]�زعاج]القانوني ِ
ّ
PQت
ُ
Bالعقوبة]ا 

ليس�ثمة�شك�~ي�أن�العقوبة�ليست�إجراًء�مقصوًدا�لغ�vه،�وإنما�مقصودة�+رتكب�

Uفعل�اجتما�ي�+ا�صاحب�السلوك�من�إخ� الفعل�دون�غ�vه،�وما�Úي�إ��ردُّ

ة ن�. العامَّ �وبواسطة�سلطة�قضائية،�لذلك�تضمَّ �تشري�ّيٍ و��يمكن�أن�ُتوقع�إ��من�خUل�نّصٍ

بعض�العقوبات�ال��fتقع�عSى�مرتكب��-بل�ح��Åالقوان�ن�البيئية�ا+ختلفة��-قانون�العقوبات�

.الفعل  

 

 
ً

Tالعقوبة]�ي]التشريع]العرا�]-أو  

شّرِع�العرا�ي�يفرض
ُ
عقوبة�الغرامة�وأحياًنا�الحبس�+رتكب�فعل��زعاج��يUحظ�أن�ا+

ة،�وأبرز�مثال ة�: سواء�للجار�أو�للعامَّ ) ثانًيا/ 488(ا+ادَّ

ُيعاقب�بغرامة�من�دعا�~ي�الطريق�العام�لvÄويج�بضاعته�بألفا
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 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

ا�أو�ضوضاء�أو�أصواًتا�ُمزعجة�للغ��vكان�قصًدا�
ً
ث�لغط

شّرِع�العقاب�عSى�مرتك¾mا�بعقوبة�اختيارية�للقاfÁÂ،�فأما�
ُ
ر�ا+ ،�حيث�قرَّ

ً
بذلك�أم�إهما�

الحبس�ف�Uيزيد�عن�ستة�أشهر�أو�الغرامة�ال����fتزيد�عن�مئ��fألف�دينار�و��تقل�عن�

ة�أو�عقابية�مكملة� �-نون�العقوبات�بل�~ي�قوان�ن�خاصَّ

من�قانون�السيطرة�عSى�الضوضاء،�حيث�تعاقب�بعقوبة�

�عن�خمس�ن�ألف�دينار،�و��تزيد�عن�مليون�دينار �)2(الغرامة�فقط�ال����fتقلُّ ،�وُيUحظ�أنَّ

ر�عSى�ا+جتمع�سلًبا،� ِ
ّ
تحدث�إزعاًجا�لÃفراد�مما�تؤث

ق�فكرة�الردع�خصوًصا�مع�عدم�وجود�عقوبة�سالبة�للحرية�كالحبس،�وباþضافة�إ`ى� ��تحّقِ

�تشجيًعا�لÃفراد�عSى�مخالفة� �وجود�عقوبة�الغرامة�فقط�يعدُّ ي�مؤداه�أنَّ

� رة�للفعل،�وكذلك�عدم�وجود�تنسيق�وتطبيق�فعSّيٍ رَّ

ولم�َتِرْد�صور�للجزاء�الجنائي�ا+قرر�لíزعاج�ا+عاقب�

عليه�~ي�قانون�العقوبات�فقط،�بل�~ي�قوان�ن�عقابية�مختلفة،�م×mا�قانون�ا+رور�العرا�ي�لعام�

  .)4(2009لعام��27ن�البيئة�رقم�
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ا�أو�ضوضاء�أو�أصواًتا�ُمزعجة�للغ��vكان�قصًدا�لكل�من�أحد: أيضا�~ي�القانون�نفسه
ً
ث�لغط

شّرِع�العقاب�عSى�مرتك¾mا�بعقوبة�اختيارية�للقاfÁÂ،�فأما�
ُ
ر�ا+ ،�حيث�قرَّ

ً
بذلك�أم�إهما�

الحبس�ف�Uيزيد�عن�ستة�أشهر�أو�الغرامة�ال����fتزيد�عن�مئ��fألف�دينار�و��تقل�عن�

ة�أو�عقابية�مكملة�و�مُر�غ��vُمقتصر�~ي�قا. )1(خمس�ن�ألًفا نون�العقوبات�بل�~ي�قوان�ن�خاصَّ

ة��-عSى�سبيل�ا+ثال من�قانون�السيطرة�عSى�الضوضاء،�حيث�تعاقب�بعقوبة�) 8(ا+ادَّ

�عن�خمس�ن�ألف�دينار،�و��تزيد�عن�مليون�دينار الغرامة�فقط�ال����fتقلُّ

رة�+سبب�الضوضاء�ال��fقد� قرَّ
ُ
ر�عSى�ا+جتمع�سلًبا،�العقوبة�ا+ ِ

ّ
تحدث�إزعاًجا�لÃفراد�مما�تؤث

ق�فكرة�الردع�خصوًصا�مع�عدم�وجود�عقوبة�سالبة�للحرية�كالحبس،�وباþضافة�إ`ى� ��تحّقِ

�تشجيًعا�لÃفراد�عSى�مخالفة� �وجود�عقوبة�الغرامة�فقط�يعدُّ ذلك�ثمنه�ت½vير�واق�ي�مؤداه�أنَّ

ق
ُ
�القانون،�إذ�هم�يعلمون�بالغرامة�ا+ رة�للفعل،�وكذلك�عدم�وجود�تنسيق�وتطبيق�فعSّيٍ رَّ

ولم�َتِرْد�صور�للجزاء�الجنائي�ا+قرر�لíزعاج�ا+عاقب�. للقانون،�مما�قد�يشجعهم�عSى�ارتكابه

عليه�~ي�قانون�العقوبات�فقط،�بل�~ي�قوان�ن�عقابية�مختلفة،�م×mا�قانون�ا+رور�العرا

ن�البيئة�رقم�،�وكذلك�قانون�حماية�وتحس�)3(2019
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�  ا�����

  عقوبة]�زعاج]اللي�ي]�ي]التشريع]اBقارن 

�من�أفعال�
ً

Uى�من�يرتكب�فعSة�الجزاَء�ع نت�العديد�من�التشريعات��جنبيَّ تضمَّ

�vمن� ع�mwا��فراد،�ونتخ�َّ �زعاج؛�نظًرا�+ا�لهذه�الدول�من�صيانة�واحvÄام�للحقوق�ال��fيتمتَّ

  .�fÁوالقانون�ال½vيطاني

ªÝ  

�مــن�ا+ــواد�و�حكــام�عSــى��2006
ً
مجموعــة

ة� �-مـــن�القـــانون�ذاتـــه�) R1336-5 (�نشـــطة�ال�ـــ�fتســـبب�ضوضـــاء�للســـكان،�حيـــث�تؤكـــد�ا+ـــادَّ

�ضــجيج�معــ�ن�ســواء�بمدتــه�أو�تكــرار�هـــذا� يــؤثر�أيُّ

،�ويســتوي�مــا� �أو�عــاّمٍ �أي�مكــان�خــاّصٍ �أو�صــحة��نســان�و~ــّيِ ــّيِ

و~ي�. )1(إذا�كان�من�الشخص�نفسه�أم�من�خUل�شخص�ما،�أو�من�آلة�أو�حيوان�تحت�رعايته

ة� مــــن�قــــانون�الصــــحة�) R1335-6(هــــذا�الصــــدد�قضــــت�محكمــــة�الــــنقض�بموجــــب�أحكــــام�ا+ــــادَّ

ن،�بمدته�أو�تكراره�أو�شدته،�عSى�هدوء� �ضجيج�مع�َّ ر�أيُّ ِ
ّ
��يجوز�أن�ُيؤث

R1336 (د� مــــن�القــــانون�ذاتــــه�والــــذي�حــــدَّ

�3مســـــاًء،�و�10-7بل�مـــــن�ديســــي�5ِنســــب�مســـــتوى�الضوضــــاء�و��يتجـــــاوز�القـــــيم�القصــــوى�وÚـــــي�

عـويض� ـدت�ا+حكمـة�قيمـة�التَّ
َّ
صباًحا،�ووفًقـا�لـذلك�أك

�~ـي�قاعـة�القريـة�مــن� السـابق�للـزوج�ن�بسـبب�الضوضـاء،�مـع�ضـرورة�القيــام�بعمـل�عـزل�صـوتّيٍ

                                                           
(1)

Article R1336-5 “ Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter

ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne 

en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 

personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 
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عقوبة]�زعاج]اللي�ي]�ي]التشريع]اBقارن ]-ثانًيا

�من�أفعال�
ً

Uى�من�يرتكب�فعSة�الجزاَء�ع نت�العديد�من�التشريعات��جنبيَّ تضمَّ

�vمن� ع�mwا��فراد،�ونتخ�َّ �زعاج؛�نظًرا�+ا�لهذه�الدول�من�صيانة�واحvÄام�للحقوق�ال��fيتمتَّ

لتشريعات�القانون�الفرن,�fÁوالقانون�ال½vيطانيب�ن�هذه�ا

القانون]الفرنªÝ]-أ

ــة�الفرن,ــ�fÁلعــام� ن�قــانون�الصــحة�العامَّ 2006تضــمَّ

ة� �نشـــطة�ال�ـــ�fتســـبب�ضوضـــاء�للســـكان،�حيـــث�تؤكـــد�ا+ـــادَّ

�ضــجيج�معــ�ن�ســواء�بمدتــه�أو�تكــرار�هـــذا��أنــه���يجــب�أن�–ســبقت��شــارة�إ`ــى�الــنص يــؤثر�أيُّ

،�ويســتوي�مــا� �أو�عــاّمٍ �أي�مكــان�خــاّصٍ �أو�صــحة��نســان�و~ــّيِ الفعــل�أو�شــدته�عSــى�هــدوء�ال)ــّيِ

إذا�كان�من�الشخص�نفسه�أم�من�خUل�شخص�ما،�أو�من�آلة�أو�حيوان�تحت�رعايته

ة� هــــذا�الصــــدد�قضــــت�محكمــــة�الــــنقض�بموجــــب�أحكــــام�ا+ــــادَّ

ة�الفرن,�fÁبأنه� ن،�بمدته�أو�تكراره�أو�شدته،�عSى�هدوء�"العامَّ �ضجيج�مع�َّ ر�أيُّ ِ
ّ
��يجوز�أن�ُيؤث

ة�..". ال)ــــي�أو�صــــحة�الجمهــــور� R1336-7(وكــــذلك�وفًقــــا�للمــــادَّ

ِنســــب�مســـــتوى�الضوضــــاء�و��يتجـــــاوز�القـــــيم�القصــــوى�وÚـــــي�

عـويض��7مساًء�إ`ى��10ديسيبل�أثناء�الليل�من� ـدت�ا+حكمـة�قيمـة�التَّ
َّ
صباًحا،�ووفًقـا�لـذلك�أك

�~ـي�قاعـة�القريـة�مــن� السـابق�للـزوج�ن�بسـبب�الضوضـاء،�مـع�ضـرورة�القيــام�بعمـل�عـزل�صـوتّيٍ

                   

“ Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 

répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage 

ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne 

même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 

personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 

responsabilité”.  

ا�	و��� ا�����

 

“ Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
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�  ا�����

ا�سـنة�للمـدع�ن،�وإلـزام�البلديـة�بـأْن�ت �صـوتي�
ً

ضـع�عـاز�

v1(يورو�عن�كل�يوم�تأخ�( .  

ب�1994 �يvÄتَّ �وما �الليSّيِ �الضجيج
َ
�عقوبة ،

� ة �ا+ادَّ �بينت �حيث �قانون�) R623-2(يورو، من

�تزعج�هدوء�¢خرين� f��ال �الليلية ضجة

ل�~ي�
َّ
رة�+خالفات�الدرجة�الثالثة،�كما�يخضع�ا+�mم�لعقوبة�إضافية�تتمث قرَّ

ُ
ة�ا+ بالغرامة�ا+اليَّ

�استخدامه،�أو�الذي�أعد��رتكاب�الجريمة،�ويعاقب�بذات�العقوبة� fÁء�الذي�تمَّ

�والتحريض�لíعداد�أو�التنفيذ  . )2("سطة�ا+ساعدة
َّ
�الجانب�أك دت�و~ي�هذا

                                                           
(1)CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/11/2021, 20NT03754, Inédit au 

recueil Lebon. 

 &	u5 \u1� J)u1� �.	u6�) 	u�9� .��5�u��� q�u� .	u� [u1E 4uN ���uM:�� eK	u8� �p]��u� Zu�/1977 �
 �:�	uu� ���	uu6��� �uu:31��� 4uN euu:� =�E Duu�5 �u�1�� �uu5	8 �uu������ q�u� .	uu� �

 Z����	u� 	OO��uR� &u� �u��	5 	h���u
E ��u
� 	u9��j� �	�u;	1��� �u8� 4uN .	u� Zu�/ �&O�)1� .�
 .uu� L�uu1 ��uu6�� C	1K�uu;?� �uu��/� [uu�N �p�uu8E
 >	u1� &�u5� �>	uM�M�� .u� �u/�� Du�I C�uO� 4u���� [�3�u; �;�	�� 4N ������� A�K�� ��
:���

 =��uu���� �uu�)	5 �uu6��)� �uu�6	6) \uuN��1 �uu�25000  �h�uu01 s���uu�
 4�	5 .�� &O�R��� C��0 4N 	O1� ��1	5 4��� J�	R���1986  �2009 ���u8 ��u
 �u8� �

 =��uu�� euuN� euu� �uu������ A�uuK� .uu� Juu�] ��uu6�� [uu�N ��uu8E �uu����@� .�	uu� �uu��/� .uu�7000 
���	� .� .��OR JU] ������� \]�� .E� �.�6�)�� ����  .u� ��>��6@� �N	� &�/�	� �	3]@�

 ��	
�� �1��@� &�/ \1�� ��	��3�� ���:� [1� 41	�� (\�� 4K	M�M�� Z����� .� �/�� J6E
2021  C��uuu0 4uuuN J��uuu�� i(E >��uuu6I &�uuu� &uuu�

1uu�� �uu��/� Juu�8 .uu� �	�1�uu;?� p&uu� f�\uu� JuuRN =:
 �u/�� �OuR ��� JU] 	O� &	�:�� f�\�� �>	M�M�� .� �/�� ��>��6~� &	�:�� 4N ������� A�K�

��]v� &�� J� �15 ����. 
(2)

Article R623-2, code pénal.

nocturnes troublant la tranquillité d'autr

prévue pour les contraventions de la 3e classe.
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� ـب�الضوضـاء�الـذي�اسـتمرَّ سـنة�للمـدع�ن،�وإلـزام�البلديـة�بـأْن�ت�30أجـل�تجنُّ

،�وتخضع�لغرامة��11بعد�الساعة�
ً

U200لي�vيورو�عن�كل�يوم�تأخ�

� �لعام fÁ,الفرن� �العقوبات �قانون ن �ب�َّ 1994وقد

� �إ`ى �تصل �قد �مخالفات، �من ��3000عليه ة �ا+ادَّ �بينت �حيث يورو،

�تزعج�هدوء�¢خرين�" :العقوبات�ذلك�بقولها f��ال �الليلية �أو�الضجة �الضوضاء ُيعاقب�عSى

ل�~ي�
َّ
رة�+خالفات�الدرجة�الثالثة،�كما�يخضع�ا+�mم�لعقوبة�إضافية�تتمث قرَّ

ُ
ة�ا+ بالغرامة�ا+اليَّ

�استخدامه،�أو�الذي�أعد��رتكاب�الجريمة،�ويعاقب�بذات�العقوبة� مصادرة�ال.fÁء�الذي�تمَّ

ل�بوا �من�سهَّ �والتحريض�لíعداد�أو�التنفيذكلُّ سطة�ا+ساعدة

                   

CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/11/2021, 20NT03754, Inédit au 
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 ����j eN�� �&�/�	� �	3]@� .�200 ��]v� &�� J� �15 ����
, code pénal."Les bruits ou tapages injurieux ou 

nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende 

prévue pour les contraventions de la 3e classe. 

ا�	و��� ا�����

 

CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/11/2021, 20NT03754, Inédit au 
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من�قانون�) R623(يورو�طبًقا�للمادة��300

ر�صفو�¢خرين،�
َّ
�مما�عك العقوبات،�عSى�شخص�ُمشvÄك�بالتواطؤ�~ي�ارتكاب�فعل�إزعاج�ليSّيٍ

ا� ا�للضوضاء�ممَّ حكات�و�صوات�العالية،�ولم�يضع�لهم�حد�

يورو�عSى���600غرامة�مضاعفة�مقدارها�

ا�من�نوع�أقراص�مضغوطة�صغ�vة�الحجم�عSى�الجدار�

�موسيقى�ذات� ِ
ّ
لكات�ا+د�ي،�وبطريقة�تزعج��خ�v،�من�خUل�بث

�الضجيج�الليSّيِ� �السياق�نفسه�قضت�محكمة�النقض�بتواطؤ�أٍب�ومشاركته�~ي و~ي

�لكن�اعت½vت� �الشقة�وقت��زعاج، �~ي �عSى�الرغم�أنه�لم�يكن�موجوًدا الذي�أحدثه�أبناؤه،

قة�ووالد��طفال�الذين�تسببوا�~ي��زعاج�الليSي،�حيث�كان�

�يجب� �كان ا �عمَّ �تقاعسه �بسبب �لكن �ا+ذكورت�ن، �أساس�الصفت�ن �عSى �يتصرَّف �أن يجب

�صدر�قرار�بتاريخ� �فقد �الصحة، �قانون �أو �العقوبات �قانون �يقتصر��مر�عSى و�

به�من� ؛�نظًرا�+ا�قد�تسّبِ
ً

Uلي� زارع�ن�من�استخدام�منصات�الرّيِ
ُ
بمنع�ا+

                                                                                

     Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

chose qui a servi ou était destinée à com
(1)

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19

80.641. 

2016 �5	;�� �1  �3�R�� �0/? �	 h/	�

 ��]B� �\9 J)1� 4N [1E–  .���6�� (E# 	�; .��� L

 .� �>	6 �	]�
�� t\9 .E� ��	�R�� .� �5��6� .� �	�/M�� .� ������� �	]�

 J�N �	���	� �h���8 .������ �3�R ���/� ���
E
 sY�	;�� &�/�� =:1�� ���/� ��p�E �8� �����

�	6	5)@� t\9 .� �/��� �3�/�� \	]i�� &�5� �4�� .  
(2)

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98

 غير منشور81.794
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ر�غرامة� 300محكمة�النقض�حكم��ستئناف�والذي�قرَّ

ر�صفو�¢خرين،�
َّ
�مما�عك العقوبات،�عSى�شخص�ُمشvÄك�بالتواطؤ�~ي�ارتكاب�فعل�إزعاج�ليSّيٍ

بالضحكات�و�صوات�العالية،�ولم�يضع�لهم�حد�حيث�سمح�لهم�با�ستمرار 

ب�ضجيًجا�لFخرين   . )1(سبَّ

و~ي�حكم�آخر�قضت�محكمة�النقض�بفرض�غرامة�مضاعفة�مقدارها�

ا�من�نوع�أقراص�مضغوطة�صغ�vة�ال ا+د�ى�عليه،�حيث�وضع�جهاًزا�صوتي�

�موسيقى�ذات�الفاصل�ب�ن�ممتلكاته�وممت ِ
ّ
لكات�ا+د�ي،�وبطريقة�تزعج��خ�v،�من�خUل�بث

ا   . )2(صوت�عاٍل�جد�

�ال �السياق�نفسه�قضت�محكمة�النقض�بتواطؤ�أٍب�ومشاركته�~ي و~ي

�لكن�اعت½vت� �الشقة�وقت��زعاج، �~ي �عSى�الرغم�أنه�لم�يكن�موجوًدا الذي�أحدثه�أبناؤه،

قة�ووالد��طفال�الذين�تسببوا�~ي��زعاج�الليSي،�حيث�كان�ا+حكمة�ذلك�بصفته�مالك�الش

�يجب� �كان ا �عمَّ �تقاعسه �بسبب �لكن �ا+ذكورت�ن، �أساس�الصفت�ن �عSى �يتصرَّف �أن يجب

ا�~ي�ا+خالفة
ً
 . القيام�به،�اعُت½�vشريك

�ال �قانون �أو �العقوبات �قانون �يقتصر��مر�عSى و�

17/1/1990��fÁöبه�من�يق ؛�نظًرا�+ا�قد�تسّبِ
ً

Uلي� زارع�ن�من�استخدام�منصات�الرّيِ
ُ
بمنع�ا+

                                                                                                       

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction". 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-

 ���	�� [1E 4N ���M:�� eK	8� �]��� Z�/7/5/2016

#  .���6�� ��3 D�5 h>	1�� #  ��]B� �\9 J)1� 4N [1E
 .� �>	6 �	]�
�� t\9 .E� ��	�R�� .� �5��6� .� �	�/M�� .� ������� �	]�


 ���	��� ��K	1 J)1�9/2/2017  J�N �	���	� �h���8 .������ �3�R ���/� ���
E
 ����S� [��5 &�/��� w4��� >	M�M300  sY�	;�� &�/�� =:1�� ���/� ��p�E �8� �����
� �	5)I �	���	� 	h���R �K	1�� .���	6	5)@� t\9 .� �/��� �3�/�� \	]i�� &�5� �4��

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98-
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�~ي� �ذلك �فيتسبب �صغار، �أطفال mا

مون�شكاوى�من�ذلك ا�جعلهم�يقّدِ  .)1(اضطرابات�~ي�نومهم،�ممَّ

� �لعام �البيئة ن�قانون�حماية ما��1990تضمَّ

� ة �ا+ادَّ �~ي ��79وذلك �مضت��–منه والذي

� ���يعدُّ �مصدَر�إزعاج�وما �يعدُّ نت�ما �بيَّ �قد من�القانون�نفسه

جنيه�إسvÄليfg،�بعد�إرسال��5000الغرامة�لتصل�إ`ى�

�إخطار�الشخص�" إشعار�التخفيف والذي�بموجبه�يتمُّ

الحد�من�هذا��زعاج�: أو�ا+د�ى�عليه�ا+سبب�لíزعاج،�ويكون�~ي�طلب��شعار�شرطان،�هما

�للمد�ى� �ويكون �منه، �للحّدِ
ً
ة �تكون�ضروريَّ واٍت

� �خUل �ا+حكمة �إ`ى �إليه م ��خطار�ا+قدَّ ��ستئناف�ضد �~ي �الحقُّ �تاريخ��21عليه �من يوًما

ب�إزعاًجــــا�Þفــــراد� ـــا�ســــبق�مــــدى�خطــــورة�الضوضـــاء�ال�ــــ�fتســــّبِ وعSـــى�أيــــة�حــــال،�يبــــدو�ممَّ

خــــاذ�خطــــواٍت� جــــرد�التنبيــــه�أو��خطــــار�فقــــط،�بــــل�باّتِ

�ذلـك�مـن�أجـل� �مـن�أجـل�معاجلـة�أو�الحـد�أو�منـع�حـدوث�تكـراره،�وكـلُّ ـٍة�وفـق�نسـٍق�قـانونّيٍ جديَّ

ــا�يســمح�بموجــب�القــانون�أو�اللــوائح�بفــرض� حمايــة�صــحة�وســUمة�ورفاهيــة�ســكان�ا+دينــة،�ممَّ

�أننــا���. ول�ن�عــن�هــذه��زعاجــات والحــقُّ

�مــن�شــأن�هــذه�ا+عالجــات�القضــاء�عSــى��زعــاج،�بــل�التخفيــف�م×mــا؛�نظــًرا�+ــا�تســببه� إنَّ

ــــة،�فســــرعة�انتشــــاره�مــــع�النمــــو�الســــريع�~ــــي�التحضــــر� ــــة�و�فــــراد�خاصَّ مــــن�إضــــرار�للمجتمــــع�عامَّ

ـــة�حيــاة�النـــاس�~ـــي�والتصــنيع�وتقـــدم�العلــم�والتكنولوجيـــا�تعكــس�بالضـــرورةتحديً  ا�خط�ــvًا�لنوعيَّ

                                                           
(1)

 Georges Levasseur: Les éléments constitutifs du tapage nocturne, RSC, 

N° 04 du 14/12/1990, p.791.

 ��
��� �4K	M�M�� Z����� .� �p�K	16�� ��	�/�� �4�ON )�)��� ��5

(3)
Article 80 of the Environmental Protection Act 1990
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�~ي� �ذلك �فيتسبب �صغار، �أطفال �لد�mا ��سر �فمعظم �الليل، �خUل �للج�vان إزعاجات

مون�شكاوى�من�ذلك ا�جعلهم�يقّدِ اضطرابات�~ي�نومهم،�ممَّ

  :لقانون]ال~Pيطانيا

� �القانون�ال½vيطاني �ا+تحد(و~ي �) ةا+ملكة �لعام �البيئة ن�قانون�حماية تضمَّ

� ضايقات
ُ
�با+ ق

َّ
��-يتعل ة �القانونيَّ ��زعاجات ��-أي ة �ا+ادَّ �~ي وذلك

�إليه �)2(�شارة ة �فا+ادَّ ،)79 (� ���يعدُّ �مصدَر�إزعاج�وما �يعدُّ نت�ما �بيَّ �قد من�القانون�نفسه

ة� الغرامة�لتصل�إ`ى�أشارت�إ`ى�مقدار�) 80(كذلك،�وا+ادَّ

إشعار�التخفيف"السلطات�التحقيقية�نموذًجا�ُيسم�Åبـ�

أو�ا+د�ى�عليه�ا+سبب�لíزعاج،�ويكون�~ي�طلب��شعار�شرطان،�هما

�خط خاذ �باّتِ طالبة
ُ
�وا+ د�حدوثه، �للمد�ى�أو�حظر�تقيُّ �ويكون �منه، �للحّدِ

ً
ة �تكون�ضروريَّ واٍت

� �خUل �ا+حكمة �إ`ى �إليه م ��خطار�ا+قدَّ ��ستئناف�ضد �~ي �الحقُّ عليه

 . )3(التبليغ�به

ب�إزعاًجــــا�Þفــــراد� ـــا�ســــبق�مــــدى�خطــــورة�الضوضـــاء�ال�ــــ�fتســــّبِ وعSـــى�أيــــة�حــــال،�يبــــدو�ممَّ

خــــاذ�خطــــواٍت�ا+جتمــــع�ككــــل،�إذ���يقتصــــر��مــــر�عSــــى�م جــــرد�التنبيــــه�أو��خطــــار�فقــــط،�بــــل�باّتِ

�ذلـك�مـن�أجـل� �مـن�أجـل�معاجلـة�أو�الحـد�أو�منـع�حـدوث�تكـراره،�وكـلُّ ـٍة�وفـق�نسـٍق�قـانونّيٍ جديَّ

ــا�يســمح�بموجــب�القــانون�أو�اللــوائح�بفــر حمايــة�صــحة�وســUمة�ورفاهيــة�ســكان�ا+دينــة،�ممَّ

ول�ن�عــن�هــذه��زعاجــاتمســؤولية�عSــى�ا+ــالك�ن�وغ�ــvهم�مــن��شــخاص�ا+ســؤ 

�مــن�شــأن�هــذه�ا+عالجــات�القضــاء�عSــى��زعــاج،�بــل�التخفيــف�م×mــا؛�نظــًرا�+ــا�تســببه�: نقــول  إنَّ

ــــة،�فســــرعة�انتشــــاره�مــــع�النمــــو�الســــريع�~ــــي�التحضــــر� ــــة�و�فــــراد�خاصَّ مــــن�إضــــرار�للمجتمــــع�عامَّ

والتصــنيع�وتقـــدم�العلــم�والتكنولوجيـــا�تعكــس�بالضـــرورةتحديً 

                   

Georges Levasseur: Les éléments constitutifs du tapage nocturne, RSC, 

N° 04 du 14/12/1990, p.791. 

q�� [��I �	R� :� . 	1�� ��
��� �4K	M�M�� Z����� .� �p�K	16�� ��	�/�� �4�ON )�)��� ��5
 � �Y�	;��32. 

)2(� Y�; 	� �01�17 Z/��� �\9 .� .  
Article 80 of the Environmental Protection Act 1990. 
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ســيأتي�يــوم�سيضــطر��نســان�إ`ــى�: "ليصــدق�مــا�يمكــن�قولــه�مــن�عــالم�البكvÄيــا��+ــاني

")1(.  

ـة�تجـريم��زعـاج�الليSـيِّ  ومـا��بعد�التجوال�~ي�ثنايا�موضوعات�البحـث�نخلـص�إ`ـى�إمكانيَّ

ــر�صــفو�راحتــه�ال�ــ�fيحــرص�الدســتور� ِ
ّ
ــحبه�مــن�آثــار�قــد�تــؤثر�عSــى�مصــلحة�الفــرد�ســلًبا�فتعك

� ٍfّÁــــــæى�ذلــــــك�إ��بإطــــــار�نهــــــج�سيا
َّ
ــــــا�مــــــن�الحقــــــوق�الفرديــــــة،�و��يتــــــأت

�لضــــمان�معــــاي��vالضوضــــاء�ا+ســــببة�لíزعــــاج�بشــــكل�متســــق�وشــــفاف،�لوضــــع� �وإدارّيٍ ٍfّوتنظيمــــ

�مــــــن�ا+خــــــاطر�واختيــــــار�اســــــvÄاتيجيات�ا+كافحــــــة،�في½ــــــvز�دور�قــــــانون� �للحــــــّدِ يٍم�وعمSــــــّيٍ

ا�للـردع�مــن�أجـل�تقليــل�أو�الحـد�مــن�
ً
م�الخـاص�للضوضــاء؛�اسـتحقاق ِ

ّ
العقوبـات�والقـانون�ا+ــنظ

الضوضــــاء�Úــــي�أصــــوات�غ�ــــ�vمرغــــوب�فmÇــــا،�بــــالنظر�+ــــا�لهــــا�مــــن�تــــأث��vســــل��fعSــــى�حيــــاة�

فــراد،�أمــا��زعــاج�فســببه�الضوضــاء،�إذ��زعــاج�مصــطلح�عــام�يشــمل�لــيس�فقــط�

��تصال�~ي�وقت�متـأخر�أو�زحمـة�ا+ـرور�أو�إرسـال�رسـائل�
ً
�صوات�فقد�يكون�إزعاجا

مســـــيئة�لشـــــخص�وغ�vهـــــا،�إذن�لـــــيس�الضوضـــــاء�هـــــو��زعـــــاج�لكـــــن�إحـــــدى�مســـــببات�

 .مزاج�وصفو�¢خرين�زعاج�هو�الضوضاء�وÚي��صوات�غ��vمرغوب�فmÇا�تعكر�

�بإشــــــكالية�الضوضــــــاء�ا+ســــــببة�
ً
�كب�ــــــvا

ً
ــــــي�قــــــد�أفــــــرد�اهتمامــــــا

�باحتفالــــه�بقــــانون�خــــاص�مــــنظم�لــــه�وهــــو�قــــانون�
ً
لíزعاجــــات�وذلــــك�مــــا�يبــــدو�واضــــحا

 .السيطرة�عSى�الضوضاء،�من�اجل�الحد�أو�التقليل�من�مستويات�الضوضاء

وقلـة�الثقافـة�البيئيـة،�كـل�ذلـك�تـؤثر�دون�شـك�

�حالــة�عــدم�تفعيــل�الشــكاوى�مــن�قــبلهم�
ً
–ــحة�العامــة�والخاصــة،�خصوصــا

                                                           
(1)

 Ranjit singh, Legal Control of Noise Pollution in India: A Critical 

Evaluation, international Journal of Research in Humanities and Social 

Studies, Volume 3, Issue 4, April 2016, p34. 

 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 163 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

ليصــدق�مــا�يمكــن�قولــه�مــن�عــالم�البكvÄيــا��+ــاني. البلــدان

ُمحاربة�الضوضاء�القاسية�باعتبارها�أسوأ�عدو�للصحة

  

  الخاتمة

ـة�تجـريم��زعـاج�الليSـيِّ  بعد�التجوال�~ي�ثنايا�موضوعات�البحـث�نخلـص�إ`ـى�إمكانيَّ

ــر�صــفو�راحتــه�ال�ــ�fيحــرص�الدســتور� ِ
ّ
يصــحبه�مــن�آثــار�قــد�تــؤثر�عSــى�مصــلحة�الفــرد�ســلًبا�فتعك

� ٍfّÁــــــæى�ذلــــــك�إ��بإطــــــار�نهــــــج�سيا
َّ
ــــــا�مــــــن�الحقــــــوق�الفرديــــــة،�و��يتــــــأت عSــــــى�تقريرهــــــا�باعتبارهــــــا�حق�

�لضــــمان�معــــاي��vالضوضــــاء�ا+ســــببة�لíزعــــاج�بشــــكل�متســــق�وشــــفاف،�لوضــــع� �وإدارّيٍ ٍfّوتنظيمــــ

�مــــــن�ا+خــــــاطر�واختيــــــار�اســــــvÄاتيجيات�ا+كافحــــــة،�في½ــــــvز�دور�قــــــانون�إطــــــاٍر�ســــــل �للحــــــّدِ يٍم�وعمSــــــّيٍ

ا�للـردع�مــن�أجـل�تقليــل�أو�الحـد�مــن�
ً
م�الخـاص�للضوضــاء؛�اسـتحقاق ِ

ّ
العقوبـات�والقـانون�ا+ــنظ

  .هذه��زعاجات

  :النتائج

الضوضــــاء�Úــــي�أصــــوات�غ�ــــ�vمرغــــوب�فmÇــــا،�بــــالنظر�+ــــا�لهــــا�مــــن�تــــأث��vســــل .1

فــراد،�أمــا��زعــاج�فســببه�الضوضــاء،�إذ��زعــاج�مصــطل� 

��تصال�~ي�وقت�متـأخر�أو�زحمـة�ا+ـرور�أو�إرسـال�رسـائل�
ً
�صوات�فقد�يكون�إزعاجا

مســـــيئة�لشـــــخص�وغ�vهـــــا،�إذن�لـــــيس�الضوضـــــاء�هـــــو��زعـــــاج�لكـــــن�إحـــــدى�مســـــببات�

�زعاج�هو�الضوضاء�وÚي��صوات�غ��vمرغوب�فmÇا�تعكر�

�بإشــــــكالية�الضوضــــــاء�ا+ســــــببة� .2
ً
�كب�ــــــvا

ً
يUحــــــظ�ان�ا+شــــــرع�العرا�ــــــي�قــــــد�أفــــــرد�اهتمامــــــا

�باحتفالــــه�بقــــانون�خــــاص�مــــنظم�لــــه�وهــــو�قــــانون�
ً
لíزعاجــــات�وذلــــك�مــــا�يبــــدو�واضــــحا

السيطرة�عSى�الضوضاء،�من�اجل�الحد�أو�التقليل�من�مستويات�الضوضاء

وقلـة�الثقافـة�البيئيـة،�كـل�ذلـك�تـؤثر�دون�شـك��ضعف�الـو�ي�لـدى��فـراد�و�سـ�mانة .3

�حالــة�عــدم�تفعيــل�الشــكاوى�مــن�قــبلهم�
ً
عSــى�الصــحة�العامــة�والخاصــة،�خصوصــا

                   

Ranjit singh, Legal Control of Noise Pollution in India: A Critical 

national Journal of Research in Humanities and Social 

Studies, Volume 3, Issue 4, April 2016, p34.  
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ناهيـــك�عـــن�ضـــعف�الكـــوادر�ا+ختصـــة�بالحمايـــة�مـــن�مخـــاطر�الضوضـــاء،�

 .أدت�إ`ى�عدم�تفعيل�النصوص�القانونية�ا+نظمة�للضوضاء

�خــــاص�للباعــــة�ا+تجــــول�ن�مثلمــــا�فعــــل�
ً
تضــــمن�قانونــــا

�بــــ�ن��حيــــاء�الســــكنية،�
ً
ا+شــــرع�ا+صــــري،�بــــالرغم�مــــن�ازديــــاد�هكــــذا�حــــا�ت�خصوصــــا

  .ووضع�مك½vات�الصوت�لíعUن�والvÄويج�عن�بضاع�mم

مـــــن�أجـــــل�تفعيـــــل�النصـــــوص�التشــــــريعية�ا+نظمـــــة�لíزعاجـــــات�القانونيـــــة،���بـــــد�مــــــن�

ــحة�والبيئــة�وذلــك�مــن�خــUل�تكــوين�لجــان�إداريــة�وكــوادر�

مختصة�للتقليل�أو�الحد�من�منسوب�شدة��صوات،�عSى�ان�تكون�~ي�كل�محافظـة�

،�ووضـــع�تعليمـــات�1992مثلمـــا�فعـــل�ا+شـــرع�ال½vيطـــاني�~ـــي�قـــانون�حمايـــة�البيئـــة�لعـــام�

بحسـب�مـا�تـنص�والتقيد�mwا�وتكون�خاصة�بمستوى�شدة�الصوت�بالديسيبل�وذلك�

زيـــــادة�الـــــو�ي�والثقافـــــة�لـــــدى��فـــــراد�+ـــــا�لهـــــا�مـــــن�دور�رئي,ـــــ�fÁقـــــد���تـــــأتي�ثمارهـــــا،�إ��

ج�الدراسة�وكذلك�عقـد�النـدوات�وا+ـؤتمرات�والـورش�

الخاصــــة،�كــــل�ذلـــــك�يشــــجع�ولــــو�بصـــــورة�نســــبية�عSــــى�تجنـــــب�¢ثــــار�الخطــــرة�ا+ســـــببة�

ضـــــرورة�تنظـــــيم�قـــــانون�خـــــاص�للباعـــــة�ا+تجـــــول�ن،�يتضـــــمن�احكـــــام�خاصـــــة�وشـــــروط�

ممارسـة�هـذه�الحرفــة،�وÚـي�الحصـول�عSــى�تـرخيص�تمنحـه�الجهــة��داريـة،�والــزامهم�

بحمــل�الÄــvخيص�اثنـــاء�ممارســة�ا+هنـــة،�وجــزاء�+خالفــة�نصـــوص�القــانون�كـــالحبس�أو�

حرًصــا�مـن�ا+شـرع�عSـى�تقليــل�. لـردعـحب�الرخصـة�وغ�vهــا�مـن�أسـاليب�ا

�~ي�أوقات�الليل
ً
 .مستوى��صوات�ا+نبثة�من�حرفهم�وترويجهم�للبضاعة�خصوصا

�مـــن�خــــUل�
ً
جـــم�الضـــرر،�وذلـــك�يبـــدو�واضـــحا

تعـــديل�العقوبـــات�ا+قـــررة�وا+تعلقـــة�بالضوضـــاء�~ـــي�قـــانون�الســـيطرة�عSـــى�الضوضـــاء،�

�من�الغرامة�فقط
ً
 .بة�سالبة�للحرية�كالحبس�بد�
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ناهيـــك�عـــن�ضـــعف�الكـــوادر�ا+ختصـــة�بالحمايـــة�مـــن�مخـــاطر�الضوضـــاء،��-أي��فـــراد

أدت�إ`ى�عدم�تفعيل�النصوص�القانونية�ا+نظمة�للضوضاء

�خــــاص�للباعــــة�ا+تجــــول�ن�مثلمــــا�فعــــل�يUحــــظ�أن�ا+شــــرع�العرا�ــــي�لــــم�ي .4
ً
تضــــمن�قانونــــا

�بــــ�ن��حيــــاء�الســــكنية،�
ً
ا+شــــرع�ا+صــــري،�بــــالرغم�مــــن�ازديــــاد�هكــــذا�حــــا�ت�خصوصــــا

ووضع�مك½vات�الصوت�لíعUن�والvÄويج�عن�بضاع�mم

  :التوصيات

مـــــن�أجـــــل�تفعيـــــل�النصـــــوص�التشــــــريعية�ا+نظمـــــة�لíزعاجـــــات�القانونيـــــة،���بـــــد�مــــــن� .1

الصــحة�والبيئــة�وذلــك�مــن�خــUل�تكــوين�لجــان�إداريــة�وكــوادر�: زارتــيالتعــاون�مــا�بــ�ن�و 

مختصة�للتقليل�أو�الحد�من�منسوب�شدة��صوات،�عSى�ان�تكون�~ي�كل�محافظـة�

مثلمـــا�فعـــل�ا+شـــرع�ال½vيطـــاني�~ـــي�قـــانون�حمايـــة�البيئـــة�لعـــام�

والتقيد�mwا�وتكون�خاصة�بمستوى�شدة�الصوت�بالديسيبل�وذلك�

 .عليه�التشريعات

زيـــــادة�الـــــو�ي�والثقافـــــة�لـــــدى��فـــــراد�+ـــــا�لهـــــا�مـــــن�دور�رئي .2

بإدخال�التعليم�البي�fQ~ي�مناهج�الدراسة�وكذلك�عقـد�النـدوات�وا+ـؤتمرات�والـور

الخاصــــة،�كــــل�ذلـــــك�يشــــجع�ولــــو�بصـــــورة�نســــبية�عSــــى�تجنـــــب�¢ثــــار�الخطــــرة�ا+ســـــببة�

 .القانونية�لíزعاجات

ضـــــرورة�تنظـــــيم�قـــــانون�خـــــاص�للباعـــــة�ا+تجـــــول�ن،�يتضـــــمن�احكـــــام�خاصـــــة�وشـــــروط� .3

ممارسـة�هـذه�الحرفــة،�وÚـي�الحصـول�عSــى�تـرخيص�تمنحـه�الجهــة��داريـة،�والــزامهم�

بحمــل�الÄــvخيص�اثنـــاء�ممارســة�ا+هنـــة،�وجــزاء�+خالفــة�نصـــوص�القــانون�كـــالحبس�أو�

الغرامـة،�وسـحب�الرخصـة�وغ�vهــا�مـن�أسـاليب�ا

�~ي�أوقات�الليل
ً
مستوى��صوات�ا+نبثة�من�حرفهم�وترويجهم�للبضاعة�خصوصا

�مـــن�خــــUل� .4
ً
التناســـب�مـــا�بـــ�ن�الفعـــل�أو�النشـــاط�وحجـــم�الضـــرر،�وذلـــك�يبـــدو�واضـــحا

تعـــديل�العقوبـــات�ا+قـــررة�وا+تعلقـــة�بالضوضـــاء�~ـــي�قـــانون�الســـيطرة�عSـــى�الضوضـــاء،�

�من�الغرامة�فقطوالنص�عSى�عقو 
ً
بة�سالبة�للحرية�كالحبس�بد�
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محمـــد�بــــن�عمـــر�بــــن�أحمـــد��صــــ¾mاني،�ا+جمـــوع�ا+غيــــث�~ـــي�غري�ــــ�fالقـــرآن�والحــــديث،�

, 1الســــعودية،�الجــــزء�الثــــاني،�ط�-عبــــد�الكــــريم�العزبــــاوي،�جامعــــة�أم�القــــرى 

: العــــــــــــــــــــــــزم،�ع½ــــــــــــــــــــــــ�vا+وقــــــــــــــــــــــــع��لكvÄونــــــــــــــــــــــــي

Robert kelham, A Dictionary of the Norman or 

التـأث�vات�البيئيـة،�وسـائل��ا+صـادر،�-أحمد�السروي،�ا+لوثات�الطبيعية�والصـناعية�

2006. 

سليمان�عبد�ا+نعم،�النظريـة�العامـة�~ـي�قـانون�العقوبـات،�دار�الجامعـة�الجديـدة،�

الــــــــــــــــــــوج���~ــــــــــــــــــــي�القــــــــــــــــــــانون��داري،�دار�الفكــــــــــــــــــــر�العربــــــــــــــــــــي،�

القســـــم�العـــــام،�منشـــــأة�ا+عـــــارف،��-ي،�قـــــانون�العقوبـــــات�

مهـــــــدي�ياســـــــ�ن،�مبـــــــادئ�وأحكـــــــام�. عصـــــــام�عبـــــــد�الوهـــــــاب،�د

2012. 

�~ــــــي�قــــــانون�العقوبــــــات،�دار�ال ×mضــــــة�محمــــــود�نجيــــــب�حســــــfg،�الخطــــــأ�غ�ــــــ�vالعمــــــدّيِ

القســـــــــم�العـــــــــام،�منشـــــــــأة�ا+عـــــــــارف،�–محمـــــــــد�زكـــــــــي�أبـــــــــو�عـــــــــامر،�قـــــــــانون�العقوبـــــــــات�
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  ائمة]اBصادرق

 
ً
Tعاجم: أوBا  

محمـــد�بــــن�عمـــر�بــــن�أحمـــد��صــــ¾mاني،�ا+جمـــوع�ا+غيــــث�~ـــي�غري -1

عبــــد�الكــــريم�العزبــــاوي،�جامعــــة�أم�القــــرى : تحقيــــق

  .20ص�, 1988

العــــــــــــــــــــــــزم،�ع½ــــــــــــــــــــــــ�vا+وقــــــــــــــــــــــــع��لكvÄونــــــــــــــــــــــــيمعجـــــــــــــــــــــــم�الغgــــــــــــــــــــــــf،�عبــــــــــــــــــــــــد�الغgــــــــــــــــــــــــ�fأبـــــــــــــــــــــــو� -2

https://www.almougem.com/ 

3- ictionary of the Norman or Old French Language, 

Philadelphia (1843)  

 
ً
الكتب]العامة]: ثانيا  

أحمد�السروي،�ا+لوثات�الطبيعية�والصـناعية� .1

2006دون�ذكر�مكان�نشر،��-التحكم�وا+كافحة�

سليمان�عبد�ا+نعم،�النظريـة�العامـة�~ـي�قـانون�العقوبـات،�دار�الجامعـة�الجديـدة،�. د .2

  .2014, �سكندرية

الــــــــــــــــــــوج���~ــــــــــــــــــــي�القــــــــــــــــــــانون��داري،�دار�الفكــــــــــــــــــــر�العربــــــــــــــــــــي،�. ســــــــــــــــــــليمان�الطمــــــــــــــــــــاوي . د� .3

 .�1979سكندرية،

القـــــادر�القهـــــو�ي،�قـــــانون�العقوبـــــات��عSـــــي�عبـــــد. د .4

 .�1996سكندرية،�

عصـــــــام�عبـــــــد�الوهـــــــاب،�د. عSـــــــي�محمـــــــد�بـــــــدير،�د. د .5

2012القانون��داري،�مكتبة�الس×mوري،�بغداد،�

�~ــــــي�قــــــانون�العقوبــــــات،�دار�ال. د .6 محمــــــود�نجيــــــب�حســــــfg،�الخطــــــأ�غ�ــــــ�vالعمــــــدّيِ

 .2010العربية،�القاهرة،�

محمـــــــــد�زكـــــــــي�أبـــــــــو�عـــــــــامر،�قـــــــــانون�العقوبـــــــــات�. د .7

 .1993, �سكندرية
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مصــطفى�كامـــل�ياســـ�ن،�شـــرح�قـــانون�العقوبــات�العرا�ـــي،�مطبعـــة�ا+عـــارف،�بغـــداد،�

ـــــــة�عـــــــن�التلـــــــوث�البيQـــــــf،�دار�ال ×mضـــــــة�محمـــــــد�حســـــــن�الكنـــــــدري،�ا+ســـــــؤولية�الجنائيَّ

ــــــة�للحمايــــــة�مــــــن�الضوضــــــاء� �-أحمــــــد�خورشــــــيد،�رائــــــدة�ياســــــ�ن،��ســــــاليب�القانونيَّ

ــــة�القـــانون�والعلـــوم�السياســــية،�دون�ذكـــر�ســــنة� دراســـة�مقارنـــة،�جامعــــة�كركـــوك،�كليَّ

لنظريــة�العامــة�للجريمــة�ض�والغايــة�~ــي�ا

والعقــــــــاب،�مجلــــــــة�الحقــــــــوق�للبحــــــــوث�العلميــــــــة�و�قتصــــــــادية،��ســــــــكندرية،�الســــــــنة�

دراســـة�مقارنـــة�~ـــي��-مصـــادره�وآثـــاره��-موæـــ�ÅÁمحمـــد�مصـــباح،�التلـــوث�الضوضـــائي�

ــة�والسياســيَّ  ــة�القــانون�للعلــوم�القانونيَّ ة،�ا+جلــد�ضــوء�القــانون�الســوداني،�مجلــة�كليَّ

ة�من�منظور�التشريع�الجنائي�ا+غربي،� محمد�التغدويfg،�واقعية�السياسة�الجنائيَّ

ـدم�
ُ
ـة�مـن�التلـوث�الضوضـائي،�بحـث�ق دينا�عبد�العزيز�فهمf،�الحمايـة�الجنائيَّ

  .2018أبريل��24-23~ي�الفvÄة�

References English: 

-
 Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice 

-
 Graham McBain, Abolishing the Crime of Public Nuisance 

and Modernising That of Public

Law Research; Vol. 6, No. 1; 2017. 
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مصــطفى�كامـــل�ياســـ�ن،�شـــرح�قـــانون�العقوبــات�العرا. د .8

1949.  

ـــــــة�عـــــــن�التلـــــــوث�البي. د .9 محمـــــــد�حســـــــن�الكنـــــــدري،�ا+ســـــــؤولية�الجنائيَّ

 .2006, العربية،�القاهرة

 
ً
  الدوريات]واBج�ت: ثالثا
ــــــة�للحمايــــــة�مــــــن�الضوضــــــاء�. د -1 أحمــــــد�خورشــــــيد،�رائــــــدة�ياســــــ�ن،��ســــــاليب�القانونيَّ

ــــة�القـــانون�والعلـــوم�السياســــية،�دون�ذكـــر�ســــنة� دراســـة�مقارنـــة،�جامعــــة�كركـــوك،�كليَّ

 .النشر

رمســيس�mwنــام،�فكــرة�القصــد�وفكــرة�الغــرض�والغايــة�~ــي�ا. د -2

والعقــــــــاب،�مجلــــــــة�الحقــــــــوق�للبحــــــــوث�العلميــــــــة�و�قتصــــــــادية،��ســــــــكندرية،�الســــــــنة�

 .1954, 2-1السادسة،�العدد�

موæـــ�ÅÁمحمـــد�مصـــباح،�التلـــوث�الضوضـــائي�. د� -3

ــة�والسياســيَّ  ــة�القــانون�للعلــوم�القانونيَّ ضــوء�القــانون�الســوداني،�مجلــة�كليَّ

  .2019عام�, 29العدد�, 8

ة�من�منظور�التشريع�الجنائي�ا+غربي،�. د -4 محمد�التغدويfg،�واقعية�السياسة�الجنائيَّ

  .مجلة�البحوث،�ا+غرب،�العدد�الثامن

 
ً
  اBؤتمرات: رابعا

ـدم�. د -1
ُ
ـة�مـن�التلـوث�الضوضـائي،�بحـث�ق دينا�عبد�العزيز�فهمf،�الحمايـة�الجنائيَّ

ة�الح ~ي�الفvÄة��–جامعة�طنطا�–قوق�+ؤتمر�كليَّ

	O�	8 :��(&�>� C������ 

Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice 

(Thomson Reuters, 2016). 

Graham McBain, Abolishing the Crime of Public Nuisance 

and Modernising That of Public Indecency, International 

Law Research; Vol. 6, No. 1; 2017.
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Compensation for moral damage in Palestin ian legislation

]الثاني ]الحسن ]القانونية]- جامعة ]العلوم كلية
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ينشــــــأ�التعـــــويض�عــــــن��ضــــــرار�ا+عنويــــــة�بموجــــــب�القــــــانون،�ســــــواء�كــــــان�~ــــــي�القــــــانون�

�vناجمـا�عـن�فعـل�غ�ـ�
ً
�أم�معنويـا

ً
ي�أو�~ي�القانون�الدو`ي�العر~ي،�وسواء�الضرر�كـان�ماديـا

�مختلفــة�مــن�الضــرر�غ�ــ�vا+ــادي،�بمــا�~ــي�ذلــك��ضــرار�
ً
مشــروع،�وتعــالج��ضــرار�ا+عنويــة�أنواعــا

ــــــحة�البدنيـــــة،�و�لـــــم�وا+عانــــــة�الفرديـــــة،�و�هانــــــة�

ــــــ�ل�أو�الحيــــــاة�الخاصــــــة،�وكــــــذلك�للكيانــــــات�القانونيــــــة�

والشـــــركات،�عSـــــى�ســـــبيل�ا+ثــــــال�~ـــــي�حالـــــة�فقـــــدان��ئتمــــــان�التجـــــاري�والســـــمعة�وحســـــن�النيــــــة�

�ن�و�شــخاص��عتبــاري�ن�اللجــوء�للقضــاء�مــن�أجــل�

�ا+طالبـــة�بتعويضــــات�
ً
ا+طالبـــة�بـــالتعويض�عــــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�كمــــا�يحـــق�للمســـتثمرين�أيضــــا

الضــــرر،�ا+ســـؤولية�ا+دنيــــة،�ا+ســـؤولية�التقصــــ�vية،�ا+ســـؤولية�العقديــــة،�

  .ا+عنوي�ا+رتد،�التعويض،�الدعوى 
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ينشــــــأ�التعـــــويض�عــــــن��ضــــــرار�ا+عنويــــــة�بموجــــــب�القــــــانون،�ســــــواء�كــــــان�~ــــــي�القــــــانون��: خــــــصمل

�vناجمـا�عـن�فعـل�غ�ـ�
ً
�أم�معنويـا

ً
الوض�ي�أو�~ي�القانون�الدو`ي�العر~ي،�وسواء�الضرر�كـان�ماديـا

�مختلفــة�مــن�الضــرر�غ�ــ�vا+ــادي،�بمــا�~ــي�ذلــك��ضــرار�
ً
مشــروع،�وتعــالج��ضــرار�ا+عنويــة�أنواعــا

بالشخصــــــية�والســـــمعة�ا`ـــــى�الصــــــحة�البدنيـــــة،�و�لـــــم�وا+عانــــــة�الفرديـــــة،�و�هانــــــة�ال�ـــــ�fتلحـــــق�

الشخصــــــية�ا+رتبطــــــة�بالتطفــــــل�عSــــــى�ا+'ــــــ�ل�أو�الحيــــــاة�الخاصــــــة،�وكــــــذلك�للكيانــــــات�القانونيــــــة�

والشـــــركات،�عSـــــى�ســـــبيل�ا+ثــــــال�~ـــــي�حالـــــة�فقـــــدان��ئتمــــــان�التجـــــاري�والســـــمعة�وحســـــن�النيــــــة�

�ن�و�شــخاص��عتبــاري�ن�اللجــوء�للقضــاء�مــن�أجــل�والفــرص،�كمــا�يحــق�لÃشــخاص�الطبيعيــ

�ا+طالبـــة�بتعويضــــات�
ً
ا+طالبـــة�بـــالتعويض�عــــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�كمــــا�يحـــق�للمســـتثمرين�أيضــــا

  .معنوية�عن�معاناة�موظفmÇم

الضــــرر،�ا+ســـؤولية�ا+دنيــــة،�ا+ســـؤولية�التقصــــ�vية،�ا+ســـؤولية�العقديــــة،�: الكلمـــات�ا+فتاحيـــة

ا+عنوي�ا+رتد،�التعويض،�الدعوى الضرر�ا+عنوي،�الضرر�

  

ا�	و��� ا�����
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Abstract 

Compensation for moral damages arises under the law

law or in customary international law

resulting from an unlawful act. Physical health

personal insult associated with intrusion into the home or private life

legal entities and companies, for example in the event of loss of business credit

reputation, goodwill and opportunity

resort to the judiciary in order to claim compensation for moral damage Investors 

are also entitled to claim moral compensation for the suffering of their employees

Keywords: damage, civil liability, tort liability

apostate moral damage, compensation

ا+سؤولية�ا+دنية�بوجه�عام�Úي�ال�Äام�يقع�عSى�عاتق�شخص�بتعويض�الضرر�الذي�

سببه�لشخص�آخر،�وتقسم�ا`ى�نوع�ن�عقدية�ناتجة�عن��خUل�بال�Äام�عقدي،�وتقص�vية�

�من� �يقع �أن �بنوعmÇا �ا+سؤولية �هذه �لوجوب �و��يكفي ي،

ا+سؤول�خطأ�وإنما�يجب�أن�يvÄتب�عSى�هذا�الخطأ�ضرر�يصيب�الغ�v،�ومن�ثم�يعد�الضرر�

�لقيام�ا+سؤولية�ا+دنية�فم��Åتحقق�وتم�اثباته�تقوم�هذه�ا+سؤولية�واستوجب�
ً
ركنا�أساسيا

�قد�يكون�الضرر� �كما ضرور�~ي�مصلحة�مادية�مشروعة،

�يصيب�الشخص�~ي�شرفه�او�اعتباره�او�عاطفته،�وهذا��خ��vموضوع�دراستنا،�حيث�
ً
معنويا

  .�fÁالتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�أهمية�كب�vة�سواء�من�الناحية�النظرية�او�العملية

لتعويضات�ا+عنوية�منصوص�عليه�~ي�

�f��وال �دولًيا �غ��vا+شروعة ��فعال �عن �الدول �بمسؤولية �ا+تعلقة �ا+واد من
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Compensation for moral damages arises under the law, whether in positive 

law or in customary international law, and whether the damage is material or moral 

resulting from an unlawful act. Physical health, individual pain and suffering, and 

personal insult associated with intrusion into the home or private life, as well as for 

legal entities and companies, for example in the event of loss of business credit, 

 goodwill and opportunity, natural and legal persons are also entitled to 

udiciary in order to claim compensation for moral damage Investors 

are also entitled to claim moral compensation for the suffering of their employees. 

 civil liability, tort liability, contractual liability, moral damage, 

 compensation, lawsuit. 

  مقدمة

ا+سؤولية�ا+دنية�بوجه�عام�Úي�ال�Äام�يقع�عSى�عاتق�شخص�بتعويض�الضرر�الذي�

سببه�لشخص�آخر،�وتقسم�ا`ى�نوع�ن�عقدية�ناتجة�عن��خUل�بال�Äام�عقدي،�وتقص�vية�

�قانون �بال�Äام ��خUل �عن �من�ناتجة �يقع �أن �بنوعmÇا �ا+سؤولية �هذه �لوجوب �و��يكفي ي،

ا+سؤول�خطأ�وإنما�يجب�أن�يvÄتب�عSى�هذا�الخطأ�ضرر�يصيب�الغ�v،�ومن�ثم�يعد�الضرر�

�لقيام�ا+سؤولية�ا+دنية�فم��Åتحقق�وتم�اثباته�تقوم�هذه�ا+سؤولية�واستوجب�
ً
ركنا�أساسيا

  .التعويض�عنه

�يصيب�ا+
ً
�قد�يكون�ماديا �قد�يكون�الضرر�والضرر �كما ضرور�~ي�مصلحة�مادية�مشروعة،

�يصيب�الشخص�~ي�شرفه�او�اعتباره�او�عاطفته،�وهذا��خ��vموضوع�دراستنا،�حيث�
ً
معنويا

يكت,�fÁالتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�أهمية�كب�vة�سواء�من�الناحية�النظرية�او�العملية

لتعويضات�ا+عنوية�منصوص�عليه�~ي�القانون�الدو`ي�العام،�فإن�الحق�~ي�ا+طالبة�با�بموجب

� �وال��f) 2( 31ا+ادة �دولًيا �غ��vا+شروعة ��فعال �عن �الدول �بمسؤولية �ا+تعلقة �ا+واد من

ا�	و��� ا�����
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�الناجم�عن�الفعل�غ��vا+شروع� �ال�Äامات�الدولة�بتقديم�تعويض�كامل�عن�الضرر بموج¾mا

ق�عSى�هذه�ا+قالة�أن�الضرر�يحدد�التعلي

�ا+رتبطة� �الشخصية ��هانة �أو ��حباء �وفقدان �وا+عاناة، �الفردي �لم

يحق�للمتضرر،�بموجب�قواعد�القانون�الدو`ي�،�الحصول�عSى�تعويض�عن�ضرر�لحق�به�

،�أو�إذ�ل�،�أو�خزي�،�أو�انحطاط�،�أو�فقد�للوضع�

�جتما�ي�،�أو�أذى��ئتمانه�أو�سمعته�،���يمكن�أن�يكون�هناك�شك�،�ويجب�أن�يكون�هذا�

هذه��ضرار�حقيقية�للغاية،�ومجرد�حقيقة�أنه�من�الصعب�

�تعويض� �لعدم �سبب �أي �تقدم �و� عية

  .الشخص�ا+صاب�ع×mا�كتعويضات�،�ولكن�ليس�كعقوبة

~ي�الواقع�،�ُينظر�.  بدوره،�~ي�التحكيم��ستثماري،�كان�منح�التعويضات�ا+عنوية�محل�جدل

إ`ى�التحكيم��ستثماري�عSى�أنه�طريقة�بديلة�لتسوية�ا+نازعات�للمسائل��قتصادية�تسمح�

�~ي� �ا+ضيفة �الدولة �الذي�تسببه �بتعويض�عن�الضرر مرين��جانب�با+طالبة

�الضرر�الذي�يلحق�با+متلكات�أو�ا+صالح�التجارية �عSى�سبيل�ا+ثال�، ومع�ذلك�،�. شكل�،

فقد�أصبح�من�الشائع�إ`ى�حد�ما�أن�يلتمس�ا+ستثمرون�،�إ`ى�جانب��ضرار��قتصادية�أو�

�عن�فقدان�السمعة�الناجم�عن� �و�ك¿�vشيوًعا ضرار�ا+عنوية�،

عSى�سبيل�ا+ثال�،�~ي�قضية�خط�الصحراء�ضد�اليمن�،�طالب�ا+د�ي�

وبشكل�أك¿�vتحديًدا،�جادل�ا+د�ي�. بتعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�بما�~ي�ذلك�فقدان�السمعة

�للخطر� �ا+عرضة ��ستثمار�الثنائية �بموجب�معاهدة اما»mا

�وال�mديد� �للمضايقة �تعرضهم �من �التوتر�والقلق �من �للمد�ي �التنفيذيون �ا+سؤولون عانى

�vو�حتجاز�من�قبل�ا+د�ى�عليه�وكذلك�من�قبل�القبائل�ا+سلحة�؛�تعرض�ا+د�ي�لضرر�كب�

يرين�التنفيذي�ن�للمد�ي�من�قبل�ا+د�ى�عليه�

عSــى�ســبيل�. و~ــي�حــا�ت�نــادرة�قليلــة،�طلبــت�الدولــة�ا+ضــيفة�تعويضــات�معنويــة�ضــد�ا+ســتثمر

Cementownia v. Turkeyا+ثال،�~ي�قضية�
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�الناجم�عن�الفعل�غ��vا+شروع� �ال�Äامات�الدولة�بتقديم�تعويض�كامل�عن�الضرر بموج¾mا

 "دولًيا�يشمل�
ً
�أو�معنويا

ً
يحدد�التعلي". أي�ضرر�سواء�كان�ماديا

� �يشمل �ا+رتبطة�"ا+عنوي �الشخصية ��هانة �أو ��حباء �وفقدان �وا+عاناة، �الفردي �لم

  "بالتطفل�عSى�ا+'�ل�أو�الحياة�الخاصة

يحق�للمتضرر،�بموجب�قواعد�القانون�الدو`ي�،�الحصول�عSى�تعويض�عن�ضرر�لحق�به�

،�أو�إذ�ل�،�أو�خزي�،�أو�انحطاط�،�أو�فقد�للوضع�نتج�عنه�معاناة�نفسية�،�أو�أذى�+شاعره�

�جتما�ي�،�أو�أذى��ئتمانه�أو�سمعته�،���يمكن�أن�يكون�هناك�شك�،�ويجب�أن�يكون�هذا�

هذه��ضرار�حقيقية�للغاية،�ومجرد�حقيقة�أنه�من�الصعب�. التعويض�متناسًبا�مع��صابة

�واق �أقل �يجعلها �بمعاي��vا+ال �أو�تقديرها �تعويض�قياسها �لعدم �سبب �أي �تقدم �و� عية

الشخص�ا+صاب�ع×mا�كتعويضات�،�ولكن�ليس�كعقوبة

بدوره،�~ي�التحكيم��ستثماري،�كان�منح�التعويضات�ا+عنوية�محل�جدل

إ`ى�التحكيم��ستثماري�عSى�أنه�طريقة�بديلة�لتسوية�ا+نازعات�للمسائل��قتصادية�تسمح�

�~ي�فقط�للمستث �ا+ضيفة �الدولة �الذي�تسببه �بتعويض�عن�الضرر مرين��جانب�با+طالبة

�الضرر�الذي�يلحق�با+متلكات�أو�ا+صال �عSى�سبيل�ا+ثال�، شكل�،

فقد�أصبح�من�الشائع�إ`ى�حد�ما�أن�يلتمس�ا+ستثمرون�،�إ`ى�جانب��ضرار��قتصادية�أو�

�تعويضات�عن��  ،� �عن�فقدان�السمعة�الناجم�عن�ا+ادية �و�ك¿�vشيوًعا ضرار�ا+عنوية�،

عSى�سبيل�ا+ثال�،�~ي�قضية�خط�الص. تداب��vالدولة�ا+ضيفة

بتعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�بما�~ي�ذلك�فقدان�السمعة

 �Äل�� �اليمن ��ن�mاكات �نتيجة �للخطر�بأنه �ا+عرضة ��ستثمار�الثنائية �بموجب�معاهدة اما»mا

�وال�mديد�" �للمضايقة �تعرضهم �من �التوتر�والقلق �من �للمد�ي �التنفيذيون �ا+سؤولون عانى

و�حتجاز�من�قبل�ا+د�ى�عليه�وكذلك�من�قبل�القبائل�ا+سلحة�؛�تعر

يرين�التنفيذي�ن�للمد�ي�من�قبل�ا+د�ى�عليه��ئتمانه�وسمعته�وفقد�هيبته�؛�تم�تخويف�ا+د

  ".فيما�يتعلق�بالعقود�

و~ــي�حــا�ت�نــادرة�قليلــة،�طلبــت�الدولــة�ا+ضــيفة�تعويضــات�معنويــة�ضــد�ا+ســتثمر

Cementownia v. Turkey سلوك�"،�جادلت�تركيا�بأن�� Cementownia   [...]

ا�	و��� ا�����
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ابعــة�ادعــاء���أســاس�لــه�وقــدمت�مــزاعم�كاذبــة�ضــد�تركيــا�

".بقصد��ضرار�بمكان�mا�وسمع�mا�الدولي�ن�

ليات]القانونية]الªü]اعتمدها]اBشرع]الفلسطيªÁ]لتعويض]اBتضـرر]عـن]

ا]العقديـــــة]والتقصـــــPDية،]وكـــــذا]iضـــــرار]اBعنويـــــة]الناجمـــــة]عـــــن]اBســـــؤولية]اBدنيـــــة]بنوعñ"ـــــ

  

  

  �ساس�القانوني�للتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي 

fgالتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�القانون�ا+دني�الفلسطي  

�عن�حوادث�الطرق�~ي�ظل�قانون�التأم�ن�

  

إن�طبيعــة�الحــق�أو�ا+صــلحة�الواقــع�علmÇــا�الضــرر��دبــي�هــو�طبيعــة�غ�ــ�vماليــة�فــ�Uتعــدو�كوmÙــا�

�~ــي�قبــول�
ً
Uنتيجــة�لــذلك�تــردد�الفقــه�طــوي

فكــرة�التعــويض�عــن��ضــرار�ا+عنويــة،�وذلــك�Þن�الضــرر�ا+عنــوي���يمــس�أمــوال�ا+ضــرور،�بــل�

  تعريف]الضرر]اBعنوي]وتبيان]خصائصه
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ــا
ً
ابعــة�ادعــاء���أســاس�لــه�وقــدمت�مــزاعم�كاذبــة�ضــد�تركيــا�لقــد�أكــدت�ومت. كــان�فظيًعــا�وخبيث

 بقصد��ضرار�بمكان�mا�وسمع�mا�الدولي�ن�

 :وعليه�يمكن�طرح��شكالية�التالية

ما]مدى]نجاعة]�ليات]القانونية]الªü]اعتمدها]اBشرع]الفلسطيªÁ]لتعويض]اBتضـرر]عـن]

iضـــــرار]اBعنويـــــة]الناجمـــــة]عـــــن]اBســـــؤولية]اBدنيـــــة]بنوعñ"ـــــ

  الناشئة]عن]حوادث]الشغل؟

  :ولíجابة�عSى��شكالية�السابقة�ارتئينا�التقسيم�التا`ي

  ماهية�الضرر�ا+عنوي�وآثاره�القانونية: ا+بحث��ول 

  تعريف�الضرر�ا+عنوي�وتبيان�خصائصه: ا+طلب��ول 

  ¢ثار�القانونية�للضرر�ا+عنوي : ا+طلب�الثاني

�ساس�القانوني�للتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي : ث�الثانيا+بح

التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�القانون�ا+دني�الفلسطيfg: ا+طلب��ول 

التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�النا��TÁعن�حوادث�الطرق�~ي�ظل�قانون�التأم�ن�: ا+طلب�الثاني

fgالفلسطي  

  ونيةماهية]الضرر]اBعنوي]وآثاره]القان: اBبحث]iول 

إن�طبيعــة�الحــق�أو�ا+صــلحة�الواقــع�علmÇــا�الضــرر��دبــي�هــو�طبيعــة�غ�ــ�vماليــة�فــ�Uتعــدو�كوmÙــا�

�~ــي�قبــول�. مجــرد�ا+ســاس�بالعاطفــة�والشــرف،�بــالقيم�ا+عنويــة
ً
Uنتيجــة�لــذلك�تــردد�الفقــه�طــوي

فكــرة�التعــويض�عــن��ضــرار�ا+عنويــة،�وذلــك�Þن�الضــرر�ا+عنــوي���يمــس�أمــوال�ا+ضــرور،�بــل�

  .صيب�حقه�أو�مصلحة�غ��vماليةي

تعريف]الضرر]اBعنوي]وتبيان]خصائصه: اBطلب]iول 

ا�	و��� ا�����
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ســنب�ن�~ــي�هــذا�ا+طلــب�ا+قصــود�مــن�الضــرر�ا+عنــوي�وكــذا�أهــم�الخصــائص�ال�ــ�fتم�ــ��mwــا�هــذا�

خص�~ــي�مشـــاعره�وعواطفــه�ومعتقداتـــه�

هـذه�ا+شـاعر�ال�ـ�fتشـ��v(ولياقتـه�وشـرفه�وسـمعته�وخصوصـيته،�فهـو�يشـ��vا`ـى�مشـاعر�ا+وقـف�

فقط�ا`ى�حالة��نا�ويتم�تصنيفها�عSى�أmÙا�ممتعة�كالسعادة�واللذة�والرشـاقة�والفـرح�والراحـة�

�رتيــاح�والفشــل�والعجـــز�والرضــا�و�مــن،�وغ�ـــ�vســارة�كــالحزن�والقلـــق�والكــرب�والخــوف�وعـــدم�

الشـعور��إ`ـىكما�ويش��vالضرر�ا+عنـوي�

�vتشــ��fــ��عتبــار��إ`ــىي،�فــإن�مشــاعر�تقــدير�الــذات�Úــي�تلــك�ال

أو�الك½vيـــــاء،�أو�الـــــذي�يتمتـــــع�بـــــه�الشـــــخص�عـــــن�نفســـــه،�يمكـــــن�ان�تكـــــون�ايجابيـــــة�مثـــــل�القـــــوة،�

الغـــرور،�أو�الكرامـــة،�أو�التفـــوق،�أو��نتصـــار،�أو�الراحـــة�أو�يمكـــن�أن�تكـــون�ســـلبية�مـــث�Uالعـــار�

وإن�مشــاعر�التقــدير�الخارجيـة�عــن�القيمـة�Úــي�تلـك�ال�ــ�fتتعلــق�

�~ــــي��يجا
ً
بيــــات�مثــــل�با�عتبــــار�الــــذي�لــــدى��طــــراف�تجــــاه�شــــخص�مــــا�ومــــا�يــــتم�تصــــنيفها�أيضــــا

الحـــــــب�والثقـــــــة�والرحمـــــــة�والفائـــــــدة�والعدالـــــــة�والنبـــــــل،�والســـــــلبيات�مثـــــــل�الكراهيـــــــة�و�شـــــــم%�از�

فقد�: الضرر�بصورة�عامة�ما�ينصب�عSى�حق�أو�مصلحة�مشروعة،�وهذا�الضرر�عSى�نوع�ن

�يلحــق�بالشــخص�أو�مالــه�أو�جســمه،�أو�يــؤدي�ا`ــى�خســارة�ما
ً
�ماديــا

ً
ليــة،�وقــد�يكــون�يكــون�ضــررا

،�والضـــرر�ا+عنـــوي�عSـــى�عكـــس�الضـــرر�ا+ـــادي�حيـــث���يمـــس�أمـــوال�ا+ضـــرور�بـــل�
ً
�معنويـــا

ً
ضـــررا

�كوmÙــــا�
ً
�أو�مصــــلحة�غ�ــــ�vماليــــة،�ومثــــال�ذلــــك�أن�اصــــابة�الجســــم�تعــــد�ضــــررا�ماديــــا

ً
يصــــيب�حقــــا

�يصــــيب�ا+ضــــرور�~ــــي�
ً
�معنويــــا

ً
اعتــــداء�عSــــى�حــــق��نســــان�~ــــي�الحيــــاة،�وســــUمة�الجســــم،�وضــــررا

شــعوره�ويــدخل�ا`ــى�قلبــه�الغــم�و�لــم�والحــزن�والحســرة�عSــى�مــا�أصــابه�~ــي�جســمه،�

ويمكن�إرجاعه�ا`ى�حا�ت�معينة�م×mا�الضرر�ا+عنوي�الناجم�عن�إصابة�الشخص�وما�يتخلف�

،�وقــد�يتمثــل�الضــرر�ا+عنــوي�فيمــا�يصــيب�الشــخص�
ً
�ومعنويــا

ً
�ماديــا

ً
ع×mــا�مــن�ألــم�فيكــون�ضــررا

د�عليــه�عــن�القــذف�والســب�والشــتم،�وقــد�يتحقــق�الضــرر�ا+عنــوي�
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ســنب�ن�~ــي�هــذا�ا+طلــب�ا+قصــود�مــن�الضــرر�ا+عنــوي�وكــذا�أهــم�الخصــائص�ال�ــ�fتم�ــ��mwــا�هــذا�

  .النوع�من�الضرر 

  تعريف]الضرر]اBعنوي : الفقرة]iوºى

خص�~ــي�مشـــاعره�وعواطفــه�ومعتقداتـــه�يشــ��vالضــرر�ا+عنـــوي�ا`ــى�الطريقـــة�ال�ــ�fيعـــاني�mwــا�الشـــ

ولياقتـه�وشـرفه�وسـمعته�وخصوصـيته،�فهـو�يشـ��vا`ـى�مشـاعر�ا+وقـف�

فقط�ا`ى�حالة��نا�ويتم�تصنيفها�عSى�أmÙا�ممتعة�كالسعادة�واللذة�والرشـاقة�والفـرح�والراحـة�

والرضــا�و�مــن،�وغ�ـــ�vســارة�كــالحزن�والقلـــق�والكــرب�والخــوف�وعـــدم�

كما�ويش��vالضرر�ا+عنـوي�. الخ...والحن�ن�وا+زاج�ال,fÁء�والغضب�والحسد�والغ�vة

�vتشــ��fــ�بالقيمــة�الذاتيــة�والتقيــيم�الخــار�ي،�فــإن�مشــاعر�تقــدير�الــذات�Úــي�تلــك�ال

الـــــذي�يتمتـــــع�بـــــه�الشـــــخص�عـــــن�نفســـــه،�يمكـــــن�ان�تكـــــون�ايجابيـــــة�مثـــــل�القـــــوة،�

الغـــرور،�أو�الكرامـــة،�أو�التفـــوق،�أو��نتصـــار،�أو�الراحـــة�أو�يمكـــن�أن�تكـــون�ســـلبية�مـــث�Uالعـــار�

وإن�مشــاعر�التقــدير�الخارجيـة�عــن�القيمـة�Úــي�تلـك�ال�ــ�fتتعلــق�. والشـعور�بالــذنب�ومـا�ا`ــى�ذلـك

�~ــــي��يجا
ً
با�عتبــــار�الــــذي�لــــدى��طــــراف�تجــــاه�شــــخص�مــــا�ومــــا�يــــتم�تصــــنيفها�أيضــــا

الحـــــــب�والثقـــــــة�والرحمـــــــة�والفائـــــــدة�والعدالـــــــة�والنبـــــــل،�والســـــــلبيات�مثـــــــل�الكراهيـــــــة�و�شـــــــم

  .الخ...و�زدراء�والسخط

الضرر�بصورة�عامة�ما�ينصب�عSى�حق�أو�مصلحة�مشروعة،�وهذا�الضرر�عSى�نوع�نو 

�يلحــق�بالشــخص�أو�مالــه�أو�جســمه،�أو�يــؤدي�ا`ــى�خســارة�ما
ً
�ماديــا

ً
يكــون�ضــررا

،�والضـــرر�ا+عنـــوي�عSـــى�عكـــس�الضـــرر�ا+ـــادي�حيـــث���يمـــس�أمـــوال�ا+ضـــرور�بـــل�
ً
�معنويـــا

ً
ضـــررا

�كوmÙــــا�
ً
�أو�مصــــلحة�غ�ــــ�vماليــــة،�ومثــــال�ذلــــك�أن�اصــــابة�الجســــم�تعــــد�ضــــررا�ماديــــا

ً
يصــــيب�حقــــا

�يصــــيب�ا+ضــــرور�~ــــي�
ً
�معنويــــا

ً
اعتــــداء�عSــــى�حــــق��نســــان�~ــــي�الحيــــاة،�وســــUمة�الجســــم،�وضــــررا

شــعوره�ويــدخل�ا`ــى�قلبــه�الغــم�و�لــم�والحــزن�والحســرة�عSــى�مــا�أصــابه�~ــي�جســمه،�عاطفتــه�و 

ويمكن�إرجاعه�ا`ى�حا�ت�معينة�م×mا�الضرر�ا+عنوي�الناجم�عن�إصابة�الشخص�وما�يتخلف�

،�وقــد�يتمثــل�الضــرر�ا+عنــوي�فيمــا�يصــيب�الشــخص�
ً
�ومعنويــا

ً
�ماديــا

ً
ع×mــا�مــن�ألــم�فيكــون�ضــررا

د�عليــه�عــن�القــذف�والســب�والشــتم،�وقــد�يتحقــق�الضــرر�ا+عنــوي�~ــي�شــرفه�واعتبــاره�ومــا�يتولــ
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بمجرد�ا+ساس�بالعاطفة�والشعور�من�ذلك�ما�يصيب�الوالدين�من�حسرة�وألم�نتيجـة�انÄـ�اع�

ومعيــار�التفرقــة�بــ�ن�ا+صــالح��2"إخــUل�أو�مســاس�بمصــلحة�أو�حــق�غ�ــ�vمــا`ي

يــة�هــو�~ــي�ا+حــل�ا+عتــدى�عليــه،�ويســري�ذلــك�عSــى�معيــار�التفرقــة�بــ�ن�

ضــرر�جســماني�. ويتحقــق�الضــرر�~ــي�حالــة��عتــداء�عSــى�جســم��نســان�~ــي�ثــUث�صــور�بــالواقع

يتمثل�بالعجز�والتشويه�كون�أن��لم�الذي�يصيب�الجسم�جراء�الجروح�وما�قـد�يعقـب�ذلـك�

 
ً
�أدبيـا

ً
،�وضـرر�مـادي�يتمثـل�~ـي�3تشويه�~ي�الوجه�أو�الجسم�بوجه�عام�كل�ذلك�يعت½�vضـررا

 
ً
�أدبيـا

ً
عجـزه�سـبب�لـه�عـدم� "نفقات�العUج�والعجز�وفقدان�الوظيفـة�فيمـا�إذا�كـان�يعت½ـ�vضـررا

،�وضـرر�أدبـي�
ً
Uى��ستمرار�بالعمل�كمن�يفقد�بصره،�وهو�يعمل�مندوب�مبيعات�مـثSالقدرة�ع

�م�النفسية�ا+تولدة�عـن�فقدانـه�حاسـة�البصـر�وفقدانـه�لوظيفتـه�ال�ـ�fكـان�يعتـاش�

م×mا،�وقد�أوجب�الفقه��سUمي�لضمان�ما�قد�يؤدي�إ`ى�تفويت�كمال�الجمال�وا+نفعـة،�وقـد�

أن�مــــن�ضـــــرب�عSــــى�ســـــن�ح�ــــ�Åاســـــودت�أو�احمــــرت�أو�اخضـــــرت�

ل�وا+نفعــــة�يفــــوت�بــــذلك،�وقالــــت�الســــواد�~ــــي�الســــن�دليــــل�

  .4فmÇا�حكومة�عدل�هللامو»mا،�فإذا�اصفرت�فقد�روى�أبو�يوسف�عن�أبي�حنيفة�رحمهما�

ولم�يرد�تعريف�الضرر�ا+عنوي�بنص�صـريح�~ـي�القـانون�الفلسـطيfg،�إنمـا�يسـتدل�مـن�تعريـف�

،�~ي�ا+ادة�الثانية�5م1944لسنة��36م�الضرر�الوارد�~ي�قانون�ا+خالفات�ا+دنية�الفلسطي�fgرق

تعgــــ�fلفظــــة�الضــــرر�الخســــارة�أو�التلــــف�الــــذي�يلحــــق�بمــــال،�أو�ســــلب�الراحــــة�أو��ضــــرار�

  .،�عSى�إمكانية�ا+طالبة�بالتعويض�ا+عنوي 

                                                           

1998. 

منشأة�،�،��سكندرية

1978.  

ب�vوت�لبنان،�دار�ا+عرفة�

 .14صفحة��1944ون��ول،�
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بمجرد�ا+ساس�بالعاطفة�والشعور�من�ذلك�ما�يصيب�الوالدين�من�حسرة�وألم�نتيجـة�انÄـ�اع�

  .1طفلهما�م×mما

إخــUل�أو�مســاس�بمصــلحة�أو�حــق�غ�ــ�vمــا`ي"فالضــرر�ا+عنــوي�

يــة�هــو�~ــي�ا+حــل�ا+عتــدى�عليــه،�ويســري�ذلــك�عSــى�معيــار�التفرقــة�بــ�ن�ا+اليــة�وا+صــالح�غ�ــ�vا+ال

  .�ضرار�ا+ادية�و�ضرار�ا+عنوية

ويتحقــق�الضــرر�~ــي�حالــة��عتــداء�عSــى�جســم��نســان�~ــي�ثــUث�صــور�بــالواقع

يتمثل�بالعجز�والتشويه�كون�أن��لم�الذي�يصيب�الجسم�جراء�الجروح�وما�قـد�يعقـب�ذلـك�

 من�
ً
�أدبيـا

ً
تشويه�~ي�الوجه�أو�الجسم�بوجه�عام�كل�ذلك�يعت½�vضـررا

 
ً
�أدبيـا

ً
نفقات�العUج�والعجز�وفقدان�الوظيفـة�فيمـا�إذا�كـان�يعت½ـ�vضـررا

،�وضـرر�أدبـي�
ً
Uى��ستمرار�بالعمل�كمن�يفقد�بصره،�وهو�يعمل�مندوب�مبيعات�مـثSالقدرة�ع

�م�النفسية�ا+تولدة�عـن�فقدانـه�حاسـة�البصـر�وفقدانـه�لوظيفتـه�ال�ـ�fكـان�يعتـايتمثل�با�

م×mا،�وقد�أوجب�الفقه��سUمي�لضمان�ما�قد�يؤدي�إ`ى�تفويت�كمال�الجمال�وا+نفعـة،�وقـد�

�fÁاســـــودت�أو�احمــــرت�أو�اخضـــــرت�"ورد�~ــــي�ا+بســــوط�للسرخ,ـــــ�Åــــ�أن�مــــن�ضـــــرب�عSــــى�ســـــن�ح

�Þن�الجمــــا
ً
Uل�وا+نفعــــة�يفــــوت�بــــذلك،�وقالــــت�الســــواد�~ــــي�الســــن�دليــــل�فعليــــه�أرش�الســــن�كــــام

مو»mا،�فإذا�اصفرت�فقد�روى�أبو�يوسف�عن�أبي�حنيفة�رحمهما�

ولم�يرد�تعريف�الضرر�ا+عنوي�بنص�صـريح�~ـي�القـانون�الفلسـطيfg،�إنمـا�يسـتدل�مـن�تعريـف�

م�الضرر�الوارد�~ي�قانون�ا+خالفات�ا+دنية�الفلسطي�fgرق

تعgــــ�fلفظــــة�الضــــرر�الخســــارة�أو�التلــــف�الــــذي�يلحــــق�بمــــال،�أو�ســــلب�الراحــــة�أو��ضــــرار�: "منــــه

،�عSى�إمكانية�ا+طالبة�بالتعويض�ا+عنوي "بالرفاه�الجسماني�أو�السمعة�أو�ما�ا`ى�ذلك

                   
2568/1998صفحة��256/97مجلة�نقابة�ا+حام�ن��ردني�ن،�تمي���حقوق��1
،��سكندرية1مصادر��ل�Äام،�طبعة��-العدوي�جUل�عSي،�أصول��ل�Äامات�2

 .425،�ص1977،ا+عارف
1128�،1978،�ص87/71مجلة�نقابة�ا+حام�ن��ردني�ن،�تمي���حقوق��3
ب�vوت�لبنان،�دار�ا+عرفة�،�1الطبعة��ا+بسوط،�ا+جلد�الثالث�عشر،: السرخ,fÁ،�شمس�الدين�4

 .81ص،�1989،�للطباعة�والنشر
ون��ول،�كان�28تاريخ�النشر��1380العدد�) �نتداب�ال½vيطاني(الوقائع�الفلسطينية�5

ا�	و��� ا�����
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~ــي�هــذا�" �ضــرار"ن�لفــظ�ولقــد�أسســت�هــذه�ا+ــادة�أن�الضــرر�هــو�منــاط�ا+ســؤولية�ا+دنيــة�وأ

العمل�" اصطUحا+قام�يغ�ÅgعSى�سائر�النعوت�والك�Ågال��fتخطر�للبعض�~ي�معرض�التعب�v،�ك

  1"...الفعل�الذي�يحرمه�القانون 

 

يوجـد�مـا�يسـم�Åبـالحقوق�ا+عنويـة،�وÚـي�

كث�ــــvة�م×mــــا�حقــــوق�الشخصــــية�تكفــــل�للشــــخص��نتفــــاع�بنفســــه�وبكــــل�مــــا�هــــو�مــــرتبط�بنفســــه�

الحقــوق�ليســت�بســلطات�تقــرر�للشــخص�عSــى�نفســه،�وإنمــا�Úــي�

  .2حقوق�موجهة�ا`ى�الغ�v،�ويقصد�mwا��عvÄاف�بوجود�هذه�الشخص�وحماية�هذا�الوجود

يعت½ـــ�vالضــــرر�ا+عنـــوي�مــــن�أشـــد�أنــــواع�الضـــرر�خطــــورة،�فح�ـــ�Åإذا�تــــم�التعـــويض�عنــــه�فإنــــه���

،�ومـــــن�بـــــ�ن��ضـــــرار�ا+عنويـــــة�ال�ـــــ3�fـــــ�fÁيصـــــعب�تقـــــديره�وتقويمـــــه

كوmÙـــــا����4يصــــعب�تقييمهـــــا�با+ـــــال��ضـــــرار�الناجمـــــة�عــــن�ا+ســـــاس�بالحريـــــة�والشـــــرف�و�عتبـــــار

                                                           

 .209،�ص2003ا+ذكرة��يضاحية�+شروع�القانون�ا+دني�الفلسطيfg،�ديوان�الفتوى�والتشريع�

يوسف�بوجمعة،�الحقوق�ا+Uزمة�للشخصية�وتقسيما»mا،�مجلة�الدراسات�القانونية،�الجزائر،�ا+جلد�

اري�عادل،�معاي��vتقدير�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�وأشكاله،�مجلة�ا+فكر،�

عبوب�زه�vة،�طبيعة�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�مجلة�الدراسات�القانونية�ا+قارنة،�الجزائر،�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 174 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

ولقــد�أسســت�هــذه�ا+ــادة�أن�الضــرر�هــو�منــاط�ا+ســؤولية�ا+دنيــة�وأ

ا+قام�يغ�ÅgعSى�سائر�النعوت�والك�Ågال��fتخطر�للبعض�~ي�معر

الفعل�الذي�يحرمه�القانون "أو�" العمل�ا+خالف�للقانون "أو�" غ��vا+شروع

  خصائص]الضرر]اBعنوي]وصوره: الفقرة]الثانية

  خصائص�الضرر�ا+عنوي : أو�

  :ا�النوع�من�الضرر�بالخصائص�التاليةيتم���هذ

 يقع�عSى�حقوق�ثابتة�لíنسان�ا+عنوي الضرر� -1

يوجـد�مـا�يسـم�Åبـالحقوق�ا+عنويـة،�وÚـي��-ومـن�بـ�ن�هـذه�الحقـوق -تثبت�لíنسان�حقـوق�كث�ـvة�

كث�ــــvة�م×mــــا�حقــــوق�الشخصــــية�تكفــــل�للشــــخص��نتفــــاع�بنفســــه�وبكــــل�مــــا�هــــو�مــــرتبط�بنفســــه�

���انفصــام�لــه،�وهــذه
ً
الحقــوق�ليســت�بســلطات�تقــرر�للشــخص�عSــى�نفســه،�وإنمــا�Úــي��ارتباطــا

حقوق�موجهة�ا`ى�الغ�v،�ويقصد�mwا��عvÄاف�بوجود�هذه�الشخص�وحماية�هذا�الوجود

 الضرر�ا+عنوي�يقع�عSى�حق���يقوم�با+ال -2

يعت½ـــ�vالضــــرر�ا+عنـــوي�مــــن�أشـــد�أنــــواع�الضـــرر�خطــــورة،�فح�ـــ�Åإذا�تــــم�التعـــويض�عنــــه�فإنــــه���

Þنـــــه�ضـــــرر�نف,ـــــ�fÁيصـــــعب�تقـــــديره�وتقويمـــــهيســـــتو~ي�حقـــــه�

يصــــعب�تقييمهـــــا�با+ـــــال��ضـــــرار�الناجمـــــة�عــــن�ا+ســـــاس�بالحريـــــة�والشـــــرف�و�عتبـــــار

 
ً
�نفسيا

ً
  .تسبب�خسارة�مالية�بل�أ+ا

  

                   
ا+ذكرة��يضاحية�+شروع�القانون�ا+دني�الفلسطيfg،�ديوان�الفتوى�والتشريع��1
يوسف�بوجمعة،�الحقوق�ا+Uزمة�للشخصية�وتقسيما»mا،�مجلة�الدراسات�القانونية،�الجزائر،�ا+جلد��2

 .342،�ص2018الرابع،�العدد��ول،�
اري�عادل،�معاي��vتقدير�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�وأشكاله،�مجلة�ا+فكر،�رواحنة�زوليخة،�مست�3

 .172،�ص1�،2018،�العدد�13الجزائر،�ا+جلد�
عبوب�زه�vة،�طبيعة�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�مجلة�الدراسات�القانونية�ا+قارنة،�الجزائر،��4

 165،�ص2�،2016،�العدد�2ا+جلد�

ا�	و��� ا�����
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رها،�فéـــ�fأضـــرار�ناشـــئة�عـــن��عتـــداء�إن��ضـــرار�ا+عنويـــة�جـــديرة�بـــالتعويض�ع×mـــا�بكافـــة�صـــو 

عSى�حق�أو�مصلحة�مشروعة،�وتتعدد�الحقوق�وا+صالح�بحيـث�تتعـدد�با+قابـل�صـور��ضـرار�

عSـــى�الشـــخص�ومـــا�يvÄتـــب�عـــن�ذلـــك�مـــن�نقـــص�القـــدرة�

عSى�العمل�و�نتاج،�كب�vÄيد�ا+عتدى�عليه�نتيجة�إصاب�mا�بفعل��عتداء،�وما�يتولد�من�حزن�

�غ�ـــ�vمشـــروع،�
ً
Uط�~ـــي�الفعـــل�أن�يكـــون�عمـــvÄويشـــ�،

ل�اعتــداء�لكنــه�عمــٌل�مشــروٌع�فوضــع�اليــد�مــن�جهــة�اختصــاص�عSــى�عقــار�مملــوك�لÃفــراد�يمثــ

الســــ×mوري��ضـــــرار�. ،�وقــــد�قســـــم�د...م�ــــ�Åتــــوفرت�شـــــروطه،�كــــذلك�~ـــــي�حالــــة�الــــدفاع�الشـــــر�ي�

. ضـــرر�يصـــيب�الكرامـــة�والعـــرض،�كمـــا�~ـــي�القـــذف�وفســـخ�الخطبـــة

وضرر�يصيب�الشخص�فيما�يكن�من�عواطف�الحنو�والحـب�نحـو�أفـراد�أسـرته،�كمـا�إذا�فقـد�

،�وضــــرر�يصــــيب�الشــــخص�مــــن�جــــراء�
ً
�أو�خطيبــــا

ً
ــــ�fÁأو�زوجــــا

�
ً
وإذا�اقتصر��عتداء�عSى�إصابة�ا+ج�fgعليه�~ي�جسمه،�فقد�تقدم�أن�ذلك�يسبب�لـه�أضـرارا

شـفاء،�وفـوات�الفـرص�ا+اليـة�مادية�تشمل�تكاليف�العUج�والعجز�عن�الكسب�ا+دة�الUزمـة�لل

ال��fكان�يستطيع�ا+ج�fgعليه�ان�mازها�~ي�هذه��ثناء�لو���صابة�ال��fأعجزته،�كما�تسبب�له�

                                                           

�،،�الجزء��ول -نظرية��ل�Äام
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ً
  صور]الضرر]اBعنوي : ثانيا

رها،�فéـــ�fأضـــرار�ناشـــئة�عـــن��عتـــداء�إن��ضـــرار�ا+عنويـــة�جـــديرة�بـــالتعويض�ع×mـــا�بكافـــة�صـــو 

عSى�حق�أو�مصلحة�مشروعة،�وتتعدد�الحقوق�وا+صالح�بحيـث�تتعـدد�با+قابـل�صـور��ضـرار�

 ويمكن�رد�. الناشئة�جراء��عتداء�علmÇا

  :تقسيم��ضرار�ا+عنوية�إ`ى�ثUث�طوائف

 أضرار]معنوية]متصلة]بأضرار]مادية -1

عSـــى�الشـــخص�ومـــا�يvÄتـــب�عـــن�ذلـــك�مـــن�نقـــص�القـــدرة�تتجSـــى�هـــذه�الصـــورة�~ـــي�حالـــة��عتـــداء�

عSى�العمل�و�نتاج،�كب�vÄيد�ا+عتدى�عليه�نتيجة�إصاب�mا�بفعل��عتداء،�وما�يتولد�من�حزن�

�غ�ـــ�vمشـــروع،�1وغـــم�وأæـــ�ÅÁعـــن�العـــدوان�عSـــى�حـــق�ا+لكيـــة
ً
Uط�~ـــي�الفعـــل�أن�يكـــون�عمـــvÄويشـــ�،

فوضــع�اليــد�مــن�جهــة�اختصــاص�عSــى�عقــار�مملــوك�لÃفــراد�يمثــ

م�ــــ�Åتــــوفرت�شـــــروطه،�كــــذلك�~ـــــي�حالــــة�الــــدفاع�الشـــــر�ي�

ضـــرر�يصـــيب�الكرامـــة�والعـــرض،�كمـــا�~ـــي�القـــذف�وفســـ: "ا+عنويـــة�إ`ـــى�ثUثـــة�أقســـام

وضرر�يصيب�الشخص�فيما�يكن�من�عواطف�الحنو�والحـب�نحـو�أفـراد�أسـرته،�كمـا�إذا�فقـد�

،�وضــــرر�يصــــيب�الشــــخص�مــــن�جــــراء�
ً
�أو�خطيبــــا

ً
�مــــن�الحوا�ــــ�fÁأو�زوجــــا

ً
�أو�أحــــدا

ً
�أو�فرعــــا

ً
Uأصــــ

  .�2عتداء�عSى�حقوقه�الشخصية�الثابتة

�
ً
وإذا�اقتصر��عتداء�عSى�إصابة�ا+ج�fgعليه�~ي�جسمه،�فقد�تقدم�أن�ذلك�يسبب�لـه�أضـرارا

مادية�تشمل�تكاليف�العUج�والعجز�عن�الكسب�ا+دة�الUزمـة�لل

ال��fكان�يستطيع�ا+ج�fgعليه�ان�mازها�~ي�هذه��ثناء�لو���صابة�ال��fأعجزته،�كما�تسبب�له�

                   
 .426ل�Äامات،�مرجع�سابق،�صالعدوي�جUل�عSي،�أصول���1
نظرية��ل�Äام-الس×mوري،�عبد�الرزاق�أحمد،�الوسيط�~ي�شرح�القانون�ا+دني��2

 .340،�ص�1964سكندرية،�منشأة�ا+عارف،�

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�معنويـــة�تتمثـــل�~ـــي�¢�م�الجســـمية�والنفســـية�ال�ـــ�fعاناهـــا�مـــن�وقـــت��صـــابة�إ`ـــى�
ً
�أضـــرارا

ً
أيضــا

راء��عتــــداء�عSــــى�حــــق�مــــا`ي�أو�غ�ــــ�vمــــا`ي�

،�ومن�أبرز�صور�الضرر�ا+عنوي،�الضرر�ا+عنوي�الواقع�عSى�شرف�

�نســـان�وســــمعته،�والواقـــع�عSــــى�حـــق��نســــان�~ـــي�ســــUمة�جســـمه،�و�عتــــداء�عSـــى�حــــق�ثابــــت�

 
ً
�يســـتوجب��للشــخص،�ويعت½ــ�vالتعــدي�ا+جـــرد�عSــى�الحقــوق�غ�ــ�vا+اليـــة�للشــخص�ضــررا

ً
معنويــا

وتتجSـى�هــذه�الصــورة�~ــي��ضــرار�ا+عنويــة�ا+جـردة�مــن�أي�أضــرار�ماديــة،�وتشــمل�هــذه�الطائفــة�

�ضـرار�ا+عنويـة�الناتجــة�عـن�ا+ســاس�بالجانـب�العــاطفي�للذمـة�ا+عنويــة،�مثـل�¢�م�النفســية�

...2  

 صورة��ضرار�ا+عنوية�الناتجة�عن��عتداء�عSى�القيم�ا+عنوية

الناشــئة�عــن��عتــداء�عSــى�الشــرف�والكرامــة�والعــرض�و�مانــة،�كمــا�~ــي�

ة،�مــع�إمكــان�أن�فقـد�يمــس�الضــرر�شخصــية�ا+جgــ�fعليــه،�وÚــي�تخــرج�مــن�نتــاج�الحقــوق�ا+اليــ

يvÄتب�عSى�ذلك�خسارة�ماليـة،�كمـا�يحـدث�~ـي�حالـة�الطعـن�~ـي�أمانـة�تـاجر،�فـإن�ذلـك�قـد�يجـر�

  .3ا`ى�انصراف�عمUئه�عنه،�فيvÄتب�عSى�ذلك�اختUل�~ي�وضعه�ا+ا`ي

  :ولقيام�الضرر�ا+عنوي���بد�من�توافر�مجموعة�من�الشروط

                                                           

. 169،�دار�النشر�أري�fgللطباعة،�ص

نور،�مصادر��ل�Äام�بالقانون�ا+دني��ردني،�دراسة�مقارنة�ب�ن�القانون�ا+دني��ردني�

،�2طبعة�،�)دراسة�مقارنة�~ي�الفقه��سUمي

 .318،�ص1956،�مصر،دار�ا+عارف
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�معنويـــة�تتمثـــل�~ـــي�¢�م�الجســـمية�والنفســـية�ال�ـــ�fعاناهـــا�مـــن�وقـــت��صـــابة�إ`ـــى�
ً
�أضـــرارا

ً
أيضــا

  .1تمام�الشفاء

راء��عتــــداء�عSــــى�حــــق�مــــا`ي�أو�غ�ــــ�vمــــا`ي�يســــتفاد�مــــن�ذلــــك�أن�الضــــرر�ا+عنــــوي�يتحقــــق�مــــن�جــــ

،�ومن�أبرز�صور�الضرر�ا+عنوي،�الضرر�ا+عنوي�الواقع�عSى�شرف�...كالحق�~ي�سUمة�الجسم

�نســـان�وســــمعته،�والواقـــع�عSــــى�حـــق��نســــان�~ـــي�ســــUمة�جســـمه،�و�عتــــداء�عSـــى�حــــق�ثابــــت�

 
ً
للشــخص،�ويعت½ــ�vالتعــدي�ا+جـــرد�عSــى�الحقــوق�غ�ــ�vا+اليـــة�للشــخص�ضــررا

  .التعويض

 صورة]iضرار]اBعنوية]اBجردة -2

وتتجSـى�هــذه�الصــورة�~ــي��ضــرار�ا+عنويــة�ا+جـردة�مــن�أي�أضــرار�ماديــة،�وتشــمل�هــذه�الطائفــة�

�ضـرار�ا+عنويـة�الناتجــة�عـن�ا+ســاس�بالجانـب�العــاطفي�للذمـة�ا+عنويــة،�مثـل�¢�م�النفســية�

mيكابدها�الوالدان�~ي�عاطف��f�...ما�بسبب�فقد�طفلهماال

صورة��ضرار�ا+عنوية�الناتجة�عن��عتداء�عSى�القيم�ا+عنوية -3

الناشــئة�عــن��عتــداء�عSــى�الشــرف�والكرامــة�والعــر�عنويــةوÚــي��ضــرار�ا+

  .القذف�والسب�وفسخ�الخطبة

فقـد�يمــس�الضــرر�شخصــية�ا+جgــ�fعليــه،�وÚــي�تخــرج�مــن�نتــاج�الحقــوق�ا+اليــ

يvÄتب�عSى�ذلك�خسارة�ماليـة،�كمـا�يحـدث�~ـي�حالـة�الطعـن�~ـي�أمانـة�تـاجر،�فـإن�ذلـك�قـد�يجـر�

ا`ى�انصراف�عمUئه�عنه،�فيvÄتب�عSى�ذلك�اختUل�~ي�وضعه�ا+ا`ي

ولقيام�الضرر�ا+عنوي���بد�من�توافر�مجموعة�من�الشروط

                   
،�دار�النشر�أري�fgللطباعة،�ص1988ص�2مرقس،�سليمان،�الوا~ي�~ي�شرح�القانون�ا+دني،�ج�1

نور،�مصادر��ل�Äام�بالقانون�ا+دني��ردني،�دراسة�مقارنة�ب�ن�القانون�ا+دني��ردني�انظر،�سلطان،�أ

 .374،�ص1988،�ا+كتب�القانوني،�2والفقه��سUمي،�ط
دراسة�مقارنة�~ي�الفقه��سUمي(سلطان،�أنور،�مصادر��ل�Äام�بالقانون�ا+دني��ردني��2

 .347مرجع�سابق،�ص
مصر،دار�ا+عارف�،1طبعة��حس�ن،�ا+سؤولية�ا+دنية،�التقص�vية�والعقدية،عامر،��3

ا�	و��� ا�����
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�+ن�يطالب�بتعويضه
ً
 .أن�يكون�الضرر�معنوي�شخصيا

مـــن�البـــدي�féأن�مـــن�يطالـــب�بـــالتعويض�عـــن�الضـــرر�أن�يكـــون�الشـــخص�الـــذي�أصـــابه�الضـــرر�

نفســـه�وبالتـــا`ي�تقتصـــر�ا+طالبـــة�عليـــه�دون�غ�ـــvه،�فلـــيس�Þحـــد�أن�يطالـــب�بـــالتعويض�~ـــي�حالـــة�

امتنــــاع�ا+ضـــــرور�عـــــن�رفـــــع�الـــــدعوى�عSـــــى�ا+ســـــؤول،�فا+ضـــــرور�وحـــــده�لـــــه�الحـــــق�~ـــــي�أن�يطالـــــب�

ــــــة�التلــــــف،�أي�أن�ينســــــب�إليــــــه�التلــــــف�~ــــــي�العــــــرف�والعــــــادة�كالقتــــــل�
ّ
ايجــــــاد�عل

اتصـــال�فعــل��نســـان�بغ�ــvه�ويحـــدث�منـــه�التلــف�كمـــا�لـــو�

،�فالضــرر�ا+حقــق�يعــوض،�أي�
ً
�ولــيس�احتماليــا

ً
ن�الضــرر�ا+عنــوي�محققــا

�بشكل�مؤكد�عنه،�بينما�الضرر��حتما`ي�ليس�كذلك�ويستطيع�
ً
�وحا�

ً
�وثابتا

ً
أن�يكون�موجودا

،�ومن�دون�وجوده���مصلحة�~ي�إقامة�الدعوى،�ومثـال�ذلـك�كمـا�
ً
ا+ضرور�ا+طالبة�به�تعويضا

شـــويه�ســـمعته،�أو�حـــدوث�¢�م�مـــن�جـــراء�التعـــدي�عSـــى�جســـم�

ا+جgـــ�fعليـــه،�~ـــي�هـــذه�الحـــا�ت�للمجgـــ�fعليــــه�الحـــق�با+طالبـــة�عـــن�قيمـــة�الضـــرر�الـــذي�لحقــــه�

 .أن�ينطوي�الضرر�عSى�إخUل�بمصلحة�معنوية�أو�حق�ثابت�للمضرور

~ــي�حــق�مــن�حقوقــه،�أو�~ــي�مصــلحة�الضــرر�الــذي�يوجــب�الضــمان�هــو�الــذي�يصــيب�الشــخص�

ـــق�ذلـــك�بحقـــه�~ـــي�ســـUمة�جســـمه�أو�مالـــه�أو�حريتـــه�وحقـــه�~ـــي��نتفــــاع�
ّ
مشـــروعة�لـــه�ســـواء�تعل

ــfÁء�وحقـــه�فيمـــا�قـــام�بـــه�مـــن�إنتـــاج�علمـــ�fوهكـــذا،�فـــ�UيشـــvÄط�إذن�أن�يكـــون�الحـــق�ا+عتـــدى�

                                                           

fÁء�~ي�ا+دني��ردني�والفقه��سUمي�

 

ميل،�الضرر��دبي�وانتقال�الحق�~ي�التعويض�عنه،�أطروحة�دكتوراه�مقدمة�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 177 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�+ن�يطالب�بتعويضه  - أ
ً
أن�يكون�الضرر�معنوي�شخصيا

مـــن�البـــدي�féأن�مـــن�يطالـــب�بـــالتعويض�عـــن�الضـــرر�أن�يكـــون�الشـــخص�الـــذي�أصـــابه�الضـــرر�

نفســـه�وبالتـــا`ي�تقتصـــر�ا+طالبـــة�عليـــه�دون�غ�ـــvه،�فلـــيس�Þحـــد�أن�يطالـــب�بـــالتعويض�~ـــي�حالـــة�

امتنــــاع�ا+ضـــــرور�عـــــن�رفـــــع�الـــــدعوى�عSـــــى�ا+ســـــؤول،�فا+ضـــــرور�وحـــــده�لـــــه�الحـــــق�~ـــــي�أن�يطالـــــب�

 .بالتعويض

 أن�يكون�الضرر�ا+  - ب
ً
 .عنوي�مباشرا

ــــــة�التلــــــف،�أي�أن�ينســــــب�إليــــــه�التلــــــف�~ــــــي�العــــــرف�والعــــــادة�كالقتــــــل�: "تعgــــــ�fا+باشــــــرة
ّ
ايجــــــاد�عل

اتصـــال�فعــل��نســـان�بغ�ــvه�ويحـــدث�منـــه�التلــف�كمـــا�لـــو�: "،�وبعبـــارة�أخــرى�ا+باشـــرة"و�حــراق

  1"جرح�إنسان�غ�vه�أو�ضربه�فمات

   - ت
ً
 .أن�يكون�الضرر�ا+عنوي�محققا

،�أن�يكــو 
ً
،�فالضــرر�ا+حقــق�يعــويشــvÄط،�أو�

ً
�ولــيس�احتماليــا

ً
ن�الضــرر�ا+عنــوي�محققــا

�بشكل�مؤكد�عنه،�بينما�الضرر��حتما`ي�ليس�كذلك�ويستطيع�
ً
�وحا�

ً
�وثابتا

ً
أن�يكون�موجودا

،�ومن�دون�وجوده���مصلحة�~ي�إقامة�الدعوى،�ومثـال�ذلـك�كمـا�
ً
ا+ضرور�ا+طالبة�به�تعويضا

شـــويه�ســـمعته،�أو�حـــدوث�¢�م�مـــن�جـــراء�التعـــدي�عSـــى�جســـم�~ـــي�قـــذف�إنســـان،�أو�ســـبه،�أو�ت

ا+جgـــ�fعليـــه،�~ـــي�هـــذه�الحـــا�ت�للمجgـــ�fعليــــه�الحـــق�با+طالبـــة�عـــن�قيمـــة�الضـــرر�الـــذي�لحقــــه�

  .2نتيجة�الفعل�غ��vا+شروع

أن�ينطوي�الضرر�عSى�إخUل�بمصلحة�معنوية�أو�حق�ثابت�للمضرور  - ث

الضــرر�الــذي�يوجــب�الضــمان�هــو�الــذي�يصــيب�الشــخص�

ـــق�ذلـــك�بحقـــه�~ـــي�ســـUمة�جســـمه�أو�مالـــه�أو�حريتـــه�وحقـــه�~ـــي��نتفــــاع�
ّ
مشـــروعة�لـــه�ســـواء�تعل

ب.ــfÁء�وحقـــه�فيمـــا�قـــام�بـــه�مـــن�إنتـــاج�علمـــ�fوهكـــذا،�فـــ�UيشـــvÄط�إذن�أن�يكـــون�الحـــق�ا+عتـــدى�

                   
أبو�شنب،�أحمد،��ساس�القانوني�للمسؤولية�عن�فعل�ال.fÁء�~ي�ا+دني��ردني�والفقه��سUمي��1

 ..27،�ص�4دراسة�مقارنة،�مجلة�مؤتة�للبحوث�والدراسات،�سنوية�رقم�عدد�
ميل،�الضرر��دبي�وانتقال�الحق�~ي�التعويض�عنه،�أطروحة�دكتوراه�مقدمة�الشمايلة،�ناصر�ج�2

  .16لجامعة�ا+وصل،�العراق،�غ��vمنشورة،�ص

ا�	و��� ا�����
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،�ولكــن�أي�حــق�يحميــه�القــانون،�كحــق��نســا
ً
Uكحــق�ا+لكيــة�مــث�

ً
�ماليــا

ً
ن�~ــي�الحيــاة�عليــه�حقــا

 .أن���يكون�التعويض�عن�الضرر�قد�سبق�التعويض�عنه

إن�منـــاط�التعـــويض�هـــو�ج½ـــ�vالضـــرر�بصـــوره�ا+ختلفـــة،�فـــإذا�مـــا�اســـتطاع�ا+ضـــرور�مـــن�كســـب�

دعواه�والحصول�عSى�تعويض�عن��ضرار�ال��fلحقت�به،�ف�Uيجوز�له�أن�يرفـع�دعـوى�أخـرى�

  ثار]القانونية]الناجمة]عن]الضرر]اBعنوي 

  .�~ي�هذا�ا+طلب�ا`ى�طبيعة�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�ومبدأ�التعويض�الكامل

فقـه�والقضـاء�أن�مبـدأ�التعـويض�عـن�الضـرر�ا+عنـوي�أصـبح�

�Åـــgف�قــام�حـــول�طبيعــة�التعـــويض�عــن�هـــذا�الضــرر،�بمعUـــا،�فــإن�الخـــmÇمــن��مـــور�ا+ســتقر�عل

آخـــر��ســـاس�الـــذي�يســـتند�إليـــه�مبـــدأ�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�و~ـــي�هـــذا��طـــار�ظهـــرت�

لبدائيـــة�نجـــد�الفـــرد�الـــذي�يصـــاب�بضـــرر�~ـــي�مالـــه�أو�شخصـــه�أو�شـــرفه،�يعمـــد�

بـــــدافع�غريزتـــــه�ا`ـــــى��نتقـــــام�رد�فعـــــل�مماثـــــل�أو�مضـــــاعف�+عاقبـــــة�ا+ســـــؤول�عـــــن�إحـــــداث�هـــــذا�

  .1الضرر،�وعادة�ما�يقوم�ا+ضرور�نفسه�بتحديد�العقوبة�وتنفيذها

ا�الفقـــه�نتيجـــة��نتقـــادات�وÞن�نظريـــة�العقوبـــة�الخاصـــة�يســـودها�مبـــدأ��نتقـــام،�فقـــد�هجرهـــ

                                                           

،�ا+ؤسسة�الوطنية�
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،�ولكــن�أي�حــق�يحميــه�القــانون،�كحــق��نســا
ً
Uكحــق�ا+لكيــة�مــث�

ً
�ماليــا

ً
عليــه�حقــا

 .و~ي�سUمة�أعضائه،�وحقه�~ي�الحرية�الشخصية

أن���يكون�التعويض�عن�الضرر�قد�سبق�التعويض�عنه  -  ج

إن�منـــاط�التعـــويض�هـــو�ج½ـــ�vالضـــرر�بصـــوره�ا+ختلفـــة،�فـــإذا�مـــا�اســـتطاع�ا+ضـــرور�مـــن�كســـب�

دعواه�والحصول�عSى�تعويض�عن��ضرار�ال��fلحقت�به،�ف�Uيجوز�له�أن�يرفـع�دعـوى�أخـرى�

  .قائمة�عSى�نفس�السبب�وا+وضوع�ووحدة�الخصوم

�ثار]القانونية]الناجمة]عن]الضرر]اBعنوي : اBطلب]الثاني

سنتعرض�~ي�هذا�ا+طلب�ا`ى�طبيعة�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�ومبدأ�التعويض�الكامل

  طبيعة]التعويض]عن]الضرر]اBعنوي : الفقرة]iوºى

فقـه�والقضـاء�أن�مبـدأ�التعـويض�عـن�الضـرر�ا+عنـوي�أصـبح�إذا�كان�ا+سلم�بـه�لـدى�غالبيـة�ال

�Åـــgف�قــام�حـــول�طبيعــة�التعـــويض�عــن�هـــذا�الضــرر،�بمعUـــا،�فــإن�الخـــmÇمــن��مـــور�ا+ســتقر�عل

آخـــر��ســـاس�الـــذي�يســـتند�إليـــه�مبـــدأ�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�و~ـــي�هـــذا��طـــار�ظهـــرت�

  :نظريتان

  نظرية�العقوبة�الخاصة: أو�

لبدائيـــة�نجـــد�الفـــرد�الـــذي�يصـــاب�بضـــرر�~ـــي�مالـــه�أو�شخصـــه�أو�شـــرفه،�يعمـــد�~ـــي�ا+جتمعـــات�ا

بـــــدافع�غريزتـــــه�ا`ـــــى��نتقـــــام�رد�فعـــــل�مماثـــــل�أو�مضـــــاعف�+عاقبـــــة�ا+ســـــؤول�عـــــن�إحـــــداث�هـــــذا�

الضرر،�وعادة�ما�يقوم�ا+ضرور�نفسه�بتحديد�العقوبة�وتنفيذها

وÞن�نظريـــة�العقوبـــة�الخاصـــة�يســـودها�مبـــدأ��نتقـــام،�فقـــد�

  :�يال��fتعرضت�لها�وا+تمثلة�

                   
،�ا+ؤسسة�الوطنية�،�دون�طبعة،�الجزائرمقدم�سعيد،�نظرية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي �1

 .87ص،�1992للكتاب،

ا�	و��� ا�����
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تقــوم�هــذه�النظريــة�عSــى�فكــرة��نتقــام،�و~ــي�ذلــك�معارضــة�لحقيقــة�التعــويض�الــذي�

،�فمجــــــال�العقوبـــــــة�قــــــانون�العقوبــــــات�ولـــــــيس�القــــــانون�ا+ـــــــدني،�

 .والقول�mwا�يؤدي�بنا�للخلط�ب�ن�القانون�الجنائي�والقانون�ا+دني

هــــــــذه�النظريــــــــة�تحــــــــرم�الورثــــــــة�وذوي�الحقــــــــوق�مــــــــن�التعــــــــويض،�لكوmÙــــــــا�تمــــــــنح�فقــــــــط�

إن�نظريــة�العقوبــة�الخاصــة�تتنــا~ى�ومبــدأ�العدالــة�Þن�تقــدير�التعــويض�بمقــدار�خطــأ�

ا+ســؤول�يجعلــه�إمــا�غ�ــ�vكــاٍف�إذا�كنــا�بصــدد�ضــرر�جســيم�تســبب�~ــي�خطــأ�يســ�v،�أو�

vالخطأ�جسيم�والضرر�يس�. 

،�Þن�2إن�نظريـــة�العقوبـــة�الخاصـــة���تتناســـب�مـــع�الطـــابع�التعويöـــ�fÁللقـــانون�ا+ـــدني

غاية�التعويض�~ي�القـانون�ا+ـدني�هـو�مـنح�ا+تضـرر�تعـويض�مUئـم�عـن�الضـرر�ولـيس�

أســاس�الvÄضــية�ولــيس��وأمــام�هــذه��نتقــادات،�بــرزت�نظريــة�أخــرى�تبgــ�fفكــرة�التعــويض�عSــى

،�ظهرت�هذه�النظرية�نتيجة�لUنتقادات�ال��fوجهت�

للنظريـة�السـابقة،�حيــث�تـرفض�هــذه�النظريـة�فكـرة��نتقــام،�ذلـك�أن�العUقــات��نسـانية�~ــي�

،�بــل�أصــبحت�هنــاك�قــوان�ن�تحكــم�وتــنظم�

العUقــات�بــ�ن��فــراد،�وبالتــا`ي�فكــل�شــخص�لحقــه�ضــرر�فإنــه�يلجــأ�للقضــاء�+طالبــة�ا+ســؤول�

                                                           

لضرر�ا+عنوي�دراسة�~ي�القوان�ن�الوضعية�و~ي�

 .224،�ص2010

شهرزاد�بوسطلة،�الطبيعة�القانونية�والفقهية�لج½�vالضرر�ا+عنوي�دراسة�~ي�القوان�ن�الوضعية�و~ي�
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تقــوم�هــذه�النظريــة�عSــى�فكــرة��نتقــام،�و~ــي�ذلــك�معارضــة�لحقيقــة�التعــويض�الــذي� -1

،�فمجــــــال�العقوبـــــــة�قــــــانون�العقوبــــــات�ولـــــــيس�القــــــانون�ا+ـــــــدني،�1يقــــــوم�عSــــــى��صـــــــUح

والقول�mwا�يؤدي�بنا�للخلط�ب�ن�القانون�الجنائي�والقانون�ا+دني

هــــــــذه�النظريــــــــة�تحــــــــرم�الورثــــــــة�وذوي�الحقــــــــوق�مــــــــن�التعــــــــويض،�لكوmÙــــــــا�تمــــــــنح�فقــــــــط� -2

 .للمضرور�ا+طالبة�بالتعويض

إن�نظريــة�العقوبــة�الخاصــة�تتنــا~ى�ومبــدأ�العدالــة�Þن�تقــدير�التعــويض�بمقــدار�خطــأ� -3

ا+ســؤول�يجعلــه�إمــا�غ�ــ�vكــاٍف�إذا�كنــا�بصــدد�ضــرر�جســيم�تســبب�~ــي�خطــأ�يســ�v،�أو�

�فيه�إذا�كان�
ً
الخطأ�جسيم�والضرر�يس�vمبالغا

إن�نظريـــة�العقوبـــة�الخاصـــة���تتناســـب�مـــع�الطـــابع�التعويöـــ�fÁللقـــانون�ا+ـــدني -4

غاية�التعويض�~ي�القـانون�ا+ـدني�هـو�مـنح�ا+تضـرر�تعـويض�مUئـم�عـن�الضـرر�ولـيس�

 .توقيع�العقوبة�عSى�ا+سؤول

وأمــام�هــذه��نتقــادات،�بــرزت�نظريــة�أخــرى�تبgــ�fفكــرة�التعــويض�عSــى

 .عSى�أساس�العقوبة

 
ً
  نظرية]الPQضية: ثانيا

،�ظهرت�هذه�النظرية�نتيجة�لUنتقادات�ال��fوجهت�3ا+قصود�mwا�وظيفة�التعويض��صUحية

للنظريـة�السـابقة،�حيــث�تـرفض�هــذه�النظريـة�فكـرة��نتقــام،�ذلـك�أن�العUقــات��نسـانية�~ــي�

،�بــل�أصــبحت�هنــاك�قــوان�ن�تحكــم�وتــنظم�S4ــى��نتقــاما+جتمعــات�ا+عاصــرة�لــم�تعــد�قائمــة�ع

العUقــات�بــ�ن��فــراد،�وبالتــا`ي�فكــل�شــخص�لحقــه�ضــرر�فإنــه�يلجــأ�للقضــاء�+طالبــة�ا+ســؤول�

  .بتعويضه�عن�الضرر�الذي�سببه�له

                   
لضرر�ا+عنوي�دراسة�~ي�القوان�ن�الوضعية�و~ي�شهرزاد�بوسطلة،�الطبيعة�القانونية�والفقهية�لج½�vا�1

19�،2010،�العدد�10الفقه��سUمي،�مجلة�العلوم��نسانية،�الجزائر،�ا+جلد�
 .169عبوب�زه�vة،�مرجع�سابق،�ص�2
شهرزاد�بوسطلة،�الطبيعة�القانونية�والفقهية�لج½�vالضرر�ا+عنوي�دراسة�~ي�القوان�ن�الوضعية�و~ي��3

 .225سUمي،�مرجع�سابق،�صالفقه�� 
 .103مقدم�سعيد،�نظرية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�مرجع�سابق،�ص�4

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

،�وإنما�يكون�
ً
ويرى�أنصار�هذه�النظرية�أن�التعويض�النقدي�للضرر���يع�fgمحو��لم�mÙائيا

جح�~ي�طبيعة�أو�أساس�التعويض�عن�

الضرر�ا+عنوي�تتمثل�~ي�الوظيفة��صUحية�كونه�مثله�مثل�الضرر�ا+ادي�من�ناحية�وجوبه�

  .1واصUحه،�وبالتا`ي���مجال�لتطبيق�العقوبة�الخاصة�بشأنه

ء�ا+سـؤولية�ا+دنيـة�وإنمـا�كانـت�والجدير�بالذكر�أن�التعويض�بمعنـاه�الحـديث�لـم�يكـن�هـو�جـزا

العقوبة�Úي�الجزاء�الرادع�~ي�كل�من�ا+سؤولية�ا+دنية�والجنائية،�ففكرة�العقوبة�لم�تنسحب�

،�ومن�ثم�2من�مجال�القانون�الخاص�وتستقر�~ي�مجال�القانون�الجنائي�إ��~ي�العصر�الحديث

ه�أثــــر�~ــــي�ظهــــور�التمي�ــــ��بــــ�ن�كــــان�لــــ�3فــــإن�انفصــــال�ا+ســــؤولية�ا+دنيــــة�عــــن�ا+ســــؤولية�الجنائيــــة

�العقوبـــة�بالتــــا`ي�أصـــبحت�الوظيفـــة�الوحيــــدة�للتعـــويض�ليســــت�

ولـــيس��4وظيفـــة�عقابيـــة�بـــل�Úـــي�ج½ـــ�vالضـــرر�واصـــUحه�وعSـــى�وجـــه�التحديـــد�يقصـــد�بـــه��صـــUح

وقـــد�تعـــددت�أحكامـــه�وعناصـــره�بمـــا�يتناســـب�مـــع�هـــذا�

وعنــــد�الرجــــوع�ا`ــــى�مراجــــع�الفقــــه��ســــUمي���نع¿ــــ�vفmÇــــا�عSــــى�مصــــطلح�التعــــويض،�وإنمــــا�نجــــد�

،�ويطلـق�الضـمان�عنـد�فقهـاء�الشـريعة�بمعنيـ�ن،�فـا+ع��Ågول�

وما��mمنا�هنا�~ـي�الضـمان��.الضمان�بمع�Ågالتعويض،�أما�ا+ع�Ågالثاني�الضمان�بمع�Ågالكفالة

                                                           

  .87أحمد�ابراهيم�حسن،�أساس�ا+سؤولية�العقدية،�دار�ا+طبوعات�الجامعية،�دون�طبعة،�ص

�vلخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية�ومعاي�

168.  

بريق�رحمة�ود�ج�محمد�لخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية�

حمة�ود�ج�محمد�لخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية�

-دراسة�مقارنة-�الحسناوي،�التعويض�القضائي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�العقدية�

 . 37ص
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،�وإنما�يكون�
ً
ويرى�أنصار�هذه�النظرية�أن�التعويض�النقدي�للضرر���يع�fgمحو��لم�mÙائيا

له�وتخفيف���مه،�وعليه�فإن�الراجح�~ي�طبيعة�أو�أساس�التعويض�عن��ترضية�ومواساة

الضرر�ا+عنوي�تتمثل�~ي�الوظيفة��صUحية�كونه�مثله�مثل�الضرر�ا+ادي�من�ناحية�وجوبه�

واصUحه،�وبالتا`ي���مجال�لتطبيق�العقوبة�الخاصة�بشأنه

والجدير�بالذكر�أن�التعويض�بمعنـاه�الحـديث�لـم�يكـن�هـو�جـزا

العقوبة�Úي�الجزاء�الرادع�~ي�كل�من�ا+سؤولية�ا+دنية�والجنائية،�ففكرة�العقوبة�لم�تنسحب�

من�مجال�القانون�الخاص�وتستقر�~ي�مجال�القانون�الجنائي�إ��~ي�العصر�الحديث

فــــإن�انفصــــال�ا+ســــؤولية�ا+دنيــــة�عــــن�ا+ســــؤولية�الجنائيــــة

مصـــطلح�التعـــويض�ومصــــطلح�العقوبـــة�بالتــــا`ي�أصـــبحت�الوظيفـــة�الوحيــــدة�للتعـــويض�ليســــت�

وظيفـــة�عقابيـــة�بـــل�Úـــي�ج½ـــ�vالضـــرر�واصـــUحه�وعSـــى�وجـــه�التحديـــد�يقصـــد�بـــه��صـــUح

وقـــد�تعـــددت�أحكامـــه�وعناصـــره�بمـــا�يتناســـب�مـــع�هـــذا�. ا+حـــو�التـــام�والفعSـــي�للضـــرر�الـــذي�وقـــع

  .5دف�وهذا�~ي�مجال�ا+سؤولية�ا+دنيةاله

وعنــــد�الرجــــوع�ا`ــــى�مراجــــع�الفقــــه��ســــUمي���نع¿ــــ�vفmÇــــا�عSــــى�مصــــطل

،�ويطلـق�الضـمان�عنـد�فقهـاء�الشـريعة�بمعنيـ�ن،�فـا+ع��Ågول�6مصطلح�الضمان�أو�التضـم�ن

الضمان�بمع�Ågالتعويض،�أما�ا+ع�Ågالثاني�الضمان�بمع�Ågالكفالة

                   
  .170عبوب�زه�vة،�طبيعة�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي،�مرجع�سابق،�ص�1
أحمد�ابراهيم�حسن،�أساس�ا+سؤولية�العقدية،�دار�ا+طبوعات�الجامعية،�دون�طبعة،�ص�2
لخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية�ومعاي��vبريق�رحمة�ود�ج�محمد��3

168،�ص2�،2020،�العدد�6تقديره،�مجلة�القانون�والعلوم�السياسية،�ا+جلد�
بريق�رحمة�ود�ج�محمد�لخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية��4

 .168ومعاي��vتقديره،�مرجع�سابق،�ص
حمة�ود�ج�محمد�لخضر،�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�ا+دنية�بريق�ر �5

 .168ومعاي��vتقديره،�مرجع�سابق،�ص
حسن�الحنتوش�الحسناوي،�التعويض�القضائي�~ي�نطاق�ا+سؤولية�العقدية��6

،�1999 دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،دون��رقم�طبعة،�عمان،��ردن،�،�

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

ا+عgـــــ��Åول�وهـــــو�التعـــــويض،�وعرفـــــه��مـــــام�الغزا`ـــــي�بأنـــــه�واجـــــب�رد�ال.ـــــfÁء�أو�بدلـــــه�با+ثـــــل�أو�

ـــحيح�التـــوازن�الـــذي�أهـــدر�نتيجـــة�وقـــوع�الضـــرر�ا`ـــى�مـــا�كـــان�عليـــه،�و+ـــا�كـــان�

لضــرر�يتمثــل�~ــي��عتــداء�التعـويض�هــو�جــزاء�ومقابــل�الضــرر�الــذي�أصــاب�ا+ضــرور،�و+ــا�كــان�ا

عSـــــى�حـــــق�أو�مصـــــلحة�للمضـــــرور�وأثـــــر�للمســـــؤولية�فـــــإن�التعـــــويض�يتمثـــــل�بالتـــــا`ي�~ـــــي�ازالـــــة�أثـــــر�

  .�2عتداء�عSى�حق�أو�مصلحة�للمضرور،�وبالتا`ي�مصدر�الحق�~ي�التعويض�هو�الفعل�الضار

�ويقصد�بـه�إعـادة�الحـال
َ
�عينيا

ً
ا`ـى�مـا�كانـت��والتعويض�~ي�القانون�ا+دني�إما�أن�يكون�تعويضا

�
ً
Uمــث�fÁــÂكــأن�يحكــم�القا�،

ً
�تامــا

ً
قبــل�وقــوع�الضــرر،�إذ�يــؤدي�ا`ــى�إصــUح�الضــرر�إصــUحا

والتعـــويض�العيgـــ�fشـــائع�الوقـــوع�~ـــي�ا+ســـؤولية�العقديـــة،�إ��

�مــــا�يتعـــذر�الحكـــم�بـــه
ً
فهــــو�،�أمــــا�التعـــويض�النقـــدي�5أنـــه�~ـــي�نطـــاق�ا+ســــؤولية�التقصـــ�vية�غالبـــا

الصـــــورة�الغالبـــــة�للتعـــــويض�~ـــــي�ا+ســـــؤولية�التقصـــــ�vية،�ويتمثـــــل�~ـــــي�ا+بلـــــغ�ا+ـــــا`ي�الـــــذي�يقـــــدره�

                                                           

-وهبة�الزحيSي،�نظرية�الضمان�أو�أحكام�ا+سؤولية�ا+دنية�والجنائية�~ي�الفقه��سUمي�

  .21،�ص2008

الفعل��- الواقعة�القانونية

 ديوان�ا+طبوعات�الجامعية،

�شحادة�العبيدي،�التعويض�النا��TÁعن��عتداء�

،�3�،2018،�العدد�

دون�رقم��،- الفعل�ا+ستحق�للتعويض

  . 83،�ص

�أن�يق�fÁöبإعادة�حالة�طفل�صدمته�سيارة�فسببت�لع�عاهة�مستديمة�
ً
Uمث�fÁÂليس�للقا

التعويض�بمقابل،�ذكره�حمزة�قتال،�ا+رجع�السابق،�
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ا+عgـــــ��Åول�وهـــــو�التعـــــويض،�وعرفـــــه��مـــــام�الغزا`ـــــي�بأنـــــه�واجـــــب�رد�ال

  .1بالقيمة

فـــالتعويض�هـــو�تصـــحيح�التـــوازن�الـــذي�أهـــدر�نتيجـــة�وقـــوع�الضـــرر�ا`ـــى�مـــا�كـــان�عليـــه،�و+ـــا�كـــان�

التعـويض�هــو�جــزاء�ومقابــل�الضــرر�الــذي�أصــاب�ا+ضــرور،�و+ــا�كــان�ا

عSـــــى�حـــــق�أو�مصـــــلحة�للمضـــــرور�وأثـــــر�للمســـــؤولية�فـــــإن�التعـــــويض�يتمثـــــل�بالتـــــا`ي�~ـــــي�ازالـــــة�أثـــــر�

�عتداء�عSى�حق�أو�مصلحة�للمضرور،�وبالتا`ي�مصدر�الحق�~ي�التعويض�هو�الفعل�الضار

�ويقصد�بـه�إعـادة�الحـال
َ
�عينيا

ً
والتعويض�~ي�القانون�ا+دني�إما�أن�يكون�تعويضا

��3عليــه
ً
Uمــث�fÁــÂكــأن�يحكــم�القا�،

ً
�تامــا

ً
قبــل�وقــوع�الضــرر،�إذ�يــؤدي�ا`ــى�إصــUح�الضــرر�إصــUحا

والتعـــويض�العيgـــ�fشـــائع�الوقـــوع�~ـــي�ا+ســـؤولية�العقديـــة،�إ���4عSـــى�مـــن�أتلـــف�ســـيارة�بإصـــUحها

�مــــا�يتعـــذر�الحكـــم�بـــه
ً
أنـــه�~ـــي�نطـــاق�ا+ســــؤولية�التقصـــ�vية�غالبـــا

الصـــــورة�الغالبـــــة�للتعـــــويض�~ـــــي�ا+ســـــؤولية�التقصـــــ�vية،�ويتمثـــــل�~ـــــي�ا+بلـــــغ�ا+ـــــا`ي�الـــــذي�يقـــــدره�

  .القا�fÁÂلج½�vالضرر�الذي�لحق�ا+ضرور

  

  

                   
وهبة�الزحيSي،�نظرية�الضمان�أو�أحكام�ا+سؤولية�ا+دنية�والجنائية�~ي�الفقه��سUمي��1

2008 ،ا+عاصر�دار�الفكر �دون�رقم�طبعة،�ب�vوت،�لبنان،�،-دراسة�مقارنة
الواقعة�القانونية- بلحاح�العربي،�النظرية�العامة�لUل�Äام�~ي�القانون�ا+دني�الجزائري��2

ديوان�ا+طبوعات�الجامعية،،�الجزائر،�1الجزء�+شروع��ثراء�ب�Uسبب�والقانون،�غ��vا

  .164ص�،1999
ذنون�يونس�صالح�ا+حمدي�ومهدي�صالح�شحادة�العبيدي،�التعويض�النا�3

،�العدد�2عSى�حرمة�الحياة�الخاصة،�مجلة�جامعة�تكريت�للحقوق،�ا+جلد�

 .181ص
الفعل�ا+ستحق�للتعويض-ال،�مصادر��ل�Äام�ا+سؤولية�التقص�vية�حمزة�قت�4

،�صدون�سنة�نشردار�هومة�للطباعة�والنشر�والتوزيع،��طبعة،�الجزائر،
�أن�يق�fÁöبإعادة�حالة�طفل�صدمته�سيارة�فسببت�لع�عاهة�مستديمة��5

ً
Uمث�fÁÂليس�للقا

التعويض�بمقابل،�ذكره�حمزة�قتال،�ا+رجع�السابق،�ا`ى�ما�كانت�عليه،�لذلك�يلجأ�القا�fÁÂا`ى�

 .84ص

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�يغطــي�جميـع�عناصـر�الضــرر�الواقـع�عSــى�ا+ضـرور،�و��يشــمل�
ً
Uيجـب�أن�يكـون�التعــويض�شـام

ة�التعــــويض،�فــــ�Uيمــــنح�ا+ضــــرور�أك¿ــــ�vممــــا�يســــتحق،�و��ينÄــــ�ع�حقــــه�~ــــي�

�بحيث��� �بالكامل، �ج½�vالضرر �مبدأ �ا+شرع Ågا+ادي�وا+عنوي�ب� وبالتعويض�عن�الضررين

يزيد�أو�ينقص�عن�قدر�الضرر�الذي�وقع،�فإذا�زاد�التعويض�عن�الضرر�أثرى�ا+ضرور�عSى�

  .1ساب�ا+سؤول�بغ��vسبب،�وإن�نقص�مقدار�التعويض�عن�الضرر�اختلت�العدالة

وإذا�كان�التعويض�~ي�أساسه�ج½�vالضرر�þعادة�التوازن�للعUقات�ال��fاختلت�نتيجة��خUل�

�~ي�حالة�عدم�تحقق�مبدأ�التعويض�الكامل�تدارك�الضرر�بمنح�ا+ضرور�
ً
بال�Äام،�ف�Uض��vإذا

وأجدى�وسيلة�لتعويض�ا+ضرور�Úي�محو�ما�أصابه�من�

،�ولكن�إذا�ما�تعذر�ذلك�التعويض�فليس�أمام�القا�fÁÂإ��القضاء�
ً
ضرر،�إن�كان�ذلك�ممكنا

�مقابل �من fÁÂالقا� �يقدره �بما �من�ضرر �حدث�له �ا+ضرور�ما �يخفف�عSى و��يقصد�. بما

�فالضرر�ا+عنوي���يم)ى�و��يزول�بتعويض�
ّ
إ�

�أصابه�من�الضرر� �عّما
ً
Uبدي� �ولكن�يقصد�بالتعويض�أن�يستحدث�ا+ضرور�لنفسه مادي،

ا+عنوي،�فالخسارة���تزول�ولكن�يقوم�إ`ى�جان¾mا�كسب�يعّوض�ع×mا�وعSى�هذا�ا+ع�Ågيمكن�

�لـه،�ويقصـد�هنــا�با+سـاواة�التقريبيـة،�وإ��فــإن�
ً
�مســاويا

ً
vا

تعـــويض�الضـــرر�عSـــى�نحـــو�تحقيـــق�ا+ســـاواة�الكاملـــة�بينـــه�وبـــ�ن�التعـــويض�أمـــر�بعيـــد��حتمـــال،�

�أن�
ً
ال�ـــ�fتنطـــوي�عSـــى�صـــعوبة�~ـــي�تقـــدير�التعـــويض،�وخصوصـــا

                                                           

ق،�مشار�إليه�لدى�أنور�طلبة،�ا+سؤولية�ا+دنية،�الجزء�

  .368،�ص2017،�ي�الحديث
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  مبدأ]التعويض]الكامل: الفقرة]الثانية

�يغطــي�جميـع�عناصـر�الضــرر�الواقـع�عSــى�ا+ضـرور،�و��يشــمل�
ً
Uيجـب�أن�يكـون�التعــويض�شـام

ة�التعــــويض،�فــــ�Uيمــــنح�ا+ضــــرور�أك¿ــــ�vممــــا�يســــتحق،�و��ينÄــــ�ع�حقــــه�~ــــي��ضــــرار�غ�ــــ�vمســــتوجب

  .تعويض�كامل�عن��ضرار�ال��fأصابته

�بحيث��� �بالكامل، �ج½�vالضرر �مبدأ �ا+شرع Ågا+ادي�وا+عنوي�ب� وبالتعويض�عن�الضررين

يزيد�أو�ينقص�عن�قدر�الضرر�الذي�وقع،�فإذا�زاد�التعويض�عن�الضرر�أثرى�ا+ضرور�عSى�

ساب�ا+سؤول�بغ��vسبب،�وإن�نقص�مقدار�التعويض�عن�الضرر�اختلت�العدالةح

وإذا�كان�التعويض�~ي�أساسه�ج½�vالضرر�þعادة�التوازن�للعUقات�ال��fاختلت�نتيجة��خUل�

�~ي�حالة�عدم�تحقق�مبدأ�التعويض�الكامل�تدارك�الضرر�بمنح�ا+ضرور�
ً
بال�Äام،�ف�Uض��vإذا

�وفق
ً
�عاد�

ً
�لظروف�كل�حالةتعويضا

ً
وأجدى�وسيلة�لتعويض�ا+ضرور�Úي�محو�ما�أصابه�من�. ا

،�ولكن�إذا�ما�تعذر�ذلك�التعويض�فليس�أمام�القا�fÁÂإ��القضاء�
ً
ضرر،�إن�كان�ذلك�ممكنا

�مقابل �من fÁÂالقا� �يقدره �بما �من�ضرر �حدث�له �ا+ضرور�ما �يخفف�عSى بما

�فالضرر�ا+عنوي���يمبتعويض�الضرر�محوه�وإزالته�من�الوجود�و 
ّ
إ�

�أصابه�من�الضرر� �عّما
ً
Uبدي� �ولكن�يقصد�بالتعويض�أن�يستحدث�ا+ضرور�لنفسه مادي،

ا+عنوي،�فالخسارة���تزول�ولكن�يقوم�إ`ى�جان¾mا�كسب�يعّو

  .2تعويض�الضرر�ا+عنوي 

�لـه،�ويقصـد�هنــا�با+سـاواة�التقريبيـة،�وإ��فــإن�والغايـة�مـن�التعـويض�ج½ــ�vالضـرر�ج½ـ
ً
�مســاويا

ً
vا

تعـــويض�الضـــرر�عSـــى�نحـــو�تحقيـــق�ا+ســـاواة�الكاملـــة�بينـــه�وبـــ�ن�التعـــويض�أمـــر�بعيـــد��حتمـــال،�

�أن��ا+عنويـــةفاþصـــابات�البدنيـــة�أو�
ً
ال�ـــ�fتنطـــوي�عSـــى�صـــعوبة�~ـــي�تقـــدير�التعـــويض،�وخصوصـــا

                   
ق،�مشار�إليه�لدى�أنور�طلبة،�ا+سؤولية�ا+دنية،�الجزء�29س��38،طعن�2/2/1964انظر�نقض��1

ا+كتب�الجام�ي�الحديثطبعة�منقحة،��سكندرية،��ول،ا+سؤولية�العقدية،�
  .1128/1978صفحة��71/78ي���حقوق�تم: مجلة�نقابة�ا+حامي�ن��ردني�ن�2

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

ممــــا�يجعــــل�التعــــويض�عSــــى�نحــــو�كامــــل�~ــــي�مجــــال�

�فوق�طاقة�ا+حاكم�والهيئات�القضائية
ً
  .1التطبيق�العمSي�أمرا

وإن�تقدير�التعويض�من�مسائل�الواقع�ال��fيستقل�mwا�قا�fÁÂا+وضوع،�إ��أن�مناط�ذلك�أن�

�إ`ـى�عناصـره�الثابتـة�بـاÞوراق�وم½
ً
�عSـى�أسـاس�سـائغ�مـردودا

ً
vراتـه�ال�ـ�fيكون�هذا�التقدير�قائمـا

�مـع�الضـرر�ولـيس�دونـه�
ً
يتوازن�mwا�أساس�التعويض�مع�العلـة�مـن�فرضـه،�بحيـث�يبـدو�متكافئـا

ولــيس�مــن�ريــب�أن�ترا�ــى�جســامة�الخطــأ�~ــي�تقــدير�التعــويض،�لكــن�دون�أن�تكــون�Úــي��عتبــار�

ب�خطـأ�الوحيد،�فقد�يvÄتـب�ضـرر�يسـ��vعSـى�خطـأ�جسـيم،�كمـا�أنـه�قـد�يحـدث�ضـرر�بـالغ�بسـب

  .3يس�v،�وإنما�تؤخذ�جسامة�الخطأ�~ي��عتبار�جملة�مع�بقية�ظروف�الدعوى 

�عـــن�الضـــرر�الـــذي�أصـــابه،�وبالتـــا`ي���ضـــ��v~ـــي�تفعيـــل�
ً
فالقاÂـــ�fÁملÄـــ�م�بمـــنح�ا+ضـــرور�تعويضـــا

سلطة�القا�fÁÂالتقديرية�~ي�خلق�دمج�متوافق�ما�ب�ن�عناصر�الضرر�ومبدأ�التعويض،�بحيث�

ليــات��خــذ�~ــي�تقــدير�التعــويض،�وأن�ا+عيــار�~ــي�ذلــك�هــو�مــدى�

أن�القاÂــــ�fÁيرا�ــــي�~ــــي�تقــــديره�للتعــــويض�الظــــروف�

ا+Uبسة،�وهذه�الظروف�تشمل�الظروف�الشخصية�لكـل�مـن�ا+ضـرور�وا+سـؤول،�كمـا�تشـمل�

~ـــي�تقـــديره�التعـــويض�الظـــروف�الشخصـــية�

ال�ــــ�fتتصــــل�با+ضــــرور،�ويكــــون�لهــــا�شــــأن�~ــــي�تحديــــد�مــــدى�الضــــرر�ســــواء�كانــــت�هــــذه�الظــــروف�

جســـمية�أو�صـــحية�أو�عائليـــة�أو�ماليـــة،�وذلـــك�Þن�التعـــويض�يقـــدر�بمقـــدار�الضـــرر�الـــذي�لحـــق�

                                                           

�عبد�السميع،�أسامة�السيد،�التعويض�عن�الضرر��دبي�دراسة�تطبيقية�~ي�الفقه��سUمي�والقانون،

544.  

الفضل،�منذر،�النظرية�العاّمة�لUل�Äامات،�دراسة�مقارنة�ب�ن�الفقه��سUمي�والقوان�ن�الوضعية،�الجزء��ول،�
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ممــــا�يجعــــل�التعــــويض�عSــــى�نحــــو�كامــــل�~ــــي�مجــــال���ضــــرار�تختلــــف�فيمــــا�بي×mــــا�~ــــي�أمــــر�تقويمهــــا،

�فوق�طاقة�ا+حاكم�والهيئات�القضائية
ً
التطبيق�العمSي�أمرا

وإن�تقدير�التعويض�من�مسائل�الواقع�ال��fيستقل�mwا�قا�fÁÂا+وضوع،�إ��أن�مناط�ذلك�أن�

�إ`ـى�عناصـره�الثابتـة�بـاÞوراق�وم½
ً
�عSـى�أسـاس�سـائغ�مـردودا

ً
يكون�هذا�التقدير�قائمـا

�مـع�الضـرر�ولـيس�دونـه�
ً
يتوازن�mwا�أساس�التعويض�مع�العلـة�مـن�فرضـه،�بحيـث�يبـدو�متكافئـا

  .2وغ��vزائد�عليه

ولــيس�مــن�ريــب�أن�ترا�ــى�جســامة�الخطــأ�~ــي�تقــدير�التعــويض،�لكــن�دون�أن�تكــون�Úــي��عتبــار�

الوحيد،�فقد�يvÄتـب�ضـرر�يسـ��vعSـى�خطـأ�جسـيم،�كمـا�أنـه�قـد�يحـدث�ضـرر�بـالغ�بسـب

يس�v،�وإنما�تؤخذ�جسامة�الخطأ�~ي��عتبار�جملة�مع�بقية�ظروف�الدعوى 

�عـــن�الضـــرر�الـــذي�أصـــابه،�وبالتـــا`ي���ضـــ��v~ـــي�تفعيـــل�
ً
فالقاÂـــ�fÁملÄـــ�م�بمـــنح�ا+ضـــرور�تعويضـــا

سلطة�القا�fÁÂالتقديرية�~ي�خلق�دمج�متوافق�ما�ب�ن�عناصر�الضرر�ومبدأ�التعويض،�بحيث�

�ليــات��خــذ�~ــي�تقــدير�التعــويض،�وأن�ا+عيــار�~ــي�ذلــك�هــو�مــدى��تكــون�عناصــر�الضــرر�مرشــدة

  .الضرر 

أن�القاÂــــ�fÁيرا�ــــي�~ــــي�تقــــديره�للتعــــويض�الظــــروف�"مــــدني�مصــــري�عSــــى��279كمــــا�تــــنص�ا+ــــادة�

ا+Uبسة،�وهذه�الظروف�تشمل�الظروف�الشخصية�لكـل�مـن�ا+ضـرور�وا+سـؤول،�كمـا�تشـمل�

�fÁـــÂـــي�تقـــديره�التعـــويض�الظـــروف�الشخصـــية�جســـامة�الخطـــأ،�ومـــن�ثـــم�وجـــب�أن�يرا�ـــي�القا~

ال�ــــ�fتتصــــل�با+ضــــرور،�ويكــــون�لهــــا�شــــأن�~ــــي�تحديــــد�مــــدى�الضــــرر�ســــواء�كانــــت�هــــذه�الظــــروف�

جســـمية�أو�صـــحية�أو�عائليـــة�أو�ماليـــة،�وذلـــك�Þن�التعـــويض�يقـــدر�بمقـــدار�الضـــرر�الـــذي�لحـــق�

  .4با+ضرور

                   
عبد�السميع،�أسامة�السيد،�التعويض�عن�الضرر��دبي�دراسة�تطبيقية�~ي�الفقه��سUمي�والقانون،�1

  .312م،�ص2007دار�الجامعة�الجديدة،��دون�رقم�طبعة،��سكندرية،
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ر�التعـــــويض،�Þن�فـــــالظروف�الشخصـــــية�ال�ـــــ�fتحـــــيط�با+ضـــــرور�تـــــدخل�~ـــــي��عتبـــــار�عنـــــد�تقـــــدي

  .1التعويض�يقدر�عSى�أساس�ذاتي���عSى�أساس�موضو�ي

�~ــي�الفقـه�أن�ا+قصــود�بـالظروف�الشخصــية�ال�ــ�fترا�ـى�عنــد�تقـدير�التعــويض�ظــروف�

  iساس]القانوني]للتعويض]عن]الضرر]اBعنوي 

بـــدأ�التعـــويض�عـــن�الضـــرر،�ولكـــن�انقســـمت�فيمـــا�يتعلـــق�بوجـــوب�

التعــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي�مـــن�عدمـــه،�ولكـــن�مـــع�صـــدور�التشـــريعات�الحديثـــة�نجـــدها�قـــد�

نصـــت�عSـــى�وجـــوب�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�كالضـــرر�ا+ـــادي،�ممـــا�ينب�ـــي�معـــه�تقســـيم�

ªÁدني]الفلسطيBعنوي]�ي]القانون]اBن]الضرر]ا  

  التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]إطار]اBسؤولية]العقدية

تنشأ�ا+سؤولية�العقدية�نتيجة��خUل�بال�Äام�تعاقدي،�وال��fتتطلب�لقيامهـا�الخطـأ�والضـرر�

ان�ا+سؤولية�العقدية،�والـذي�والعUقة�السببية�بي×mما،�ويعت½�vالضرر�هو�الركن�الثاني�من�أرك

وجـــود�عقـــد�صـــحيح�: ،�ويكـــون�نطاقهـــا�محـــدد�بشـــرط�ن�أولهمـــا

قيـــام�عUقـــة�الســـببية�بـــ�ن�الضـــرر�و�خـــUل�بـــا�ل�Äام�التعاقـــدي،�

معنويــــة�فقــــط،�ــــي�معــــه�ان�نتنــــاول�مــــدى�صــــحة��لÄــــ�ام�الــــذي�يكــــون�محلــــه�مصــــلحة�

  .ومدى�امكانية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�ا+سؤولية�العقدية

  التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�ا+سؤولية�العقدية

                                                           

مكتبة�دار��الرباط،�عبد�القادر�العرعاري،�مصادر��ل�Äامات،�الكتاب�الثاني،�ا+سؤولية�ا+دنية،�الطبعة�الخامسة،
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فـــــالظروف�الشخصـــــية�ال�ـــــ�fتحـــــيط�با+ضـــــرور�تـــــدخل�~ـــــي��عتبـــــار�عنـــــد�تقـــــدي

التعويض�يقدر�عSى�أساس�ذاتي���عSى�أساس�موضو�ي

والـراجح�~ــي�الفقـه�أن�ا+قصــود�بـالظروف�الشخصــية�ال�ــ�fترا�ـى�عنــد�تقـدير�التعــويض�ظــروف�

  .ا+ضرور���ا+سؤول�ا+تسبب�بالضرر 

iساس]القانوني]للتعويض]عن]الضرر]اBعنوي : اBبحث]الثاني

بـــدأ�التعـــويض�عـــن�الضـــرر،�ولكـــن�انقســـمت�فيمـــا�يتعلـــق�بوجـــوب�م�2عرفـــت�القـــوان�ن�القديمـــة

التعــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي�مـــن�عدمـــه،�ولكـــن�مـــع�صـــدور�التشـــريعات�الحديثـــة�نجـــدها�قـــد�

نصـــت�عSـــى�وجـــوب�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي،�كالضـــرر�ا+ـــادي،�ممـــا�ينب

  :الدراسة�~ي�هذا�ا+بحث�ا`ى�مطلب�ن

ن]الضرر]اBعنوي]�ي]القانون]اBدني]الفلسطيªÁالتعويض]ع: اBطلب]iول 

التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]إطار]اBسؤولية]العقدية: الفقرة]�وºى

تنشأ�ا+سؤولية�العقدية�نتيجة��خUل�بال�Äام�تعاقدي،�وال��fتتطلب�لقيامهـا�الخطـأ�والضـرر�

والعUقة�السببية�بي×mما،�ويعت½�vالضرر�هو�الركن�الثاني�من�أرك

 
ً
�أو�معنويـــا

ً
،�ويكـــون�نطاقهـــا�محـــدد�بشـــرط�ن�أولهمـــا3يمكـــن�أن�يكـــون�ماديـــا

قيـــام�عUقـــة�الســـببية�بـــ�ن�الضـــرر�و�خـــUل�بـــا�ل�Äام�التعاقـــدي،�: بـــ�ن�طر~ـــي�التعاقـــد،�وثانmÇمـــا

ممــــا�ينب�ــــي�معــــه�ان�نتنــــاول�مــــدى�صــــحة��لÄــــ�ام�الــــذي�يكــــون�محلــــه�مصــــلحة�

ومدى�امكانية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�ا+سؤولية�العقدية

 
ً
التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�~ي�ا+سؤولية�العقدية: أو�

                   
  308السميع،�أسامة،�مرجع�سابق،�ص�عبد�1
 .كالقانون�الفرن,fÁ،�والقانون�ا+صري�و~ي�الشريعة��سUمية�2
عبد�القادر�العرعاري،�مصادر��ل�Äامات،�الكتاب�الثاني،�ا+سؤولية�ا+دنية،�الطبعة�الخامسة،�3

  .39،�ص��2016مان،�

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

كمـــا�أســـماه�ا+شـــرع��-�دبـــي(تنـــاول�ا+شـــرع�الفلســـطي�fgمســـألة�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي�

كـل�مـن�. 1: "،�وال�ـ�fجـاء�فmÇـا1لسـطيfgمن�القانون�ا+دني�الف

تعـــــدى�عSـــــى�الغ�ـــــ�v~ـــــي�حريتـــــه�أو�~ـــــي�عرضـــــه�أو�شـــــرفه�أو�ســـــمعته�أو�~ـــــي�مركـــــزه��جتمـــــا�ي�أو�~ـــــي�

�عما�لحق�الغ��vمن�ضرر�أدبي
ً
  .اعتباره�ا+ا`ي�يكون�مسئو�

يجــوز�أن�يقöــ�fÁبــالتعويض�للــزوج�والقريــب�مــن�الدرجـــة�الثانيــة�عمــا�يصــيبه�مــن�ضــرر�أدبـــي�

إ`ـــــى�الغ�ـــــv،�إ��إذا�تحـــــددت�قيمتـــــه��ا+عنـــــوي 

�أن�القـــانون�ا+ـــدني�الفلســـطي�fgنـــص�عSـــى�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�

  ويض�عنه�~ي�ا+سؤولية�العقدية

إن�أساس�التعويض�~ـي�ا+سـؤولية�العقديـة�هـو�الضـرر،�فـ�Uتعـويض�بـ�Uضـرر،�وتتفـق�كـ�Uمـن�

ا+ســؤولية�العقديــة�وا+ســؤولية�التقصــ�vية�~ــي�أن�الضــرر�ا+عنــوي�الواجــب�التعــويض�عنــه�هــو�

ة�بسـبب�الخطـأ�الضرر�ا+باشر،�و~ي�ا+سؤولية�العقدية�يجب�أن�يكون�الضـرر�قـد�وقـع�مباشـر 

،�ولكــن�ا+ســـؤولية�2العقــدي،�والخطــأ�العقـــدي�هــو�عـــدم�تنفيــذ��لÄــ�ام�العقـــدي�أو��خــUل�بـــه

التقصـ�vية�وا+ســؤولية�العقديـة�تختلفــان�~ـي�الضــرر�ا+توقـع�والضــرر�غ�ـ�vا+توقــع،�حيـث�يمكــن�

مكـــن�التعـــويض�~ـــي�ا+ســـؤولية�التقصـــ�vية�عـــن�الضـــرر�ا+توقـــع�والضـــرر�غ�ـــ�vا+توقـــع،�بينمـــا���ي

                                                           

وقائع�الفلسطينية،�الجريدة�الرسمية،�عدد�ممتاز،�

قصر�الكتاب�الجزائر،�
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تنـــاول�ا+شـــرع�الفلســـطي�fgمســـألة�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�ا+عنـــوي�

fgل�ا+ادة�) الفلسطيUمن�القانون�ا+دني�الف�187من�خ

تعـــــدى�عSـــــى�الغ�ـــــ�v~ـــــي�حريتـــــه�أو�~ـــــي�عرضـــــه�أو�شـــــرفه�أو�ســـــمعته�أو�~ـــــي�مركـــــزه��جتمـــــا�ي�أو�~ـــــي�

�عما�لحق�الغ��vمن�ضرر�أدبي
ً
اعتباره�ا+ا`ي�يكون�مسئو�

يجــوز�أن�يقöــ�fÁبــالتعويض�للــزوج�والقريــب�مــن�الدرجـــة�الثانيــة�عمــا�يصــيبه�مــن�ضــرر�أدبـــي��

 .ا+صاببسبب�موت�

ا+عنـــــوي ��ينتقـــــل�الحـــــق�~ـــــي�طلـــــب�التعـــــويض�عـــــن�الضـــــرر�

  ".بمقت�ÅÁöاتفاق�أو�بحكم�قضائي�mÙائي

ومـــن�هـــذه�النصـــوص�يتضـــح�أن�القـــانون�ا+ـــدني�الفلســـطي�fgنـــص�عSـــى�التعـــويض�عـــن�الضـــرر�

 .ا+عنوي�~ي�الفصل�ا+تعلق�بالفعل�الضار

 
ً
ويض�عنه�~ي�ا+سؤولية�العقديةالضرر�الواجب�التع: ثانيا

إن�أساس�التعويض�~ـي�ا+سـؤولية�العقديـة�هـو�الضـرر،�فـ�Uتعـويض�بـ�Uضـرر،�وتتفـق�كـ�Uمـن�

ا+ســؤولية�العقديــة�وا+ســؤولية�التقصــ�vية�~ــي�أن�الضــرر�ا+عنــوي�الواجــب�التعــويض�عنــه�هــو�

الضرر�ا+باشر،�و~ي�ا+سؤولية�العقدية�يجب�أن�يكون�الضـرر�قـد�وقـع�مباشـر 

العقــدي،�والخطــأ�العقـــدي�هــو�عـــدم�تنفيــذ��لÄــ�ام�العقـــدي�أو��خــUل�بـــه

التقصـ�vية�وا+ســؤولية�العقديـة�تختلفــان�~ـي�الضــرر�ا+توقـع�والضــرر�غ�ـ�vا+توقــع،�حيـث�يمكــن�

التعـــويض�~ـــي�ا+ســـؤولية�التقصـــ�vية�عـــن�الضـــرر�ا+توقـــع�والضـــرر�غ�ـــ�vا+توقـــع،�بينمـــا���ي

                   
وقائع�الفلسطينية،�الجريدة�الرسمية،�عدد�ممتاز،�،�ال2012لسنة��4القانون�ا+دني�رقم��1

 .2012) آب(أغسطس�
الجزائر،�طبعة،��رقم�إدريس�فاضSي،�الوج���~ي�النظرية�العامة�لUل�Äام،�دون �2

 .144،�ص2007للنشر�والتوزيع،�

ا�	و��� ا�����
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�أو�
ً
،�مـالم�يكـن�ا+ـدين�قـد�ارتكـب�غشـا

�عن�الضرر�غ��vا+توقع
ً
،�فهنا�يكون�مسؤو�

ً
�جسيما

ً
  .2خطأ

إذا�كــــان��لÄــــ�ام�مصــــدره�: "مــــن�القــــانون�ا+ــــدني�الفلســــطي�fgعSــــى�أن

�إ��بتعـويض�الضـرر�الـذي�كـان�
ً
�جسـيما

ً
�أو�خطـأ

ً
يرتكـب�غشـا

فيتبــ�ن�مــن�الــنص�الســابق�أن�الضــرر�الــذي�ُيســأل�عنــه�ا+ــدين�هــو�الضــرر�ا+توقــع�وقــت�ابــرام�

العقــد،�ولــيس�بعــده،�كمــا�أن�الــنص�حــدد�معيــارا�للضــرر�ا+توقــع�با+عيــار�ا+وضــو�ي�للشـــخص�

  التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]إطار]اBسؤولية]التقصPDية

�Åــــ�تنشــــأ�ا+ســــؤولية�التقصــــ�vية�مــــن�خطــــأ�وضــــرر�وعUقــــة�ســــببية�بــــ�ن�الخطــــأ�والضــــرر،�وإنــــه�م

انعــدم�أحــد�شــروط�ا+ســؤولية�العقديــة�وتــوافرت�ا+ســؤولية�فéــ�fمســؤولية�تقصــ�vية،�وتــنص�

�للغ��vيلزم�
ً
�سبب�ضررا

ً
Uكل�من�ارتكب�فع

  أساس]التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]اBسؤولية]التقصPDية

ــــ�fÁمــــن�أهــــم�مظــــاهر�ا+ســــؤولية�ا+دنيــــة�عSــــى�

ل�ــــ�fيقــــوم�علmÇــــا�هـــــذا��عSــــى��فــــراد�احÄــــvام�الضـــــوابط�ا

التعـــــايش�كـــــاحvÄام�حقـــــوق�الغ�ـــــ�vوعـــــدم�التعـــــدي�عSـــــى�ممتلكاتـــــه،�وأي�إخـــــUل�mwـــــذا�النظـــــام�إ��

                                                           

،�1أنور�العمروfÁæ،�ا+سؤولية�التقص�vية�وا+سؤولية�العقدية�~ي�القانون�ا+دني،�طبعة�

مكتبة��غزة،�فلسط�ن،
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�أو�1التعويض�~ي�ا+سؤولية�العقدية�إ��عن�الضرر�ا+توقـع
ً
،�مـالم�يكـن�ا+ـدين�قـد�ارتكـب�غشـا

�عن�الضرر�غ��vا+توقع
ً
،�فهنا�يكون�مسؤو�

ً
�جسيما

ً
خطأ

مــــن�القــــانون�ا+ــــدني�الفلســــطي�fgعSــــى�أن�2/239وقــــد�نصــــت�ا+ــــادة�

�إ��بتعـويض�الضـرر�الـذي�كـان�العقد،�فـ�UيلÄـ�م�ا+ـدين�الـذي�لـم�
ً
�جسـيما

ً
�أو�خطـأ

ً
يرتكـب�غشـا

  ".يمكن�توقعه�عادة�وقت�التعاقد

فيتبــ�ن�مــن�الــنص�الســابق�أن�الضــرر�الــذي�ُيســأل�عنــه�ا+ــدين�هــو�الضــرر�ا+توقــع�وقــت�ابــرام�

العقــد،�ولــيس�بعــده،�كمــا�أن�الــنص�حــدد�معيــارا�للضــرر�ا+توقــع�با+عيــار�ا+وضــو�ي�للشـــخص�

  .3ا+عتاد

التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]إطار]اBسؤولية]التقصPDية: ة]الثانيةقر الف

�Åــــ�تنشــــأ�ا+ســــؤولية�التقصــــ�vية�مــــن�خطــــأ�وضــــرر�وعUقــــة�ســــببية�بــــ�ن�الخطــــأ�والضــــرر،�وإنــــه�م

انعــدم�أحــد�شــروط�ا+ســؤولية�العقديــة�وتــوافرت�ا+ســؤولية�فéــ�fمســؤولية�تقصــ�vية،�وتــنص�

�للغ��vيلزم�"عSى�أن��من�القانون�ا+دني�الفلسطي179�fgا+ادة�
ً
�سبب�ضررا

ً
Uكل�من�ارتكب�فع

  ".بتعويضه

 
ً
Tية: أوPDسؤولية]التقصBعنوي]�ي]اBأساس]التعويض]عن]الضرر]ا

تعت½ــــ�vا+ســــؤولية�التقصــــ�vية�عــــن�الخطــــأ�الشخDــــ�fÁمــــن�أهــــم�مظــــاهر�ا+ســــؤولية�ا+دنيــــة�عSــــى�

�طــــUق،�فالتعــــايش��جتمــــا�ي�يفـــــرض�عSــــى��فــــراد�احÄــــvام�الضـــــوابط�ا

التعـــــايش�كـــــاحvÄام�حقـــــوق�الغ�ـــــ�vوعـــــدم�التعـــــدي�عSـــــى�ممتلكاتـــــه،�وأي�إخـــــUل�mwـــــذا�النظـــــام�إ��

  .4ويخمل�صاحبه�تبعات�هذا��خUل

                   
أنور�العمروfÁæ،�ا+سؤولية�التقص�vية�وا+سؤولية�العقدية�~ي�القانون�ا+دني،�طبعة��1

 .279،�ص2004دار�الفكر�الجام�ي،�سكندرية،�
غزة،�فلسط�ن،�،1اياد�جاد�الحق،�النظرية�العامة�لUل�Äام،�مصادر��ل�Äام،�طبعة��2

 .279،�ص2009ومطبعة�دار�ا+نارة،�
 .281اياد�جاد�الحق،�النظرية�العامة�لUل�Äام،�مرجع�سابق،�ص�3
  .69مات،�مرجع�سابق،�صعبد�القادر�العرعاري،�مصادر��ل�Äا�4

ا�	و��� ا�����

 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�fÁفإنه�يلزم�توافر��ركان�الثUثة�ال�Ú�fي�الخطأ�والضرر�

ثUثـــــــة�تعـــــــد�ضـــــــرورية�لتحقـــــــق�كـــــــل�ا+ســـــــؤوليات�

التقص�vية،�إ��أن�أسـاس�هـذه�ا+سـؤوليات�وطريقـة��ثبـات�فmÇـا�Úـي�ال�ـ�fتتبـاين�مـن�حالـة�ا`ـى�

نظــم�ا+شــرع�الفلســطي�fgالتعــويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي�~ــي�الفصــل�الثالــث�مــن�القــانون�ا+ــدني�

كل�من�ارتكـب�" القانون�ا+دني�عSى�أن�

+شـــــروع�هـــــذا��2،�وقــــد�جـــــاء�~ــــي�ا+ـــــذكرات��يضــــاحية

وهــــذا�الــــنص�يضــــع�قاعــــدة�عامــــة�تجعــــل�

لحديثة�ال��fتجعل�الضرر�هو�شرط�ا+سؤولية�ولو�لم�يوجد�خطأ،�و~ي�هذا�أخذ�با�تجاهات�ا

  ".ا+سؤولية�التقص�vية�تقوم�عSى�أساس�النظرية�ا+وضوعية

  نطاق]التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]اBسؤولية]التقصPDية

للقــــــول�بوجــــــوب�التعــــــويض�عــــــن�أي�ضــــــرر�بوجــــــه�عــــــام،�يجــــــب�أن�يكــــــون�الضــــــرر�قــــــد�اســــــتو~ى�

،�وأ
ً
،�الشـــروط�الUزمـــة�فيـــه،�فيشـــvÄط�أن�يكـــون�هـــذا�الضـــرر�مباشـــرا

ً
،�ومحققـــا

ً
ن�يكـــون�متوقعـــا

ويكمن��ختUف�ب�ن�الضرر�ا+ادي�والضرر�ا+عنوي،�~ي�أن�الضرر�ا+ادي؛���يشvÄط�أن�يكون�

،�ويــتم�تحديــد�الضــرر�ا+توقــع�بنــاًء�عSــى�
ً
،�أمــا�الضــرر�ا+عنــوي؛�فــ�Uبــد�أن�يكــون�متوقعــا

ً
متوقعــا

�إذا�ال�Äمـــت
ً
Uشـــركة�نقـــل�بنقـــل�طـــرد��معيـــار�موضـــو�ي،�متمثـــل�~ـــي�ســـبب�الضـــرر�ومقـــداره،�فمـــث

بريـــدي،�ثـــم�ضـــاع�هـــذا�الطـــرد،�وكـــان�يحتـــوي�عSـــى�أشـــياء�ثمينـــة�غ�ـــ�vمتوقعـــة�نـــت�قبـــل�الشـــركة�

عنـــد�ابـــرام�العقـــد،�فـــ�Uتســـأل�الشـــركة�إ��عـــن�القيمـــة�ا+عقولـــة�للطـــرد،�فéـــ�fوإن�كانـــت�تتوقـــع�

ع�ســـبب�الضـــرر�ا+تمثـــل�بوقـــوع�خطـــأ�مـــن�أحـــد�عمالهـــا�يـــؤدي�ا`ـــى�ضـــياع�الطـــرد�إ��أmÙـــا���تتوقـــ

  3.وجود�أشياء�ثمينة�بداخل�الطرد،�إ��إذا�كان�ا+رسل�قد�أعلم�شركة�النقل�بذلك

                                                           

ا+ذكرات��يضاحية�+شروع�القانون�ا+دني�الفلسطيfg،�ديوان�الفتوى�والتشريع،�مشروع�تطوير��طر�القانونية�
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ولقيام�ا+سؤولية�عن�الفعل�الشخ�fÁDفإنه�يلزم�توافر��ركان�الثUثة�ال�Ú�fي�الخطأ�والضرر�

ثUثـــــــة�تعـــــــد�ضـــــــرورية�لتحقـــــــق�كـــــــل�ا+ســـــــؤوليات�والعUقـــــــة�الســـــــببية�بي×mمـــــــا،�وهـــــــذه�العناصـــــــر�ال

التقص�vية،�إ��أن�أسـاس�هـذه�ا+سـؤوليات�وطريقـة��ثبـات�فmÇـا�Úـي�ال�ـ�fتتبـاين�مـن�حالـة�ا`ـى�

  .1اخرى 

نظــم�ا+شــرع�الفلســطي�fgالتعــويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي�~ــي�الفصــل�الثالــث�مــن�القــانون�ا+ــدني�

القانون�ا+دني�عSى�أن��من�179،�حيث�نص�~ي�ا+ادة�)ا+تعلق�بالفعل�الضار(

�للغ�ـــــ�vيلــــزم�بتعويضـــــه
ً
�ســـــبب�ضــــررا

ً
Uوقــــد�جـــــاء�~ــــي�ا+ـــــذكرات��يضــــاحية"فعــــ�،

وهــــذا�الــــنص�يضــــع�قاعــــدة�عامــــة�تجعــــل�: القــــانون�بشــــأن�تعليقهــــا�عSــــى�نــــص�هــــذه�ا+ــــادة�قولهــــا

الضرر�هو�شرط�ا+سؤولية�ولو�لم�يوجد�خطأ،�و~ي�هذا�أخذ�با�تجاهات�ا

ا+سؤولية�التقص�vية�تقوم�عSى�أساس�النظرية�ا+وضوعية

 
ً
نطاق]التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]�ي]اBسؤولية]التقصPDية: ثانيا

للقــــــول�بوجــــــوب�التعــــــويض�عــــــن�أي�ضــــــرر�بوجــــــه�عــــــام،�يجــــــب�أن�يكــــــون�الضــــــرر�قــــــد�اســــــتو~ى�

،�وأ
ً
الشـــروط�الUزمـــة�فيـــه،�فيشـــvÄط�أن�يكـــون�هـــذا�الضـــرر�مباشـــرا

ويكمن��ختUف�ب�ن�الضرر�ا+ادي�والضرر�ا+عنوي،�~ي�أن�الضرر�ا+ادي؛���يشvÄط�أن�يكون�

،�ويــتم�تحديــد�الضــرر�ا+توقــع�بنــاًء�عSــى�
ً
،�أمــا�الضــرر�ا+عنــوي؛�فــ�Uبــد�أن�يكــون�متوقعــا

ً
متوقعــا

�إذا�ال�Äمـــت
ً
Uمعيـــار�موضـــو�ي،�متمثـــل�~ـــي�ســـبب�الضـــرر�ومقـــداره،�فمـــث

بريـــدي،�ثـــم�ضـــاع�هـــذا�الطـــرد،�وكـــان�يحتـــوي�عSـــى�أشـــياء�ثمينـــة�غ�ـــ�vمتوقعـــة�نـــت�قبـــل�الشـــركة�

عنـــد�ابـــرام�العقـــد،�فـــ�Uتســـأل�الشـــركة�إ��عـــن�القيمـــة�ا+عقولـــة�للطـــرد،�فéـــ�fوإن�كانـــت�تتوقـــع�

ســـبب�الضـــرر�ا+تمثـــل�بوقـــوع�خطـــأ�مـــن�أحـــد�عمالهـــا�يـــؤدي�ا`ـــى�ضـــياع�الطـــرد�إ��أmÙـــا���تتوقـــ

وجود�أشياء�ثمينة�بداخل�الطرد،�إ��إذا�كان�ا+رسل�قد�أعلم�شركة�النقل�بذلك

                   
  .69عبد�القادر�العرعاري،�مصادر��ل�Äامات�مرجع�سابق،�ص�1
ا+ذكرات��يضاحية�+شروع�القانون�ا+دني�الفلسطيfg،�ديوان�الفتوى�والتشريع،�مشروع�تطوير��طر�القانونية��2

  .205،�ص�2003~ي�فلسط�ن،�
 .281ق،�ص�اياد�جاد�الحق،�النظرية�العامة�لUل�Äام،�مرجع�ساب�3
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يثبت�الحق�~ي�التعويض�لكل�من�أصابه�ضرر،�ذلك�أن�الحق�~ـي�التعـويض�حـق�متعلـق�بـذات�

الشخص،���تنتقل�باþرث،�وهذا�من�ا+بادئ�ا+قررة�~ي�ا+سؤولية�ا+دنية،�حيث�يظهر�الطابع�

تعــويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي�بالنســبة�لكــل�مــا�يقــع�عSــى�الكيــان��دبــي�أو�

ا+عنوي�للشخص�كإيذاء�الشعور�والعاطفة�أو�اصابته�~ي�شرفه�او�اعتباره،�ولكن�ا+شرع�أجاز�

�تفاق�عSى�تحديد�قيمة�التعويض،�أو�صدور�حكم�قضائي�

،�وكذلك�1من�القانون�ا+دني�ا+صري �163

مــــن�القــــانون�ا+ـــدني�الفلســــطيfg،�و~ــــي�هـــذا�الســــياق��بــــد�مـــن�التفرقــــة�بــــ�ن�الضــــرر�

الذي�أصاب�ا+تو~ى،�فإن�هذا�الحق�قد�قرر�ا+شـرع�عـدم�انتقالـه�إ��بمقتöـ�ÅÁاتفـاق�أو�حكـم�

رر�الذي�يصيب�ذوي�ا+تو~ى،�وهذا�الضرر�يعرف�

،�أمــا�بالنســبة�لÃشــخاص�الــذين�يحــق�لهــم�ا+طالبــة�بــالتعويض�نتيجــة�

مـــن�القـــانون��187وفـــاة�شـــخص�فقـــد�حـــددهم�ا+شـــرع�عSـــى�ســـبيل�الحصـــر�فقـــد�جـــاء�~ـــي�ا+ـــادة�

يـب�مـن�الدرجـة�الثانيـة�عمـا�يجـوز�أن�يقöـ�fÁبـالتعويض�للـزوج�والقر 

التعـــويض]عـــن]الضـــرر]اBعنـــوي]الناùـــ�Ý]عـــن]حـــوادث]الطـــرق]�ـــي]

�حكـام�ا+تعلقـة�بحـوادث�الطـرق،�ومــا�

وحــــا�ت�وفــــاة،�تســــتوجب�التعــــويض�للمتضــــرر�أو�ذويــــه،�ويضــــم�عقــــد�

وÚي�شركة�التأم�ن،�وا+ؤمن�له؛�وهـو�سـائق�

                                                           
�الخميس�� رمضان��22مكرر،

رابطو�أو�عUقة�الضرر�ا+رتد�هو�ذلك�الضرر�الذي�ينعكس�عSى�شخص�آخر�غ��vا+تضرر��صSي،�وذلك�لوجود�

�للنشر��مصر، �العربية دار�ال×mضة

�62�،25سلطة�الوطنية�الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع،�العدد�
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يثبت�الحق�~ي�التعويض�لكل�من�أصابه�ضرر،�ذلك�أن�الحق�~ـي�التعـويض�حـق�متعلـق�بـذات�

الشخص،���تنتقل�باþرث،�وهذا�من�ا+بادئ�ا+قررة�~ي�ا+سؤولية�ا+دنية،�حيث�يظهر�الطابع�

تعــويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي�بالنســبة�لكــل�مــا�يقــع�عSــى�الكيــان��دبــي�أو�الشخDــ�fÁللحــق�~ــي�ال

ا+عنوي�للشخص�كإيذاء�الشعور�والعاطفة�أو�اصابته�~ي�شرفه�او�اعتباره،�ولكن�ا+شرع�أجاز�

�تفاق�عSى�تحديد�قيمة�التعويض،�أو�صدور�حكم�قضائي�: انتقال�هذا�الحق�~ي�حالت�ن�هما

163ت�هذا�ا+بدأ�ا+ادة�mÙائي�بقيمة�التعويض،�وقد�قرر 

مــــن�القــــانون�ا+ـــدني�الفلســــطيfg،�و~ــــي�هـــذا�الســــياق��بــــد�مـــن�التفرقــــة�بــــ�ن�الضــــرر��179ا+ـــادة�

الذي�أصاب�ا+تو~ى،�فإن�هذا�الحق�قد�قرر�ا+شـرع�عـدم�انتقالـه�إ��بمقتöـ�ÅÁاتفـاق�أو�حكـم�

رر�الذي�يصيب�ذوي�ا+تو~ى،�وهذا�الضرر�يعرف�قضائي�محدد�فيه�قيمة�التعويض�وب�ن�الض

،�أمــا�بالنســبة�لÃشــخاص�الــذين�يحــق�لهــم�ا+طالبــة�بــالتعويض�نتيجــة�2بالضــرر�ا+عنــوي�ا+رتــد

وفـــاة�شـــخص�فقـــد�حـــددهم�ا+شـــرع�عSـــى�ســـبيل�الحصـــر�فقـــد�جـــاء�~ـــي�ا+ـــادة�

يجـوز�أن�يقöـ�fÁبـالتعويض�للـزوج�والقر : " ا+دني�الفلسطي�fgأmÙم

  .."يصيبه�من�ضرر�أدبي�بسبب�موت�ا+صاب

التعـــويض]عـــن]الضـــرر]اBعنـــوي]الناùـــÝ: اBطلـــب]الثـــاني

ªÁن]الفلسطيDظل]قانون]التأم  

�حكـام�ا+تعلقـة�بحـوادث�الطـرق،�ومــا��20053لســنة��20عـالج�قـانون�التـأم�ن�الفلسـطي�fgرقـم�

وحــــا�ت�وفــــاة،�تســــتوجب�التعــــويض�للمتضــــرر�أو�ذويــــه،�ويضــــم�عقــــد�ينشــــأ�ع×mــــا�مــــن�إصــــابات�

وÚي�شركة�التأم�ن،�وا+ؤمن�له؛�وهـو�سـائق�: التأم�ن�الذي�ينظمه�القانون�طرف�ن�وهما�ا+ؤمن

  .ا+ركبة

                   
1�� �العدد �غ��vاعتيادي، �ا+صرية�عدد �للحكومة �رسمية �جريدة �ا+صرية، �108الوقائع

 . بشأن�القانون�ا+دني�1948لسنة��131،�قانون�رقم�1948يوليو��29 – 1367
الضرر�ا+رتد�هو�ذلك�الضرر�الذي�ينعكس�عSى�شخص�آخر�غ��vا+تضرر��صSي،�وذلك�لوجود��2

 
ً
�أو�أدبيا

ً
  .ب�ن�ا+تضرر��صSي�وب�ن�من�انعكس�عليه�الضرر،�وهو�إما�أن�يكون�ماديا

��و`ى، �الطبعة �لUل�Äام، �العامة �النظرية �عدوي، �الحميد �عبد مصر،- القاهرةمصطفى

 .551،�ص1993والتوزيع،�
سلطة�الوطنية�الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع،�العدد�الوقائع�الفلسطينية،�الجريدة�الرسمية�لل�3

 . 5،�ص�)2006مارس��25( 1427صفر�

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�أو�تـــأم�ن�الطـــرف�الثالـــ
ً
�إلزاميـــا

ً
،�يكـــون�تـــأم�ن�ا+ركبـــات�إمـــا�تأمينـــا

ً
Uشـــام�

ً
ث،�أو�أن�يكـــون�تأمينـــا

بموجــــب�قــــانون�التــــأم�ن�الفلســــطي�fgالــــذي�يغطــــي��ضــــرار�ال�ــــ�fتلحــــق�با+صــــاب�ن�مــــن�حــــوادث�

الطــــرق،�وإن��لÄــــ�ام�بتعــــويض�مصــــابي�حــــوادث�الطــــرق�هــــو�الÄــــ�ام�ذو�شــــق�ن�حيــــث�ينشــــأ�مــــن�

�مـــــن�ا+ســـــؤولية�العقديـــــة�ل
ً
شـــــركة�ا+ســـــؤولية�التقصـــــ�vية�+رتكـــــب�الفعـــــل�الضـــــار،�وينشـــــأ�أيضـــــا

يقــــوم�عSــــى�أســــاس�قواعــــد�ا+ســــؤولية�) 

التقصــ�vية،�والÄــ�ام�ا+ــؤمن�وÚــي�شــركة�التــأم�ن�يقــوم�عSــى�أســاس�قواعــد�ا+ســؤولية�العقديــة،�

وإن�أســــــــاس�ا+ســـــــــؤولية�ا+دنيـــــــــة�تختلـــــــــف�بـــــــــاختUف�التشـــــــــريعات،�م×mـــــــــا�مـــــــــا�يأخـــــــــذ��بالنظريـــــــــة�

،�ونجــد�أن�3وم×mــا�مــا�يأخــذ�بنظريــة�الضــمان

                                                           
féى�فكرة�الخطأ�تركز�جوهري���تقوم�بدونه،�فSتؤسس�هذه�النظرية�ا+سؤولية�ع 

�vخطأ�ولكن�بغ��vو��نتصور�قيام�ا+سؤولية�بغ�

مدي�أو�غ��vعمدي،�ويستوي�أن�يكون�هذا�الخطأ�واجب�þثبات�~ي�

�~ي�حالة�ا+سؤولية�عن� �fÁأو�يكون�خطأ�مفروضا

  .فعل�الغ��vوعن��شياء،�إذ�أن�أساس�ا+سؤولية�~ي�جميع�هذه�الحا�ت�هو�الخطأ

ا+يكانيكية�وقيام�الصناعات�وك¿vة�ا+خvÄعات�

خمة�وانتشار�وسائل�النقل�¢لية�إ`ى�توسيع�نطاق�ا+سؤولية�عSى�أساس�اعتبارات�

 Saleilles" سا`ي"العدالة�والتضامن��جتما�ي�فذهب�فريق�من�الشراح�وعSى�رأسهم�

�يباشر�نشاطا� �من �أن �ذلك �الخطأ، �فكرة ��عSى

�vغ�� �ولو�كان�سلوكه �منه، �الغ��vالذي�يلحقه�ضرر

�فإنه�يتحمل�تبعية�أخطاره و~ي�منطق�. وعليه�فمن�يقوم�مشروع�ما

هذه�النظرية�ا+ادية�أو�نظرية�تحمل�التبعة،�فإنه�من�غ��vالجائز�نفي�ا+سؤولية���ينفي�

�ولو�كان� Å��ح �وحده �الضرر �عSى �تقوم لية

إ`ى�إقامة�ا+سؤولية�ا+دنية�بوجه�

�ثبت�أن� Å��م �أنه �النظرية �وترى�هذه �أساس�الخطأ �أساس�الضمان���عSى �عSى عام

�هذا��من�ال قانون�كان�ا+تسبب�~ي

�وبالتا`ي�فهو�موجب�للضمان�بذاته�ما� الضرر�مسؤو��عنه�بقطع�النظر�عن�مسلكه،

�ا+سؤولية� �وذلك�Þن�غاية �ا+ساس�بحقه، �القانون�لم�يلزم�ا+ضرور�يتحمل�هذا دام

�ثبت� �إذا �أما ،vللغ�� �ا+عزز �الضمان �ا+ساس�بحق �عند �التعويض�ا+دني �Úي ا+دنية

�أساس� �التعويض�عSى �مبلغ �زيادة �الخطأ �هذا �يvÄتب�عSى �فإنه �خطأ، اعل

�f�عقوبة�خاصة�وقد�ظهرت�هذه�الفكرة�~ي�القوان�ن�ال��fارتكزت�عSى��ل�Äامللضمان�ال

�العامل� �سUمة �عSى �ضمان �أساس �عSى �ا+هنية �و�خطاء �العمال �إصابات نظمت
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  أساس]اBسؤولية]�ي]مجال]التأمDن: الفقرة]iوºى

�أو�تـــأم�ن�الطـــرف�الثالـــ
ً
�إلزاميـــا

ً
يكـــون�تـــأم�ن�ا+ركبـــات�إمـــا�تأمينـــا

بموجــــب�قــــانون�التــــأم�ن�الفلســــطي�fgالــــذي�يغطــــي��ضــــرار�ال�ــــ�fتلحــــق�با+صــــاب�ن�مــــن�حــــوادث�

الطــــرق،�وإن��لÄــــ�ام�بتعــــويض�مصــــابي�حــــوادث�الطــــرق�هــــو�الÄــــ�ام�ذو�شــــق�ن�حيــــث�ينشــــأ�مــــن�

�مـــــن�ا+ســـــؤولية�العقديـــــة�ل
ً
ا+ســـــؤولية�التقصـــــ�vية�+رتكـــــب�الفعـــــل�الضـــــار،�وينشـــــأ�أيضـــــا

) ســــائق�ا+ركبــــة(التــــأم�ن،�وعليــــه�فــــإن�الÄــــ�ام�ا+ــــؤمن�لــــه�

التقصــ�vية،�والÄــ�ام�ا+ــؤمن�وÚــي�شــركة�التــأم�ن�يقــوم�عSــى�أســاس�قواعــد�ا+ســؤولية�العقديــة،�

وإن�أســــــــاس�ا+ســـــــــؤولية�ا+دنيـــــــــة�تختلـــــــــف�بـــــــــاختUف�التشـــــــــريعات،�م×mـــــــــا�مـــــــــا�يأخـــــــــذ��بالنظريـــــــــة�

وم×mــا�مــا�يأخــذ�بنظريــة�الضــمان�2ا�مــا�يأخــذ�بالنظريــة�ا+وضــوعيةوم×mــ�1الشخصــية

                   
1�féى�فكرة�الخطأ�تركز�جوهري���تقوم�بدونه،�فSتؤسس�هذه�النظرية�ا+سؤولية�ع

ēتم�أساسا�بسلوك�الشخص�ا+سؤول .�vخطأ�ولكن�بغ��vو��نتصور�قيام�ا+سؤولية�بغ�

مدي�أو�غ��vعمدي،�ويستوي�أن�يكون�هذا�الخطأ�واجب�þثبات�~ي�تفرقة�ب�ن�خطأ�ع

�~ي�حالة�ا+سؤولية�عن� حالة�ا+سؤولية�عن�العمل�الشخ�fÁDأو�يكون�خطأ�مفروضا

فعل�الغ��vوعن��شياء،�إذ�أن�أساس�ا+سؤولية�~ي�جميع�هذه�الحا�ت�هو�الخطأ
وك¿vة�ا+خvÄعات��19اية�القرن�Ĕ أدى�التقدم�الصنا�ي�~ي�2

الضخمة�وانتشار�وسائل�النقل�¢لية�إ`ى�توسيع�نطاق�ا+سؤولية�عSى�أساس�اعتبارات�

العدالة�والتضامن��جتما�ي�فذهب�فريق�من�الشراح�وعSى�رأسهم�

�يباشر�نشاطا�) وديموجJosserand189" وجوسران �من �أن �ذلك �الخطأ، �فكرة ��عSى

�غ��vيتحمل�نتي �ولو�كان�سلوكه �منه، �أن�يعوض�الغ��vالذي�يلحقه�ضرر �وعليه جته،

�فإنه�يتحمل�تبعية�أخطاره .مشوب�بخطأ�ما وعليه�فمن�يقوم�مشروع�ما

هذه�النظرية�ا+ادية�أو�نظرية�تحمل�التبعة،�فإنه�من�غ��vالجائز�نفي�ا+سؤولية���ينفي�

�السببية �العUقة �أو�بنفي �ولو�كان�فا+سؤو . الخطأ Å��ح �وحده �الضرر �عSى �تقوم لية

  .السبب�مب�fgعSى�قوة�قاهرة
إ`ى�إقامة�ا+سؤولية�ا+دنية�بوجه� Starck " ستارك" ذهب�بعض�الفقهاء�وعSى�رأسهم��3

�ثبت�أن� Å��م �أنه �النظرية �وترى�هذه �أساس�الخطأ �أساس�الضمان���عSى �عSى عام

�حق�من�حقوقه�دون�مسوغ�من�ال ا+ضرور�قد�أودى�~ي

�وبالتا`ي�فهو�موجب�للضمان�بذاته�ما� الضرر�مسؤو��عنه�بقطع�النظر�عن�مسلكه،

�ا+سؤولية� �وذلك�Þن�غاية �ا+ساس�بحقه، �القانون�لم�يلزم�ا+ضرور�يتحمل�هذا دام

�ثبت� �إذا �أما ،vللغ�� �ا+عزز �الضمان �ا+ساس�بحق �عند �التعويض�ا+دني �Úي ا+دنية

�أساس�ارتكاب�الف �التعويض�عSى �مبلغ �زيادة �الخطأ �هذا �يvÄتب�عSى �فإنه �خطأ، اعل

�f�عقوبة�خاصة�وقد�ظهرت�هذه�الفكرة�~ي�القوان�ن�ال��fارتكزت�عSى��ل�Äامللضمان�ال

�العامل� �سUمة �عSى �ضمان �أساس �عSى �ا+هنية �و�خطاء �العمال �إصابات نظمت

 .ابو�حكام�القضائية�ا+تعلقة�بمسؤولية�أمن�نقل�الرك

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�بــــــــذلك�بالنظريــــــــة�
ً
ا+شــــــــرع�الفلســــــــطي�fgيقــــــــيم�ا+ســــــــؤولية�ا+دنيــــــــة�عSــــــــى�أســــــــاس�الضــــــــرر�آخــــــــذا

�: "مـن�القـانون�ا+ـدني�الفلسـطي�fgعSـى
ً
Uكـل�مـن�ارتكـب�فعـ

ويســتند�ا+شــرع�الفلســطي�fg~ــي�هــذه�النصــوص�عSــى�القاعــدة�الفقهيــة�ال�ــ�fنصــت�علmÇــا�مجلــة�

الــواردة�~ـــي�" الضـــرر�يــزال"م×mــا،�وقاعــدة�

وعليـــــــه�فـــــــإن�أســـــــاس�ا+ســـــــؤولية�~ـــــــي�حـــــــوادث�الطـــــــرق�يقـــــــوم�عSـــــــى�كلتـــــــا�ا+ســـــــؤوليت�ن�العقديـــــــة�

والتقصـــــ�vية،�ويشـــــvÄط�لتوافرهمـــــا�الشـــــروط��ساســـــية�مـــــن�خطـــــأ�وضـــــرر�وعUقـــــة�ســـــببية�بـــــ�ن�

،�وÚـــــي�أن�يكــــون�الضـــــرر�
ً
ويجــــب�أن�يتحقـــــق�~ــــي�الضـــــرر�الشــــروط�القانونيـــــة�ا+تفــــق�علmÇـــــا�فقهــــا

،�إ��~ي�حال��fالغش�والخطأ�الجسيم
ً
،�وأن�يكون�محقق�الوقوع،�وأن�يكون�متوقعا

ً
  .مباشرا

لضـــرر�ا+عنـــوي�النـــاجم�عـــن�حـــوادث�الطـــرق�بكـــل�مـــا�يلحـــق�ا+تضـــرر�مـــن�آ�م�ومعانـــاة�

أثنــــاء�فÄــــvة�العــــUج،�وبعــــد�ذلــــك�بســــبب�مــــا�قــــد�يحــــدث�لــــه�مــــن�تشــــوهات�أو�إعاقــــة�تمنعــــه�مــــن�

  :العمل،�ويمكن�القول�أن�الضرر�ا+عنوي�الذي�تناوله�ا+شرع�الفلسطي�fgيتمثل�~ي

اب�جـراء�الحـادث�بسـبب�الجـروح�أو�الكسـور�أو�

¢�م�النفسية�ال��fيمر�mwا�ا+صاب�بسبب�ما�حدث�له�من�اصابات�قد�تكون�سببت�

�من�بعض�متع�الحياة�لفvÄة�مؤقتة�أو�دائمة
ً
�أو�حرمانا

ً
�أو�دائما

ً
�مؤقتا

ً
 .له�عجزا

 .ذه�¢�م�تصيب�ذوي�ا+تو~ى�أو�ا+ضرور
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�بــــــــذلك�بالنظريــــــــة�
ً
ا+شــــــــرع�الفلســــــــطي�fgيقــــــــيم�ا+ســــــــؤولية�ا+دنيــــــــة�عSــــــــى�أســــــــاس�الضــــــــرر�آخــــــــذا

مـن�القـانون�ا+ـدني�الفلسـطي�fgعSـى�179ا+وضوعية،�حيث�تنص�ا+ادة�

�للغ��vيلزم�بتعويضه
ً
  ".سبب�ضررا

ويســتند�ا+شــرع�الفلســطي�fg~ــي�هــذه�النصــوص�عSــى�القاعــدة�الفقهيــة�ال�ــ�fنصــت�علmÇــا�مجلــة�

م×mــا،�وقاعــدة��19~ــي�ا+ـــادة�" ��ضـــرر�و��ضــرار"�حكــام�العدليــة�أنــه�

  .م×mا�20ا+ادة�

وعليـــــــه�فـــــــإن�أســـــــاس�ا+ســـــــؤولية�~ـــــــي�حـــــــوادث�الطـــــــرق�يقـــــــوم�عSـــــــى�كلتـــــــا�ا+ســـــــؤوليت�ن�العقديـــــــة�

والتقصـــــ�vية،�ويشـــــvÄط�لتوافرهمـــــا�الشـــــروط��ساســـــية�مـــــن�خطـــــأ�وضـــــرر�وعUقـــــة�ســـــببية�بـــــ�ن�

  .الخطأ�والضرر 

،�وÚـــــي�أن�يكــــون�الضـــــرر�
ً
ويجــــب�أن�يتحقـــــق�~ــــي�الضـــــرر�الشــــروط�القانونيـــــة�ا+تفــــق�علmÇـــــا�فقهــــا

،�إ��~ي�حال��fالغش�والخطأ�الجسيم
ً
،�وأن�يكون�محقق�الوقوع،�وأن�يكون�متوقعا

ً
مباشرا

لضـــرر�ا+عنـــوي�النـــاجم�عـــن�حـــوادث�الطـــرق�بكـــل�مـــا�يلحـــق�ا+تضـــرر�مـــن�آ�م�ومعانـــاة�ويتمثـــل�ا

أثنــــاء�فÄــــvة�العــــUج،�وبعــــد�ذلــــك�بســــبب�مــــا�قــــد�يحــــدث�لــــه�مــــن�تشــــوهات�أو�إعاقــــة�تمنعــــه�مــــن�

العمل،�ويمكن�القول�أن�الضرر�ا+عنوي�الذي�تناوله�ا+شرع�الفلسطي�fgيتمثل�~ي

اب�جـراء�الحـادث�بسـبب�الجـروح�أو�الكسـور�أو�¢�م�الجسدية�ال��fيعـاني�م×mـا�ا+صـ -1

 .العمليات�الجراحية�ال��fأجراها

¢�م�النفسية�ال��fيمر�mwا�ا+صاب�بسبب�ما�حدث�له�من�اصابات�قد�تكون�سببت� -2

�من�بعض�متع�الحياة�لفvÄة�مؤقتة�أو�دائمة
ً
�أو�حرمانا

ً
�أو�دائما

ً
�مؤقتا

ً
له�عجزا

ذه�¢�م�تصيب�ذوي�ا+تو~ى�أو�ا+ضرور¢�م�ال��fتصيب�العاطفة�والشعور�وه -3

  

  

 

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

مــدى]امكانيــة]التعــويض]عــن]الضــرر]اBعنــوي]الناùــ�Ý]عــن]حــوادث]الطــرق]

أجـاز�ا+شـرع�الفلسـطي�fg~ــي�قـانون�التـأم�ن�التعــويض�عـن�الضـرر�ا+عنــوي�النا�ـ�TÁعـن�حــوادث�

تقــــديره،�كمــــا�تنــــاول�ا+شــــرع�الضــــرر�ا+عنــــوي�

  مدى]امكانية]التعويض]عن]الضرر]اBعنوي]النا�Ýù]عن]حوادث]الطرق 

يسأل�كـل�مـن�يسـتعمل�مركبـة�. 1: "من�قانون�التأم�ن�الفلسطي�fgعSى�ما�يSي

تعـويض�ا+صـاب�عـن�كـل�ضـرر�جسـماني�أو�مـادي�أو�معنـوي�نـاتج�

تكون�مسـؤولية�مـن�يسـتعمل�ا+ركبـة�أو�مـن�يـأذن�

باســـتعمالها�مســـؤولية�كاملـــة�ومطلقـــة�عـــن�تعـــويض�ا+صـــاب�بغـــض�النظـــر�عمـــا�إذا�كـــان�هنـــاك�

من�ا+ادة�السابقة�أن�قانون�التأم�ن�الفلسطيfg،�قد�أقر�التعويض�عن�الضـرر�ا+عنـوي�

�عـــن�حـــوادث�الطـــرق؛�إضـــافة�ا`ـــى�الضـــرر�ا+ـــادي�والجســـماني،�كمـــا�أنـــه�يلـــزم�مســـتعمل�

ا+ركبـة�أو�ا+ــأذون�باســتعمالها�بـالتعويض�عمــا�إذا�كــان�هـو�ا+تســبب�بالفعــل�الضـار�أو�لــم�يكــن،�

القواعد�العامة�للمسؤولية،�وال�ـ�fتوجـب�التعـويض�عSـى�قائـد�ا+ركبـة�سـواء�

�بقياد»mا�باعتباره�ا+باشر�للضرر�أو�ا+تسبب�به
ً
  .1أكان�مالكها�أو�مأذونا

  �عن�حوادث�الطرق�وتقديره

                                                           

،�  2018-03-04ا+نعقدة�~ي�محكمة�النقض�بتاريخ

    2022-02-02ا+نعقدة�~ي�محكمة�النقض�بتاريخ

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 191 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

مــدى]امكانيــة]التعــويض]عــن]الضــرر]اBعنــوي]الناùــÝ: الفقــرة]الثانيــة

  واBطالبة]به]وتقديره

أجـاز�ا+شـرع�الفلسـطي�fg~ــي�قـانون�التـأم�ن�التعــويض�عـن�الضـرر�ا+عنــوي�النا

تقــــديره،�كمــــا�تنــــاول�ا+شــــرع�الضــــرر�ا+عنــــوي��الطــــرق،�وأو�ه�بنصــــوص�تشــــريعية�تحــــدد�كيفيــــة

 
ً
  .الذي�يلحق�بورثة�ا+صاب،�وحدد�قيمته�أيضا

 
ً
Tعن]حوادث]الطرق : أو[�Ýùعنوي]الناBمدى]امكانية]التعويض]عن]الضرر]ا

من�قانون�التأم�ن�الفلسطي�fgعSى�ما�يSي�144تنص�ا+ادة�

تعـويض�ا+صـاب�عـن�كـل�ضـرر�جسـماني�أو�مـادي�أو�معنـوي�نـاتج��آلية�أو�يأذن�باستعمالها�عن

تكون�مسـؤولية�مـن�يسـتعمل�ا+ركبـة�أو�مـن�يـأذن�  . 2. عن�حادث�طرق�كان�للمركبة�دخل�فيه

باســـتعمالها�مســـؤولية�كاملـــة�ومطلقـــة�عـــن�تعـــويض�ا+صـــاب�بغـــض�النظـــر�عمـــا�إذا�كـــان�هنـــاك�

  ".خطأ�من�جانبه�أو�من�جانب�ا+صاب�أم�لم�يكن

من�ا+ادة�السابقة�أن�قانون�التأم�ن�الفلسطيfg،�قد�أقر�التعويض�عن�الضـرر�ا+عنـوي��يتب�ن

النا�ـــ�TÁعـــن�حـــوادث�الطـــرق؛�إضـــافة�ا`ـــى�الضـــرر�ا+ـــادي�والجســـماني،�كمـــا�أنـــه�يلـــزم�مســـتعمل�

ا+ركبـة�أو�ا+ــأذون�باســتعمالها�بـالتعويض�عمــا�إذا�كــان�هـو�ا+تســبب�بالفعــل�الضـار�أو�لــم�يكــن،�

�بذلك�عن
ً
القواعد�العامة�للمسؤولية،�وال�ـ�fتوجـب�التعـويض�عSـى�قائـد�ا+ركبـة�سـواء��خارجا

�بقياد»mا�باعتباره�ا+باشر�للضرر�أو�ا+تسبب�به
ً
أكان�مالكها�أو�مأذونا

 
ً
ا+طالبة�بالتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي�النا��TÁعن�حوادث�الطرق�وتقديره: ثانيا

 ا+د�ي�بالتعويض�عن�الضرر�ا+عنوي 

 )صابا+(ا+ضرور�  . أ

                   

ا+نعقدة�~ي�محكمة�النقض�بتاريخ� / 2016  269القضية�رقم: من�ذلك1

ا+نعقدة�~ي�محكمة�النقض�بتاريخ� / 2018  434القضية�رقم

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�~ـــي�عقـــد�التـــأم�ن�ا+½ـــvم�بـــ�ن�ا+ـــؤمن�
ً
قائـــد�(،�وا+ـــؤمن�لـــه�)شـــركة�التـــأم�ن(��يعت½ـــ�vا+صـــاب�طرفـــا

،�وعSــــى�الــــرغم�مــــن�ذلــــك؛�فقــــد�أعطــــى�ا+شــــرع�ا+صــــاب�حــــق�ا+طالبــــة�بــــالتعويض�عــــن�

�للمـادة�
ً
مـن�قـانون�التـأم�ن�الفلسـطي151��fgالضرر�ا+ادي�وا+عنوي�الذي�لحق�به،�وذلك�وفقـا

للمصـــــاب�حـــــق�اقامـــــة�الـــــدعوى�للمطالبـــــة�عـــــن��ضـــــرار�الجســـــدية�وا+اديـــــة�

�أو�ضــــــد�ا+ــــــؤمن�أو�
ً
وا+عنويــــــة�ال�ــــــ�fلحقــــــت�بــــــه�جــــــراء�الحــــــادث،�ضــــــد�ا+ــــــؤمن�وا+ــــــؤمن�لــــــه�معــــــا

يتب�ن�من�نص�ا+ادة�السـابقة�الـذكر�أن�ا+شـرع�الفلسـطي�fgقـد�أجـاز�للمصـاب�أن�يرفـع�دعـوى�

اء�للمطالبة�بالتعويض�عن��ضرار�ا+ادية�أو�الجسمانية�أو�ا+عنوية�ال��fلحقت�بـه�

�عSـى�قواعـد�
ً
ضد�شـركة�التـأم�ن�أو�ا+ـؤمن�أو�الصـندوق�مباشـرة،�ويـأتي�هـذا�التعـويض�تأسيسـا

ولـيس�عSـى�أسـاس�قواعـد�ا+سـؤولية�العقديـة،�حيـث�أن�

~ي�العقد�ا+½vم�ب�ن�شـركة�التـأم�ن�وا+ـؤمن،�ومـن�الجـدير�بالـذكر�أنـه�يمكـن�

أن�يـــأتي�تعــــويض�ا+صـــاب�عSــــى�أســــاس�عقـــدي�~ــــي�حالــــة�مـــا�إذا�كــــان�ا+صــــاب�هـــو�الســــائق�فــــإن�

  .تعويضه�يتأتى�عSى�أساس�العقد�ا+½vم�بينه�وب�ن�شركة�التأم�ن

بـــالغ�ا+ســـتحقة�للتعـــويض�عـــن�مـــن�قـــانون�التـــأم�ن�الفلســـطي�fgعSـــى�ا+

�ضــــرار�ا+عنويــــة�الناشــــئة�عــــن�حــــوادث�الطــــرق�عSــــى�ســــبيل�التحديــــد،�ولــــم�يÄــــvك��مــــر�لتقــــدير�

إذا�أدى�الحـادث�ا`ـى�وفـاة�ا+صــاب،�: "مـن�قـانون�التـأم�ن�الفلســطي�fgعSـى�أن

مـــن��153الحـــد��قDـــ�ÅÁا+ـــذكور�~ـــي�ا+ـــادة�

                                                           
  :يكون�التعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�الناجمة�عن�حوادث�الطرق�عSى�النحو�¢تي

 .خمسون�دينار�عن�كل�واحد�با+ائة�من�نسبة�العجز�الدائم

mا�ا+صاب�~ي�ا+شفى�أو�أية�مؤسسة�عUجية�للعUج�

الجراحية�ال��fأجريت�للمصاب�بسبب�حادث�

�له�) 1،2،3 �يحق �ا+ادة �هذه من

 
ً
  .تعويض���يزيد�عن�خمسمائة�دينار�أردني�أو�ما�يعادلها�بالعملة�ا+تداولة�قانونا
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�~ـــي�عقـــد�التـــأم�ن�ا+½ـــvم�بـــ�ن�ا+ـــؤمن�
ً
��يعت½ـــ�vا+صـــاب�طرفـــا

،�وعSــــى�الــــرغم�مــــن�ذلــــك؛�فقــــد�أعطــــى�ا+شــــرع�ا+صــــاب�حــــق�ا+طالبــــة�بــــالتعويض�عــــن�)ا+ركبــــة

�للمـادة�
ً
الضرر�ا+ادي�وا+عنوي�الذي�لحق�به،�وذلك�وفقـا

للمصـــــاب�حـــــق�اقامـــــة�الـــــدعوى�للمطالبـــــة�عـــــن��ضـــــرار�الجســـــدية�وا+اديـــــة�: "ل�ـــــ�fنصـــــت�عSـــــىوا

�أو�ضــــــد�ا+ــــــؤمن�أو�
ً
وا+عنويــــــة�ال�ــــــ�fلحقــــــت�بــــــه�جــــــراء�الحــــــادث،�ضــــــد�ا+ــــــؤمن�وا+ــــــؤمن�لــــــه�معــــــا

  ".الصندوق�فقط

يتب�ن�من�نص�ا+ادة�السـابقة�الـذكر�أن�ا+شـرع�الفلسـطي�fgقـد�أجـاز�للمصـاب�أن�يرفـع�دعـوى�

اء�للمطالبة�بالتعويض�عن��ضرار�ا+ادية�أو�الجسمانية�أو�ا+عنوية�ال��fلحقت�بـه�أمام�القض

�عSـى�قواعـد�
ً
ضد�شـركة�التـأم�ن�أو�ا+ـؤمن�أو�الصـندوق�مباشـرة،�ويـأتي�هـذا�التعـويض�تأسيسـا

ولـيس�عSـى�أسـاس�قواعـد�ا+سـؤولية�العقديـة،�حيـث�أن�) الفعل�الضار(ا+سؤولية�التقص�vية�

�
ً
~ي�العقد�ا+½vم�ب�ن�شـركة�التـأم�ن�وا+ـؤمن،�ومـن�الجـدير�بالـذكر�أنـه�يمكـن�ا+صاب�ليس�طرفا

أن�يـــأتي�تعــــويض�ا+صـــاب�عSــــى�أســــاس�عقـــدي�~ــــي�حالــــة�مـــا�إذا�كــــان�ا+صــــاب�هـــو�الســــائق�فــــإن�

تعويضه�يتأتى�عSى�أساس�العقد�ا+½vم�بينه�وب�ن�شركة�التأم�ن

مـــن�قـــانون�التـــأم�ن�الفلســـطي�fgعSـــى�ا+�1152وقـــد�نصـــت�ا+ـــادة�

�ضــــرار�ا+عنويــــة�الناشــــئة�عــــن�حــــوادث�الطــــرق�عSــــى�ســــبيل�التحديــــد،�ولــــم�يÄــــvك��مــــر�لتقــــدير�

fÁÂالقا .  

 ورثة�ا+تو~ى  . ب

مـن�قـانون�التـأم�ن�الفلســطي�fgعSـى�أن�154نصـت�ا+ـادة�

الحـــد��قفـــإن�ا+بلـــغ�الـــذي�يـــدفع�لورثتـــه�خمســـون�با+ائـــة�مـــن�

                   
يكون�التعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�الناجمة�عن�حوادث�الطرق�عSى�النحو�¢تي 1

خمسون�دينار�عن�كل�واحد�با+ائة�من�نسبة�العجز�الدائم .1

أربعون�دينار�عن�كل�ليلة�يمك mا�ا+صاب�~ي�ا+شفى�أو�أية�مؤسسة�عUجية�للعUج� .2

 .بسبب�حادث�الطريق

الجراحية�ال��fأجريت�للمصاب�بسبب�حادث�خمسمائة�دينار�عن�العملية�أو�العمليات� .3

 .الطريق�واستلزمت�مكوثه�~ي�ا+شفى

4. � �الفقرات �بموجب
ً
�تعويضا �ا+صاب �يستحق �لم 1،2،3(إذا

 
ً
تعويض���يزيد�عن�خمسمائة�دينار�أردني�أو�ما�يعادلها�بالعملة�ا+تداولة�قانونا

ا�	و��� ا�����

 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

�لحجــة�حصــر��رث
ً
�م×mــا�حصــة�الورثــة�ا+عــال�ن�وفقــا

ً
،�ممــا�يتطلــب�منــا�"هــذا�القــانون�مطروحــا

��يجــــوز�أن�يزيــــد�مجمـــوع�مبلــــغ�التعـــويض�عــــن��ضــــرار�

 ا+عنوية�عن�عشرة�آ�ف�دينار�أردني�أو�ما�يعادلها�بالعملة�ا
ً
  ".+تداولة�قانونا

ممــا�ســبق�يتبــ�ن�أن�ا+شــرع�الفلســطي�fgأعطــى�ورثــة�ا+تــو~ى�الحــق�~ــي�ا+طالبــة�بــالتعويض�عــن�

vم�بسبب�وفاة�ا+صاب�نتيجة�حادث�س�mwالضرر�ا+عنوي�الذي�لحق�.  

�مـــع�موقفـــه�~ـــي�القـــانون�ا+ـــدني�
ً
وقـــد�جـــاء�موقـــف�ا+شـــرع�الفلســـطي�fg~ـــي�قـــانون�التـــأم�ن�متفقـــا

مـــن�القـــانون��خ�ـــv،�وال�ـــ�fتعطـــي�لورثـــة�ا+تـــو~ى�الحـــق�~ـــي�ا+طالبـــة�

  .بالتعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�ال��fلحقت�mwم�بسبب�موت�ا+صاب

أمــــا�بالنســـــبة�للضـــــرر�ا+عنـــــوي�ا+رتـــــد�الـــــذي�يحــــدث�نتيجـــــة��لـــــم�والحـــــزن�النـــــاجم�ن�عـــــن�فقـــــد�

،�فقد�حدد�ا+شـرع�الفلسـطي�fgشخص�عزيز�أو�إصابته�بحادث�أدى�ا`ى�عجزه�عن�العمل�مث
ً
U

~ــي�القــانون�ا+ــدني��شــخاص�الــذين�يحــق�لهــم�ا+طالبــة�بــالتعويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي،�وهــم�

�زواج،�و�قـــــــارب�ح�ـــــــ�Åالدرجـــــــة�الثانيـــــــة،�وإن�الورثـــــــة�الـــــــذين�تحـــــــدث�عـــــــ×mم�قـــــــانون�التـــــــأم�ن�

  التعويض�عن��ضرار�الناشئة�عن�حوادث�الطرق 

                                                           
~ي�حريته�أو�~ي�عرضه�أو�شرفه�أو�سمعته�أو�~ي�

�عما�لحق�الغ��vمن�ضرر�أدبي
ً
 .مركزه��جتما�ي�أو�~ي�اعتباره�ا+ا`ي�يكون�مسئو�

�يصيبه�من�ضرر� �بالتعويض�للزوج�والقريب�من�الدرجة�الثانية�عما fÁöيجوز�أن�يق

�تحددت�قيمته� ي�إ`ى�الغ�v،�إ��إذا

ي�ذلك�قضت�ا+حكمة�العليا�بغزة�بصف�mا�محكمة�نقض�بتأييد�الحكم�ا+ستأنف�

�لنص�ا+ادة�
ً
من��153دينار�أردني�وفقا

مبلغ��لم�وا+عاناة�هو�مبلغ��ضرار�ا+عنوية�

أي�خمسة���ÅÁ153ا+ذكورة�~ي�ا+ادة�

طعن�رقم�". آ�ف�دينار�أردني�من�عشرة�آ�ف�دينار�فإن�هذا�ما�يتعلق�باÞضرار�ا+عنوية
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�لحجــة�حصــر��رث
ً
�م×mــا�حصــة�الورثــة�ا+عــال�ن�وفقــا

ً
هــذا�القــانون�مطروحــا

��يجــــوز�أن�يزيــــد�مجمـــوع�مبلــــغ�التعـــويض�عــــن��ضــــرار�: "وال�ـــ�fتــــنص�عSـــى�أن�153ذكـــر�ا+ــــادة�

ا+عنوية�عن�عشرة�آ�ف�دينار�أردني�أو�ما�يعادلها�بالعملة�ا

ممــا�ســبق�يتبــ�ن�أن�ا+شــرع�الفلســطي�fgأعطــى�ورثــة�ا+تــو~ى�الحــق�~ــي�ا+طالبــة�بــالتعويض�عــن�

vم�بسبب�وفاة�ا+صاب�نتيجة�حادث�س�mwالضرر�ا+عنوي�الذي�لحق�

�مـــع�موقفـــه�~ـــي�القـــانون�ا+ـــدني�
ً
وقـــد�جـــاء�موقـــف�ا+شـــرع�الفلســـطي�fg~ـــي�قـــانون�التـــأم�ن�متفقـــا

مـــن�القـــانون��خ�ـــv،�وال�ـــ�fتعطـــي�لورثـــة�ا+تـــو~ى�الحـــق�~ـــي�ا+طالبـــة��1871دة�وذلـــك�~ـــي�نـــص�ا+ـــا

بالتعويض�عن��ضرار�ا+عنوية�ال��fلحقت�mwم�بسبب�موت�ا+صاب

أمــــا�بالنســـــبة�للضـــــرر�ا+عنـــــوي�ا+رتـــــد�الـــــذي�يحــــدث�نتيجـــــة��لـــــم�والحـــــزن�النـــــاجم�ن�عـــــن�فقـــــد�

شخص�عزيز�أو�إصابته�بحادث�أدى�ا`ى�عجزه�عن�العمل�مث

~ــي�القــانون�ا+ــدني��شــخاص�الــذين�يحــق�لهــم�ا+طالبــة�بــالتعويض�عــن�الضــرر�ا+عنــوي،�وهــم�

�زواج،�و�قـــــــارب�ح�ـــــــ�Åالدرجـــــــة�الثانيـــــــة،�وإن�الورثـــــــة�الـــــــذين�تحـــــــدث�عـــــــ×mم�قـــــــانون�التـــــــأم�ن�

  .2الفلسطي�fgهم�ا+حددين�~ي�القانون�ا+دني�أنفسهم

 
ً
التعويض�عن��ضرار�الناشئة�عن�حوادث�الطرق �تقادم�دعوى : ثالثا

                   
~ي�حريته�أو�~ي�عرضه�أو�شرفه�أو�سمعته�أو�~ي�كل�من�تعدى�عSى�الغ��v. 1: "187مادة��1

�عما�لحق�الغ��vمن�ضرر�أدبي
ً
مركزه��جتما�ي�أو�~ي�اعتباره�ا+ا`ي�يكون�مسئو�

�يصيبه�من�ضرر� .2 �بالتعويض�للزوج�والقريب�من�الدرجة�الثانية�عما fÁöيجوز�أن�يق

 .أدبي�بسبب�موت�ا+صاب

�تحددت�قيمته���ينتقل�الحق�~ي�طلب�التعويض�عن�الضرر��دب .3 ي�إ`ى�الغ�v،�إ��إذا

  ".بمقت�ÅÁöاتفاق�أو�بحكم�قضائي�mÙائي
و�ي�ذلك�قضت�ا+حكمة�العليا�بغزة�بصف�mا�محكمة�نقض�بتأييد�الحكم�ا+ستأنف��2

�لنص�ا+ادة��5000الذي�ق�ÅÁöبتعويض�ورثة�ا+تو~ى�بمبلغ�
ً
دينار�أردني�وفقا

مبلغ��لم�وا+عاناة�هو�مبلغ��ضرار�ا+عنوية�: "قانون�التأم�ن�الفلسطيfg،�وذلك�بقولها

من�الحد��ق�ÅÁDا+ذكورة�~ي�ا+ادة�% 50وهو��154حسب�نص�ا+ادة�

آ�ف�دينار�أردني�من�عشرة�آ�ف�دينار�فإن�هذا�ما�يتعلق�باÞضرار�ا+عنوية

471/2011.  

ا�	و��� ا�����
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تتقادم�دعوى�ا+طالبة�بالتعويض�: "من�قانون�التأم�ن�الفلسطي�fgعSى�أن

�وقوع� �تاريخ �خUل�ثUث�سنوات�من �ترفع �لم �إذا �عن�حوادث�الطرق عن��ضرار�الناشئة

  ".دة�الثUث�سنوات�ا+ذكورةmÙ�fائي�إذا�تجاوزت�ا+

�بالتعويض�بمدة� �قد�قيد�دعوى�ا+طالبة fgالفلسطي� �أن�ا+شرع �ا+ادة يتب�ن�من�نص�هذه

قانونية���تتجاوز�الثUث�سنوات،�حيث�تبدأ�هذه�ا+دة�من�تاريخ�وقوع�الحادث�أو�من�تاريخ�

ريخ�علم�ا+ضرور�وليس�من�تا) أي�من�تاريخ�استقرار�الحالة

،�حيث���يحق�للمضرور�بعد�م�fÁöهذه�ا+دة�ا+طالبة�بالتعويض�عن�الضرر�

�لم�يقصر�
ً
،�حيث�جاء�نص�ا+ادة�عاما

ً
�أو�معنويا

ً
�الضرر�ماديا الذي�لحق�به�سواء�كان�هذا

�fÁDا+شـرع�ا+طالبـات�بـالحق�الشخ� �كفـل�mwـا f�سيلة�القانونية�ال

بالحق�ا+ـدني�أمـام�ا+حاكم���دعاء�أمام�ا+حاكم�ا+ختصة،�كأي�دعوى�مدنية،�ويشمل�ذلك

�فـي� �فالنشاط�القضائي�يvÄكز�أساسا للقضاء،

�Þحكام�القـانون،�ويخضـع�تقـدير�
ً
ا�إ`ى�القضاء�من�خصومة�وفقا

  .التعويض�لسلطة�قا�fÁÂا+وضوع�كونه�من�ا+سائل�الواقعية�ال��fتستقل�بتقديره�ا+حكمة

وتقسم�الدعاوي�بحسب�طبيعة�الحق،�إ`ى�دعوى�شخصية�ودعـوى�عينيـة،�ودعـوى�مختلطة،�

�دعـوى�ا+لكيـة�ودعوى� �ومثالها fgة�حق�عي

�وقابلة� �محددة �إلmÇا �تستند f��كالحقوق�ال �العينية والدعاوي

�أو� �بالدين �ا+طالبة �ومثالها ،fÁDحق�شخ� �إ`ى �تستند f��ال féف� fÁ

مكن�حصر�مثل�هذه�الدعاوي�بـالنظر�ا+طالبة�بتعويض،�وعSى�خUف�سابق�mا،�فإنه�من�غ��vا+

                                                           

~ي�دعوى�التعويض�الناشئة�عن�الفعل�الضار�من�

�ا+ضرور�بوقوع� �علم �تحقق �تاريخ �من �فmÇا �التقادم �سريان �مدة �حيث�تبدأ �الضرر �عن �ا+سؤول قبل

fgبشأن�القانون�ا+دني�الفلسطي. 
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من�قانون�التأم�ن�الفلسطي�fgعSى�أن�159نصت�ا+ادة�

�وقوع� �تاريخ �خUل�ثUث�سنوات�من �ترفع �لم �إذا �عن�حوادث�الطرق عن��ضرار�الناشئة

الحادث�أو�تاريخ�الحصول�عSى�تقرير�ط�mÙ�fائي�إذا�تجاوزت�ا+

�بالتعويض�بمدة� �قد�قيد�دعوى�ا+طالبة fgالفلسطي� �أن�ا+شرع �ا+ادة يتب�ن�من�نص�هذه

قانونية���تتجاوز�الثUث�سنوات،�حيث�تبدأ�هذه�ا+دة�من�تاريخ�وقوع�الحادث�أو�من�تاريخ�

أي�من�تاريخ�استقرار�الحالة(الحصول�عSى�تقرير�ط�mÙ�fائي�

،�حيث���يحق�للمضرور�بعد�م�fÁöهذه�ا+دة�ا+طالبة�بالتعويض�عن�الضرر�1بوقوع�الضرر 

�لم�يقصر�
ً
،�حيث�جاء�نص�ا+ادة�عاما

ً
�أو�معنويا

ً
�الضرر�ماديا الذي�لحق�به�سواء�كان�هذا

  .ا+دة�عSى�نوع�ضرر�دون�¢خر

  دعوى]التعويض: الفقرة]الثالثة

�ا+شـرع�ا+طالبـات�بـالحق�الشختعت½�vدعوى�التعويض�الو  �كفـل�mwـا f�سيلة�القانونية�ال

أمام�ا+حاكم�ا+ختصة،�كأي�دعوى�مدنية،�ويشمل�ذلك

� �ا+عتادة �الوسيلة
ً
�إذا féف� �فـي��لUلتجاءالجزائية، �فالنشاط�القضائي�يvÄكز�أساسا للقضاء،

�Þحكام�القـانون،�ويخضـع�تقـدير�الدعوى،�وما�ينشأ�عن�رفعه
ً
ا�إ`ى�القضاء�من�خصومة�وفقا

التعويض�لسلطة�قا�fÁÂا+وضوع�كونه�من�ا+سائل�الواقعية�ال��fتستقل�بتقديره�ا+حكمة

وتقسم�الدعاوي�بحسب�طبيعة�الحق،�إ`ى�دعوى�شخصية�ودعـوى�عينيـة،�ودعـوى�مختلطة،�

�حماي �يكون�موضوعها f��ال �دعـوى�ا+لكيـة�ودعوى�فالدعوى�العينية�Úي �ومثالها fgة�حق�عي

�وقابلة�... �ستحقاق�ودعوى��رتفاق �محددة �إلmÇا �تستند f��كالحقوق�ال �العينية والدعاوي

  .للحصر

Dحق�شخ� �إ`ى �تستند f��ال féف� fÁDالشخ� �الحق �دعوى أما

ا+طالبة�بتعويض،�وعSى�خUف�سابق�mا،�فإنه�من�غ��vا+

                   
~ي�دعوى�التعويض�الناشئة�عن�الفعل�الضار�من��يختلف�بدء�سريان�مدة�التقادم�هنا�عن�بدء�سريانه�1

�ا+ضرور�بوقوع� �علم �تحقق �تاريخ �من �فmÇا �التقادم �سريان �مدة �حيث�تبدأ �الضرر �عن �ا+سؤول قبل

بشأن�القانون�ا+دني�الفلسطي2012�fgلسنة��4من�القانون�رقم��199الضرر،�أنظر�~ي�ذلك�ا+ادة�

ا�	و��� ا�����
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�غ��vقابلة�للحصر،�وتختلف� إ`ى�أن�الحقوق�الشخصية�تخضع�لحرية��تفاق�فتكون�مثلها

�مـن��شـخاص�الطبيعيـ�ن،�
ً
�يكونون�دائما الدعوى�ا+دنية�عن�الدعاوي��خرى�بأن�أطرافها

� �أمامه �ا+قدمة �البينات �+بـدأ�حية
ً
وتحقيقـا

�طريقها� �ا+ضرور�عن �يستطيع f��ال �القضائية الوسيلة

�،
ً
�ا+ضرور�اتفاقا �به �يسلم �إ��لم �الذي�أصابه �تعويض�الضرر �عSى �من�ا+سؤول الحصول

�أو�محتمل� �بحـق�ثابـت، �ا+طالبـة �موضوعها ا+دنية

�v¿يد�ى�ا+د�ي،�ضد�شـخص�أو�أك�v¿ام�متعهد�به،�يتبناه�شخص�أو�أك�Äالثبوت،�أو�بتنفيذ�ال

�القضـائية� �الجهـات �أمام �ال'�اع �طرح �إ`ى �ا+بادر �الشخص �هو �وا+د�ي �عليه، �ا+د�ى هو

�بكونه �وهو�ا+د�ي ،v¿أو�أك� �فرد �كان �سواء �فـي��ا+ختصة، �يرغـب �منـه �سـلب �حق صاحب

�أنه�صاحب�حـق،�بحيـث�
ً
Uجاعه�أو�الحصول�عليه،�وا+د�ي�قد�يبقى�مدع�إذا�ما�تأكد�فعvÄاس

تمكنه�الجهة�ا+ختصة�من�ذلك،�وقد�يتحول�إ`ى�مد�ى�عليه�إذا�ما�أثبت�خصـمه�أنـه���وجـه�

ÅÁDتتق� �أن �حال �كل �~ي �ا+وضوع �محكمة �عSى �ويتع�ن �تبناه �الذي �نفسـها���اع �تلقـاء مـن

�الواقعـة� �علـى �الـدعوى�وأن�ت'�لـه �ب�ن�طر~ي �العUقة �ا+نطبق�عSى حيح

�
ً
Uأو�عم�

ً
بال�Äام�مع�ن،�سواء�كان�ماليـا

شخص�تحدد�محكمـة�ا+وضـوع�مسؤولية�

                                                           

،�~ي�الفعل�الضار�

569. 

 .11،�ص�2005

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 195 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�غ��vقابلة�للحصر،�وتختلف� إ`ى�أن�الحقوق�الشخصية�تخضع�لحرية��تفاق�فتكون�مثلها

�مـن��شـخاص�الطبيعيـ�ن،�
ً
�يكونون�دائما الدعوى�ا+دنية�عن�الدعاوي��خرى�بأن�أطرافها

� �أمامه �ا+قدمة �البينات �أرجحية �وفق �بالدعوى �بالفصل fÁÂالقا� ويلتـزم

  .ا+سـاواة�بـ�ن��طراف

� ]التعويضتعرف ��دعوى �أmÙا �طريقها�"عSى �ا+ضرور�عن �يستطيع f��ال �القضائية الوسيلة

�،
ً
�ا+ضرور�اتفاقا �به �يسلم �إ��لم �الذي�أصابه �تعويض�الضرر �عSى �من�ا+سؤول الحصول

  .1وتسم�Åدعوى�ا+سؤولية�ا+دنية

�أو�محتمل�ويتضح�من�خUل�التعريف�أن�الدعوى� �بحـق�ثابـت، �ا+طالبـة �موضوعها ا+دنية

�v¿يد�ى�ا+د�ي،�ضد�شـخص�أو�أك�v¿ام�متعهد�به،�يتبناه�شخص�أو�أك�Äالثبوت،�أو�بتنفيذ�ال

�ال �طرح �إ`ى �ا+بادر �الشخص �هو �وا+د�ي �عليه، �ا+د�ى هو

�بكونه �وهو�ا+د�ي ،v¿أو�أك� �فرد �كان �سواء ا+ختصة،

�أنه�صاحب�حـق،�بحيـث�
ً
Uجاعه�أو�الحصول�عليه،�وا+د�ي�قد�يبقى�مدع�إذا�ما�تأكد�فعvÄاس

تمكنه�الجهة�ا+ختصة�من�ذلك،�وقد�يتحول�إ`ى�مد�ى�عليه�إذا�ما�أثبت�خصـمه�أنـه���وجـه�

�تتق �أن �حال �كل �~ي �ا+وضوع �محكمة �عSى �ويتع�ن �تبناه �الذي لل'�اع

�الـدعوى�وأن�ت �ب�ن�طر~ي �العUقة �ا+نطبق�عSى �الصحيح �القانوني الحكم

  .2ا+طروحة�أمامها

��ِف هو�الشخص�ا+د�ى�عليه�بكونه�لم�ي: وا+د�ى�عليه
ً
Uأو�عم�

ً
بال�Äام�مع�ن،�سواء�كان�ماليـا

شخص�تحدد�محكمـة�ا+وضـوع�مسؤولية�،�وقد�يكون�ا+د�ى�عليه�أك¿�vمن�...أو�ما�إ`ى�ذلك

  .كل�م×mما�وفق�البينات�ا+عروضة�أمامها

  شروط�قيام�دعوى�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي : أو�

                   
،�~ي�الفعل�الضار�ثانيدني،�~ي��ل�Äامات،�ا+جلد�المرقس�سليمان،�الوا~ي�~ي�شرح�القانون�ا+�1

569،�ص�القاهرة،�دار�الكتب�القانونيةوا+سؤولية�ا+دنية،�الطبعة�الخامسة،�
2005ا+كتب�الجام�ي�الحديث،��،طلبة�أنور،�دعوى�التعويض،�الطبعة��و`ى،��سكندرية�2

ا�	و��� ا�����
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�ومن�ثم�فيشvÄط� �للمسؤولية، �العامة �ا+عنوي�لÃحكام تخضع�دعوى�التعويض�عن�الضرر

نتناولها�عSى�النحو�لقيامها�الشروط�الواجبة�~ي�أي�دعوى�ترفع�أمام�القضاء،�وهذه�الشروط�

�الثالثة�من�قانون�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية �بقولها�1تنص�ا+ادة �هذا ���-1: "عSى

. تقبل�دعوى،�أو�طلب،�أو�دفع،�أو�طعن،���يكون�لصاحبه�مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون 

اط�لدفع�ضرر،�أو��ستيثاق��من�الطلب��حتي

إذا�لم�تتوافر�ا+صلحة�قضت�ا+حكمة�من�تلقاء�

يتب�ن�من�هذا�النص�أن�ا+صلحة�Úي�شرط�أسا�fÁæلقبول�الدعوى�أمام�القضاء،�ف�Uدعوى�

�و��يجو  �قائمة، �ا+صلحة �تكون �أن �ويجب �حا�ت�ب�Uمصلحة، �إ��~ي �محتملة �تكون �أن ز

معينة،�كما�بينت�ا+ادة�السابقة�أن�الدفع�بعدم�قبول�الدعوى�~ي�حالة�عدم�توافر�ا+صلحة�

  .2هو�دفع�متعلق�بالنظام�العام�عSى�ا+حكمة�أن�تق�fÁöبه�من�تلقاء�نفسها

ن�كونه�إن�الصفة�Úي�و�ية�مباشرة�الدعوى،�يستمدها�ا+د�ي�من�كونه�صاحب�الحق�أو�م

�تم�Äج� �وهنا �ا+طالبة، �صفة �له �كان �الحق �هو�صاحب �كان �فإذا �الحق، �صاحب �عن
ً
نائبا

�عن�صاح¾mا�
ً
�نائبا �الدعوى �رافع �كان �إذا �أما �ا+باشرة، �الشخصية �بشرط�ا+صلحة الصفة

  .3فيجب�عليه�إثبات�صفته�من�تمثيل�الشخص�الذي�ترفع�الدعوى�باسمه

                                                           
�العدل،� �بوزارة �ديوان�الفتوى�والتشريع �الفلسطينية، الوطنية

،�2001لسنة��2،�قانون�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية�رقم�

�محكم�1295/2016 �~ي ة�ا+نعقدة

للمزيد،�راجع،�عبد�هللا�احمد�عبد�القادر�ا+لحاني،�الصفة�القانونية�~ي�الدفاع�أمام�القضاء�ا+دني،�دون�طبعة،�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 196 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�ومن�ثم�فيشvÄط� �للمسؤولية، �العامة �ا+عنوي�لÃحكام تخضع�دعوى�التعويض�عن�الضرر

لقيامها�الشروط�الواجبة�~ي�أي�دعوى�ترفع�أمام�القضاء،�وهذه�الشروط�

  :التا`ي

 اBصلحة] .1

�الثالثة�من�قانون�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية تنص�ا+ادة

تقبل�دعوى،�أو�طلب،�أو�دفع،�أو�طعن،���يكون�لصاحبه�مصلحة�قائمة�فيه�يقرها�القانون 

تكفي�ا+صلحة�ا+حتملة�إذا�كان�الغرض�من�الطلب��حتي�-2

إذا�لم�تتوافر�ا+صلحة�قضت�ا+حكمة�من�تلقاء��-3. لحق�يخ.�ÅÁزوال�دليله�عند�ال'�اع�فيه

  ."نفسها�بعدم�قبول�الدعوى 

يتب�ن�من�هذا�النص�أن�ا+صلحة�Úي�شرط�أسا�fÁæلقبول�الدعوى�أمام�القضاء،�ف�Uدعوى�

�و��يجو  �قائمة، �ا+صلحة �تكون �أن �ويجب ب�Uمصلحة،

معينة،�كما�بينت�ا+ادة�السابقة�أن�الدفع�بعدم�قبول�الدعوى�~ي�حالة�عدم�توافر�ا+صلحة�

هو�دفع�متعلق�بالنظام�العام�عSى�ا+حكمة�أن�تق�fÁöبه�من�تلقاء�نفسها

 الصفة .2

إن�الصفة�Úي�و�ية�مباشرة�الدعوى،�يستمدها�ا+د�ي�من�كونه�صاحب�الحق�أو�م

�تم�Äج� �وهنا �ا+طالبة، �صفة �له �كان �الحق �هو�صاحب �كان �فإذا �الحق، �صاحب �عن
ً
نائبا

�عن�صاح¾mا�
ً
�نائبا �الدعوى �رافع �كان �إذا �أما �ا+باشرة، �الشخصية �بشرط�ا+صلحة الصفة

فيجب�عليه�إثبات�صفته�من�تمثيل�الشخص�الذي�ترفع�الدعوى�باسمه

                   
�للسلطة�1 �الرسمية �الجريدة �الفلسطينية، �العدل،��الوقائع �بوزارة �ديوان�الفتوى�والتشريع �الفلسطينية، الوطنية

،�قانون�أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية�رقم�)م2001سبتم½5��v( 1422جماد�آخر��38�،17العدد�

 .5ص
2�� �رقم �القضية �ا+حاكم�الفلسطينية، �القوان�ن�وأحكام �موسوعة �مقام، 1295أنظر،

 . 4/2/2018النقض�بتاريخ�
للمزيد،�راجع،�عبد�هللا�احمد�عبد�القادر�ا+لحاني،�الصفة�القانونية�~ي�الدفاع�أمام�القضاء�ا+دني،�دون�طبعة،��3

  .6،�ص�2021جامعة�الحديدة،�،اليمن�

ا�	و��� ا�����
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للقا�fÁÂقبول�دعواه،�كما�يجب�أن�يكون�ا+د�ى�

عليه�ذا�صفة،�فإذا�رفعت�الدعوى�من�غ��vذي�صفة�أو�عSى�غ��vذي�صفة،�فإن�ا+حكمة�

يجب�أن�يتمتع�الشخص�باÞهلية�القانونية�لرفع�الدعوى،�وهو�شرط�يمكن�تبينه�مما�نصت�

: م�بقولها2001لسنة��2ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية�رقم�

�باÞهلية�القانونية�ال��fتتعلق�mwا�الدعوى�وإ��
ً
يجب�أن�يكون�كل�من�طر~ي�الخصومة�متمتعا

ع�ن�ا+حكمة�ا+ختصة�
ُ
�فإن�لم�يكن�له�ممثل�قانوني�ت

ً
وجب�أن�ينوب�عنه�من�يمثله�قانونا

�يتحمل��ل�Äامات�ويكتسب�الحقوق  �الشخص�Þن ،�2صUحية

وتزول�أهلية�الشخص،�إما�بوفاته�أو�بفقده�لÃهلية،�ويفقد�الشخص�أهليته�إذا�اعvÄاها�أحد�

أو�موانعها،�فإذا�فقد�ا+د�ي�او�ا+د�ى�

`ى�ح�ن�تعي�ن�و��fÁأو�و`ي�أو�قيم�ينوب�عن�الشخص�

: عSى�4م2001لسنة��4تنص�ا+ادة�الثانية�من�قانون�البينات�~ي�ا+واد�ا+دنية�والتجارية�رقم�

ء�،�يتب�ن�من�هذا�النص�أن�عب"عSى�الدائن�اثبات��ل�Äام،�وعSى�ا+دين�اثبات�التخلص�منه

اثبات�الضرر�يقع�عSى�من�يدعيه،�وهو�الشخص�الذي�يطالب�بالتعويض،�ويستطيع�ا+د�ي�

                                                           
�م�13/2018 �~ي حكمة�ا+نعقدة

دار�الخ�ـ�vللطباعـة�سوريا،�-،�دمشق

للســـلطة�الوطنيـــة�الفلســـطينية،�ديـــوان�الفتـــوى�والتشـــريع�بـــوزارة�العـــدل،�

م،�2001لسـنة��4،�قانون�البينات�~ي�ا+ـواد�ا+دنيـة�والتجاريـة�رقـم�
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للقا�fÁÂقبول�دعواه،�كما�يجب�أن�يكون�ا+د�ى�يجب�أن�يكون�ا+د�ي�ذا�صفة�ح��Åيمكن�

عليه�ذا�صفة،�فإذا�رفعت�الدعوى�من�غ��vذي�صفة�أو�عSى�غ��vذي�صفة،�فإن�ا+حكمة�

  .1تحكم�بعدم�قبول�الدعوى 

 هلية� .3

يجب�أن�يتمتع�الشخص�باÞهلية�القانونية�لرفع�الدعوى،�وهو�شرط�يمكن�تبينه�مما�نصت�

ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية�رقم�من�قانون�أصول��79عليه�ا+ادة�

�باÞهلية�القانونية�ال��fتتعلق�mwا�الدعوى�وإ��"
ً
يجب�أن�يكون�كل�من�طر~ي�الخصومة�متمتعا

ع�ن�ا+حكمة�ا+ختصة�
ُ
�فإن�لم�يكن�له�ممثل�قانوني�ت

ً
وجب�أن�ينوب�عنه�من�يمثله�قانونا

  ".من�يمثله

� �عام، �بوجه �باÞهلية �يتحمل��ل�Äامات�ويكتسب�الحقوق ويقصد �الشخص�Þن صUحية

وتزول�أهلية�الشخص،�إما�بوفاته�أو�بفقده�لÃهلية،�ويفقد�الشخص�أهليته�إذا�اعvÄاها�أحد�

أو�موانعها،�فإذا�فقد�ا+د�ي�او�ا+د�ى��3عوارض��هلية�وÚي�الجنون�والعته�والسفه�والغفلة

`ى�ح�ن�تعي�ن�و��fÁأو�و`ي�أو�قيم�ينوب�عن�الشخص�عليه��هلية،�انقطع�الس��v~ي�الدعوى�ا

  .فاقد��هلية

 
ً
  اثبات�الضرر�ا+عنوي : ثانيا

تنص�ا+ادة�الثانية�من�قانون�البينات�~ي�ا+واد�ا+دنية�والتجارية�رقم�

عSى�الدائن�اثبات��ل�Äام،�وعSى�ا+دين�اثبات�التخلص�منه"

اثبات�الضرر�يقع�عSى�من�يدعيه،�وهو�الشخص�الذي�يطالب�بالتعويض،�ويستطيع�ا+د�ي�

                   
1� �� �رقم �القضية �الفلسطينية، �ا+حاكم �وأحكام �القوان�ن �موسوعة �مقام، 13انظر،

 .16/04/2018النقض�بتاريخ�
،�دمشق2الطبعة��،1محمد�مصطفى�الزحيSي،�الوج���~ي�أصول�الفقه��سUمي،�الجزء��2

  .492،�ص�2006والنشر،�
  .م2012لسنة��4من�القانون�ا+دني�الفلسطي�fgرقم��112و��111ا+ادة��3
للســـلطة�الوطنيـــة�الفلســـطينية،�ديـــوان�الفتـــوى�والتشـــريع�بـــوزارة�العـــدل،�الوقـــائع�الفلســـطينية،�الجريـــدة�الرســـمية��4

،�قانون�البينات�~ي�ا+ـواد�ا+دنيـة�والتجاريـة�رقـم�)م2001سبتم½5��v( 1422جماد�آخر��38�،17العدد�

 .226ص
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�ا+دنية��7 �ا+واد من�قانون�البينات�~ي

�عن�مسؤولية�
ً
والتجارية�عSى�اعتبار�أن�الضرر�واقعة�مادية�سواء�كان�الضرر�ا+عنوي�ناشئا

�بضرر�
ً
فعSى�ا+د�ي�أن�يثبت�مقدار�الضرر�ا+عنوي�الذي�أصابه،�فإن�كان�هذا�الضرر�مرتبطا

مادي�قد�أصابه�ولم�يستقر�الضرر�ا+ادي�بعد،�فإن�عليه��نتظار�ح��Åتستقر��صابة،�Þن�

ا+تضرر�يطالب�بالتعويض�ال×mائي،�ومع�ذلك؛�فإنه�يجوز�له�أن�يطالب�بتعويض�مؤقت�إذا�

،�وأن�يطلب�1ن�الضرر�لم�يستقر�إ��بعد�سنوات،�ويطالب�بالتعويض�ال×mائي�بعد�استقراره

بدفعة�تحت�الحساب�~ي�ضوء�ما�توفر�من�نفقات�ومصاريف�عUج،�أو�ا+طالبة�بفتح�اعتماد�

من�شركة�التأم�ن�لتغطية�نفقات�العUج�والعمليات�وا+صاريف�ا+ستعجلة�ا`ى�ح�ن�استقرار�

 
ً
  .قدير�قيمة�التعويض�الكSي�ا+ادي�وا+عنوي�معا

و��يكفي�أن�يقيم�طالب�التعويض�الدليل�عSى�وجود�الضرر�ا+عنوي،�بل�يجب�عليه�إثبات�

وعليه�ف�Uبد��2العناصر�الثUثة�ال��fتشكل��ركان��ساسية�لقيام�ا+سؤولية�واجبة�التعويض

قع�عليه�من�ضرر�معنوي�وب�ن�الخطأ�الذي�

قام�به�ا+سؤول،�و��يكفي�أن�يكون�الخطأ�هو�السبب�الذي�ترتب�عليه�الضرر،�بل�يجب�أن�

�أمر�يتعلق� �Þنه �صعبة �تعد �إثباته �مسألة �فإن �ا+رتد، �ا+عنوي �þثبات�الضرر �بالنسبة أما

ي�أصابه�الضرر�ا+عنوي�ا+رتد،�حيث�لم�يقع��عتداء�عليه�

                                                           
الفقـــه�وأحكـــام�محكمـــة�~ـــي�ضـــوء�

 

دون��محمد�حس�ن�منصور،�ا+سؤولية�عن�حوادث�السيارات�والتأم�ن��جباري�م×mا،

 .347،�ص2003دار�الجامعة�الجديدة�للنشر،�

لصراع�ب�ن��دلة�فإن�ا+د�ى�عليه�يمكن�له�أن�يدفع�هذه�

ا+سؤولية�عنه�بنفي�العUقة�السببية�أص�Uب�ن�الخطأ�والضرر�وإذا�لم�يكن�له�ارتباط�

بالفعل�و��بالنتيجة�الضارين�فله�أن�يثبت�برائته�بتقديم�الدليل�عSى�أن�الضرر�كان�

الفجائي�أو�الخطأ�ا+نسوب�للضحية�

�vى�القوة�القاهرة�والحدث�الفجائي�والخطأ�ا+نسوب�للضحية�أو�الغ�Sع�عUزيد�من��ط+

  :كأسباب�لíعفاء�من�ا+سؤولية�ا+دنية�والتقص�vية�أنظر�ا`ى

  .136عبد�القادر�العرعاري،�ا+سؤولية�ا+دنية،�مرجع�سابق،�ص�
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� �ا+ادة �~ي �بكافة�طرق��ثبات�ا+ذكورة 7اثبات�الضرر

�عن�مسؤولية�
ً
والتجارية�عSى�اعتبار�أن�الضرر�واقعة�مادية�سواء�كان�الضرر�ا+عنوي�ناشئا

  .م�عقديةتقص�vية�أ

�بضرر�
ً
فعSى�ا+د�ي�أن�يثبت�مقدار�الضرر�ا+عنوي�الذي�أصابه،�فإن�كان�هذا�الضرر�مرتبطا

مادي�قد�أصابه�ولم�يستقر�الضرر�ا+ادي�بعد،�فإن�عليه��نتظار�ح��Åتستقر��صابة،�Þن�

ا+تضرر�يطالب�بالتعويض�ال×mائي،�ومع�ذلك؛�فإنه�يجوز�له�أن�يطالب�بتعويض�مؤقت�إذا�

ن�الضرر�لم�يستقر�إ��بعد�سنوات،�ويطالب�بالتعويض�ال×mائي�بعد�استقرارهكا

بدفعة�تحت�الحساب�~ي�ضوء�ما�توفر�من�نفقات�ومصاريف�عUج،�أو�ا+طالبة�بفتح�اعتماد�

من�شركة�التأم�ن�لتغطية�نفقات�العUج�والعمليات�وا+صاريف�ا+ستعجلة�ا`ى�ح�ن�استقرار�

 الحالة�ومن�ثم�ت
ً
قدير�قيمة�التعويض�الكSي�ا+ادي�وا+عنوي�معا

و��يكفي�أن�يقيم�طالب�التعويض�الدليل�عSى�وجود�الضرر�ا+عنوي،�بل�يجب�عليه�إثبات�

العناصر�الثUثة�ال��fتشكل��ركان��ساسية�لقيام�ا+سؤولية�واجبة�التعويض

قع�عليه�من�ضرر�معنوي�وب�ن�الخطأ�الذي�أن�ُيثبت�طالب�التعويض�توافر�السببية�ب�ن�ما�و 

قام�به�ا+سؤول،�و��يكفي�أن�يكون�الخطأ�هو�السبب�الذي�ترتب�عليه�الضرر،�بل�يجب�أن�

  .3يكون�هو�السبب�ا+باشر�وا+نتج

�أمر�يتعلق� �Þنه �صعبة �تعد �إثباته �مسألة �فإن �ا+رتد، �ا+عنوي �þثبات�الضرر �بالنسبة أما

ي�أصابه�الضرر�ا+عنوي�ا+رتد،�حيث�لم�يقع��عتداء�عليه�بالحالة�النفسية�للشخص�الذ

                   
~ـــي�ضـــوء�) ا+ســـؤولية�ا+دنيـــة�التعاقديــة�والتقصـــ�vية(عبــد�الحكـــيم�فـــودة،�التعـــويض�ا+ـــدني��1

 .26،�ص�1998،�دار�ا+طبوعات�الجديدة،�مصر-،�دون�رقم�طبعة،��سكندريةالنقض
محمد�حس�ن�منصور،�ا+سؤولية�عن�حوادث�السيارات�والتأم�ن��جباري�م×mا،�2

دار�الجامعة�الجديدة�للنشر،��مصر،-رقم�طبعة،��سكندرية
لصراع�ب�ن��دلة�فإن�ا+د�ى�عليه�يمكن�له�أن�يدفع�هذه�غ��vأنه�~ي�إطار�مسألة�ا�3

ا+سؤولية�عنه�بنفي�العUقة�السببية�أص�Uب�ن�الخطأ�والضرر�وإذا�لم�يكن�له�ارتباط�

بالفعل�و��بالنتيجة�الضارين�فله�أن�يثبت�برائته�بتقديم�الدليل�عSى�أن�الضرر�كان�

الفجائي�أو�الخطأ�ا+نسوب�للبفعل�أجن��fو��يد�له�فيه�كالقوة�القاهرة�والحث�

vأو�الغ�.  

+زيد�من��طUع�عSى�القوة�القاهرة�والحدث�الفجائي�والخطأ�ا+نسوب�لل

كأسباب�لíعفاء�من�ا+سؤولية�ا+دنية�والتقص�vية�أنظر�ا`ى

عبد�القادر�العرعاري،�ا+سؤولية�ا+دنية،�مرجع�سابق،�ص���

ا�	و��� ا�����
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مباشرة،�بل�وقع�عSى�شخص�قريب�له،�ومسألة�اثبات�تأثر�هذا�الشخص،�واصابته�بضرر�

معنوي�مرتد�أصاب�عاطفته،�أو�شعوره�هو�أمر�صعب،�مما�دفع�ا+شرع�ا`ى�تحديد�أشخاص�

 
ً
  .لثانية�كما�ذكرنا�سابقا

�منا� �تطلب ،fgالفلسطي� �ا+دني �القانون �~ي �ا+عنوي �الضرر �التعويض�عن �الحديث�عن ان

البحث�~ي�أصل�هذا�ا+بدأ،�وقد�تناولنا�الحديث�~ي�ا+بحث��ول�عن�ماهية�الضرر�ا+عنوي�

�وان �وشرفه، �واعتباره �وشعوره �عاطفته �الشخص�~ي �يصيب �أذى �كل �~ي �يتمثل معيار��إذ

التمي���ب�ن�الضرر�ا+ادي�والضرر�ا+عنوي�يتأتى�بالنظر�ا`ى�الطبيعة�ال×mائية�للضرر�أي�لنتيجة�

�للحديث�~ي�ا+بحث�الثاني�عن� �ثم�انتقلنا الضرر،�وليس�فقط�طبيعة�الحق�ا+عتدى�عليه،

�فكرة �ليتب�ن�لدينا ،fgالقانون�الفلسطي� �ا+عنوي�~ي ��ساس�القانوني�للتعويض�عن�الضرر

�ا+سؤولية� �دعوى �~ي �او �التأم�ن �قانون �~ي �سواء �ومقداره �التعويض �كيفية �عن شاملة

� �العقدية، �ا+سؤولية �أساس �حسن، �ابراهيم �أحمد ،�1طبعة

2012.  

�دون  �لUل�Äام، �العامة �النظرية �رقم�~ي

 .2007قصر�الكتاب�للنشر�والتوزيع،�

�~ي� �العقدية �وا+سؤولية �التقص�vية �ا+سؤولية ،fÁæالعمرو� أنور

 .2004دار�الفكر�الجام�ي،

�الجزء��ول،ا+سؤولية�الع �ا+سؤولية�ا+دنية، قدية،�أنور�طلبة،

  .2017،�ي�الحديث

أنور،�مصادر��ل�Äام�بالقانون�ا+دني��ردني،�دراسة�مقارنة�ب�ن�

�طبعة �عمان1، �ردن،�-،
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مباشرة،�بل�وقع�عSى�شخص�قريب�له،�ومسألة�اثبات�تأثر�هذا�الشخص،�واصابته�بضرر�

معنوي�مرتد�أصاب�عاطفته،�أو�شعوره�هو�أمر�صعب،�مما�دفع�ا+شرع�ا`ى�تحديد�أشخاص�

 الضرر�ا+عنوي�ا+رتد�باÞزواج�و�قارب�ح��Åالدرجة�ا
ً
لثانية�كما�ذكرنا�سابقا

  خاتمة

�منا� �تطلب ،fgالفلسطي� �ا+دني �القانون �~ي �ا+عنوي �الضرر �التعويض�عن �الحديث�عن ان

البحث�~ي�أصل�هذا�ا+بدأ،�وقد�تناولنا�الحديث�~ي�ا+بحث��ول�عن�ماهية�الضرر�ا+عنوي�

�وان �وشرفه، �واعتباره �وشعوره �عاطفته �الشخص�~ي �يصيب �أذى �كل �~ي �يتمثل إذ

التمي���ب�ن�الضرر�ا+ادي�والضرر�ا+عنوي�يتأتى�بالنظر�ا`ى�الطبيعة�ال×mائية�للضرر�أي�لنتيجة�

�للحديث�~ي�ا+بحث�الثاني�عن� �ثم�انتقلنا الضرر،�وليس�فقط�طبيعة�الحق�ا+عتدى�عليه،

�فكرة �ليتب�ن�لدينا ،fgالقانون�الفلسطي� �ا+عنوي�~ي �ساس�القانوني�للتعويض�عن�الضرر

�ا+سؤولية� �دعوى �~ي �او �التأم�ن �قانون �~ي �سواء �ومقداره �التعويض �كيفية �عن شاملة

  .التقص�vية�والعقدية�وكذا�دعوى�التأم�ن

  Tئحة]اBراجع

 
ً
  الكتب: أو�

1. � �العقدية، �ا+سؤولية �أساس �حسن، �ابراهيم أحمد

2012مصر،�دار�ا+طبوعات�الجامعية،�-�سكندرية

�الوج��� .2 �فاضSي، �دون إدريس �لUل�Äام، �العامة �النظرية ~ي

قصر�الكتاب�للنشر�والتوزيع،�الجزائر،�طبعة،�

�~ي� .3 �العقدية �وا+سؤولية �التقص�vية �ا+سؤولية ،fÁæالعمرو� أنور

دار�الفكر�الجام�سكندرية،�،�1القانون�ا+دني،�طبعة�

�الجزء��ول،ا+سؤولية�الع .4 �ا+سؤولية�ا+دنية، أنور�طلبة،

ا+كتب�الجام�ي�الحديثطبعة�منقحة،��سكندرية،�

أنور،�مصادر��ل�Äام�بالقانون�ا+دني��ردني،�دراسة�مقارنة�ب�ن� .5

�والفقه��سUمي �ا+دني��ردني �طبعةالقانون ،

 .2005دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�

ا�	و��� ا�����
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مصادر��ل�Äام،�طبعة�

 .2009مكتبة�ومطبعة�دار�ا+نارة،�

�ا+دني� �القانون �~ي �لUل�Äام �العامة �النظرية �العربي، بلحاح

الفعل�غ��vا+شروع��ثراء�ب�Uسبب�

�الجامعية، �ا+طبوعات  ديوان

�نطاق� �~ي �القضائي �التعويض �الحسناوي،

�عمان،� �طبعة، �رقم دون

� �التقص�vية �ا+سؤولية ��ل�Äام �مصادر �قتال، الفعل�-حمزة

�الجزائر، �طبعة، �رقم �هومة��دون دار

�عشر، �الثالث �ا+جلد �ا+بسوط،

 .1989،�ب�vوت�لبنان،�دار�ا+عرفة�للطباعة�والنشر

-الس×mوري،�عبد�الرزاق�أحمد،�الوسيط�~ي�شرح�القانون�ا+دني�

�ا+عارف،� �منشأة �سكندرية،

ا+كتب��،وى�التعويض،�الطبعة��و`ى،��سكندرية

�والعقدية، �التقص�vية �ا+دنية، �ا+سؤولية �حس�ن، طبعة��عامر،

�ا+دنية�( ا+سؤولية

،�~ي�ضوء�الفقه�وأحكام�محكمة�النقض

�الجديدة،� �ا+طبوعات ،دار

عبد�السميع،�أسامة�السيد،�التعويض�عن�الضرر��دبي�دراسة�

�طبعة،� �رقم دون
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مصادر��ل�Äام،�طبعة�اياد�جاد�الحق،�النظرية�العامة�لUل�Äام،� .6

مكتبة�ومطبعة�دار�ا+نارة،��غزة،�فلسط�ن،�،1

�ا+دني� .7 �القانون �~ي �لUل�Äام �العامة �النظرية �العربي، بلحاح

الفعل�غ��vا+شروع��ثراء�ب�Uسبب��- الواقعة�القانونية-الجزائري�

� �والقانون، �1الجزء �الجزائر، �الجامعية،، �ا+طبوعات ديوان

1999.  

�الحن .8 �نطاق�حسن �~ي �القضائي �التعويض �الحسناوي، توش

� �العقدية �مقارنة،-ا+سؤولية �عمان،��دراسة �طبعة، �رقم دون

 .1999 دار�الثقافة�للنشر�والتوزيع،�ردن،�

9. � �التقص�vية �ا+سؤولية ��ل�Äام �مصادر �قتال، حمزة

�للتعويض �الجزائر،�،-ا+ستحق �طبعة، �رقم دون

  .دون�سنة�نشرزيع،�للطباعة�والنشر�والتو 

�الدين .10 �شمس ،fÁ,عشر،: السرخ� �الثالث �ا+جلد ا+بسوط،

ب�vوت�لبنان،�دار�ا+عرفة�للطباعة�والنشر،�1الطبعة�

الس×mوري،�عبد�الرزاق�أحمد،�الوسيط�~ي�شرح�القانون�ا+دني� .11

��ل�Äام ��ول - نظرية �الجزء ،� �ا+عارف،�، �منشأة �سكندرية،

1964. 

وى�التعويض،�الطبعة��و`ى،��سكندريةطلبة�أنور،�دع .12

 .2005الجام�ي�الحديث،�

�والعقدية، .13 �التقص�vية �ا+دنية، �ا+سؤولية �حس�ن، عامر،

 .1956،�مصر،دار�ا+عارف�،1

14. � �ا+دني �التعويض �فودة، �الحكيم (عبد

~ي�ضوء�الفقه�وأحكام�محكمة�النقض) التعاقدية�والتقص�vية

��سكندرية �طبعة، �رقم �الجديدة،�مصر-دون �ا+طبوعات ،دار

1998. 

عبد�السميع،�أسامة�السيد،�التعويض�عن�الضرر��دبي�دراسة� .15

�والقانون، ��سUمي �الفقه �~ي �طبعة،��تطبيقية �رقم دون

  .م2007دار�الجامعة�الجديدة،���سكندرية،

ا�	و��� ا�����
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�الثاني، �الكتاب ��ل�Äامات، �مصادر �العرعاري، �القادر �عبد

مكتبة�دار��مان،��الرباط،

عبد�هللا�احمد�عبد�القادر�ا+لحاني،�الصفة�القانونية�~ي�الدفاع�

� �الحديدة،�، جامعة

،�1مصادر��ل�Äام،�طبعة�

�ب�ن� �مقارنة �دراسة �لUل�Äامات، �العاّمة �النظرية �منذر، الفضل،

�مصادر� ��ول، �الجزء �الوضعية، �والقوان�ن ��سUمي الفقه

�للنشر�والتوزيع،� �دار�الثقافة عمان،مكتبة

محمد�حس�ن�منصور،�ا+سؤولية�عن�حوادث�السيارات�والتأم�ن�

دار�الجامعة��مصر،

��سUمي،� �الفقه �أصول �~ي �الوج�� �الزحيSي، �مصطفى محمد

دار�الخ��vللطباعة�والنشر،�

��ل�Äامات،� �~ي �ا+دني، �القانون �شرح �~ي �الوا~ي مرقس�سليمان،

�الطبعة� �ا+دنية، �وا+سؤولية �الضار �الفعل �~ي ،

�الطبعة� �لUل�Äام، �العامة �النظرية مصطفى�عبد�الحميد�عدوي،

 .1993دار�ال×mضة�العربية�للنشر�والتوزيع،�

،�دون�طبعة،�مقدم�سعيد،�نظرية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي 

�ا+دنية� �ا+سؤولية �أحكام �أو �الضمان �نظرية �الزحيSي، وهبة

دون�رقم�طبعة،��،

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 201 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

�الثاني، .16 �الكتاب ��ل�Äامات، �مصادر �العرعاري، �القادر عبد

الرباط،�ا+سؤولية�ا+دنية،�الطبعة�الخامسة،

2016.  

عبد�هللا�احمد�عبد�القادر�ا+لحاني،�الصفة�القانونية�~ي�الدفاع� .17

�اليمن �طبعة، �دون �ا+دني، �القضاء �أمام ،

2021.  

مصادر��ل�Äام،�طبعة��-العدوي�جUل�عSي،�أصول��ل�Äامات .18

 .1977،منشأة�ا+عارف ،�سكندرية

�ب�ن� .19 �مقارنة �دراسة �لUل�Äامات، �العاّمة �النظرية �منذر، الفضل،

�مصادر� ��ول، �الجزء �الوضعية، �والقوان�ن ��سUمي الفقه

���ل�Äام، �للنشر�والتوزيع،��،1الطبعة �دار�الثقافة عمان،مكتبة

1998.  

محمد�حس�ن�منصور،�ا+سؤولية�عن�حوادث�السيارات�والتأم�ن� .20

��سكندرية�اري�م×mا،�جب مصر،-دون�رقم�طبعة،

 .2003الجديدة�للنشر،�

��سUمي،� .21 �الفقه �أصول �~ي �الوج�� �الزحيSي، �مصطفى محمد

دار�الخ��vللطباعة�والنشر،�سوريا،�- ،�دمشق2الطبعة��،1الجزء�

2006.  

��ل�Äامات،� .22 �~ي �ا+دني، �القانون �شرح �~ي �الوا~ي مرقس�سليمان،

�ال �الطبعة�نيثاا+جلد �ا+دنية، �وا+سؤولية �الضار �الفعل �~ي ،

 .القاهرة،�دار�الكتب�القانونيةالخامسة،�

�الطبعة� .23 �لUل�Äام، �العامة �النظرية مصطفى�عبد�الحميد�عدوي،

دار�ال×mضة�العربية�للنشر�والتوزيع،��مصر،-القاهرة�و`ى،

مقدم�سعيد،�نظرية�التعويض�عن�الضرر�ا+عنوي  .24

 .1992،�ا+ؤسسة�الوطنية�للكتاب،جزائرال

�ا+دنية� .25 �ا+سؤولية �أحكام �أو �الضمان �نظرية �الزحيSي، وهبة

�الفقه��سUمي� �~ي �مقارنة- والجنائية ،- دراسة

  .2008 ،ا+عاصر�دار�الفكر �ب�vوت،�لبنان،

ا�	و��� ا�����
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�الفلسطينية،� �الوقائع ،

 (2012. 

� تاريخ��1380العدد

�الوطنية� �للسلطة �الرسمية �الجريدة �الفلسطينية، الوقائع

� �العدد �والتشريع، �الفتوى �ديوان �62الفلسطينية، صفر��25،

 .2005لسنة�20

�الوطنية� �للسلطة �الرسمية �الجريدة �الفلسطينية، الوقائع

،�38الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع�بوزارة�العدل،�العدد�

�أصول�)م �قانون ،

2001. 

�الوطنية� �للسلطة الرسمية

،�38الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع�بوزارة�العدل،�العدد�

،�قانون�البينات�~ي�ا+واد�

�vغ�� �عدد �ا+صرية �للحكومة �رسمية �جريدة �ا+صرية، الوقائع

�29 – 1367رمضان�

 . بشأن�القانون�ا+دني

�فعل� �عن �للمسؤولية �القانوني ��ساس �أحمد، �شنب، أبو

fÁء�~ي�ا+دني��ردني�والفقه��سUمي�دراسة�مقارنة،�مجلة�

 .4�،2000مؤتة�للبحوث�والدراسات،�سنوية�رقم�عدد�

�الضرر� �عن �التعويض �لخضر، �محمد �ود�ج �رحمة يق

�مجلة� �ومعاي��vتقديره، �ا+دنية �ا+سؤولية �نطاق �~ي ا+عنوي

  .2�،2020،�العدد�
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ً
  القوان�ن: ثانيا

1. � �رقم �ا+دني ��4القانون �الفلسطينية،�2012لسنة �الوقائع ،

) آب(الجريدة�الرسمية،�عدد�ممتاز،�أغسطس�

2. � �الفلسطينية �ال½vيطاني(الوقائع �) �نتداب العدد

  .1944كانون��ول،��28النشر�

�الوطنية� .3 �للسلطة �الرسمية �الجريدة �الفلسطينية، الوقائع

� �العدد �والتشريع، �الفتوى �ديوان الفلسطينية،

20نون�التأم�ن�رقم�،�قا)2006مارس��25( 1427

�الوطنية� .4 �للسلطة �الرسمية �الجريدة �الفلسطينية، الوقائع

الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع�بوزارة�العدل،�العدد�

17�� �آخر ��5( 1422جماد v½م2001سبتم

2001لسنة��2ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية�رقم�

�الجريدة .5 �الفلسطينية، �الوطنية��الوقائع �للسلطة الرسمية

الفلسطينية،�ديوان�الفتوى�والتشريع�بوزارة�العدل،�العدد�

،�قانون�البينات�~ي�ا+واد�)م2001سبتم½5��v( 1422جماد�آخر��17

 .م2001لسنة��4ا+دنية�والتجارية�رقم�

6. �vغ�� �عدد �ا+صرية �للحكومة �رسمية �جريدة �ا+صرية، الوقائع

� �العدد �ا�108اعتيادي، رمضان��22لخميس�مكرر،

بشأن�القانون�ا+دني�1948لسنة��131،�قانون�رقم�1948يوليو�

 

 
ً
  اBقاTت: ثالثا

�فعل� .1 �عن �للمسؤولية �القانوني ��ساس �أحمد، �شنب، أبو

ال.fÁء�~ي�ا+دني��ردني�والفقه��سUمي�دراسة�مقارنة،�مجلة�

مؤتة�للبحوث�والدراسات،�سنوية�رقم�عدد�

�الضرر�بر  .2 �عن �التعويض �لخضر، �محمد �ود�ج �رحمة يق

�مجلة� �ومعاي��vتقديره، �ا+دنية �ا+سؤولية �نطاق �~ي ا+عنوي

،�العدد�6القانون�والعلوم�السياسية،�ا+جلد�
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�العبيدي،� ح�شحادة

�الخاصة،� �الحياة �حرمة �عSى ��عتداء �عن

 .3�،2018،�العدد�

�معاي��vتقدير�التعويض�عن� �مستاري�عادل، رواحنة�زوليخة،

�ا+جلد� �الجزائر، �ا+فكر، �مجلة �ا+عنوي�وأشكاله، ،�13الضرر

�لج½�vالضرر� �والفقهية �القانونية �الطبيعة �بوسطلة، شهرزاد

� �و~ي �الوضعية �القوان�ن �~ي �دراسة ��سUمي،�ا+عنوي الفقه

� �ا+جلد �الجزائر، ��نسانية، �العلوم �10مجلة �العدد ،19�،

�مجلة� �ا+عنوي، �الضرر �عن �التعويض �طبيعة �زه�vة، عبوب

� �ا+جلد �الجزائر، �ا+قارنة، �القانونية �2الدراسات �العدد ،2�،

�وتقسيما»mا،� �للشخصية �ا+Uزمة �الحقوق �بوجمعة، يوسف

�العدد� �الرابع، �ا+جلد �الجزائر، نية،
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�العبيدي،� .3 ذنون�يونس�صالح�ا+حمدي�ومهدي�صالح�شحادة

�الخاصة،� �الحياة �حرمة �عSى ��عتداء �عن TÁالتعويض�النا�

،�العدد�2عة�تكريت�للحقوق،�ا+جلد�مجلة�جام

�معاي��vتقدير�التعويض�عن� .4 �مستاري�عادل، رواحنة�زوليخة،

�ا+جلد� �الجزائر، �ا+فكر، �مجلة �ا+عنوي�وأشكاله، الضرر

 .1�،2018العدد�

�لج½�vالضرر� .5 �والفقهية �القانونية �الطبيعة �بوسطلة، شهرزاد

� �و~ي �الوضعية �القوان�ن �~ي �دراسة ا+عنوي

� �ا+جلد �الجزائر، ��نسانية، �العلوم مجلة

2010. 

�مجلة� .6 �ا+عنوي، �الضرر �عن �التعويض �طبيعة �زه�vة، عبوب

� �ا+جلد �الجزائر، �ا+قارنة، �القانونية الدراسات

2016. 

�وتقسيما»mا،� .7 �للشخصية �ا+Uزمة �الحقوق �بوجمعة، يوسف

�القانو  �الدراسات �العدد�مجلة �الرابع، �ا+جلد �الجزائر، نية،

 .�2018ول،�
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]القرار]بقانون ]�ي]فلسطينمن]خ�ل

Bحاكم]�داريةبشأن]ا

How was an independent administrative judiciary established in 

Palestine Through the decree nu

administrative courts

كلية]-جامعة]سوسة]-دكتوراه]�ي]القانون]العام]

الحقوق]والعلوم]السياسية

:  Alimahani95@gmail.com

بشــأن�ا+حــاكم��داريــة�قصــد�إرســاء��2020

جهـــاز�قضـــاء�إداري�مســـتقل�بذاتـــه�عـــن�القضـــاء�العـــد`ي�و�نقـــل�اختصـــاص�النظـــر�~ـــي�ا+نازعـــات�

وعمــــل�الــــنص�عSــــى�تحديــــد�. �داريــــة�مــــن�محكمــــة�العــــدل�العليــــا�إ`ــــى�ا+حــــاكم��داريــــة�ا+نتظــــرة

  .لتداخل�~ي��ختصاصات�ب�ن�ا+حاكم

يأتي�إصدار�هذا�النص�~ي�تكريس��تجاه�ا+عتمـد�~ـي�القـانون�ا��ساæـ�fÁالفلسـطي�fgلسـنة�

وهــو��زدواجيــة�القضــائية�وإخضــاع�عمــل��دارة�إ`ــى�رقابــة�متم�ــ�ة�عــن�رقابــة��فــراد�+ــا�

  .~ي�ذلك�من�تكريس�+بدأ�الشرعة�وحماية�الحقوق�والحريات

قـــــرار�بقـــــانون،�محـــــاكم�إداريـــــة،�مبـــــدأ�التقاÂـــــ�fÁعSـــــى�درجتـــــ�ن،�تنظـــــيم�

ABSTRACT: The adoption of the decree number 41 of 2020 about the 

Administrative courts falls under the dedication of  The 

orientations which is The Judicial duplication. This new text was taken to create 

independent administrative courts on the structural

levels. 
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�ي]فلسطينمن]خ�لبذاته]يف]تم]إرساء]قضاء]إداري]مستقل]ك

بشأن]اB 2020لسنة]]41عدد]  

How was an independent administrative judiciary established in 

Palestine Through the decree number 41 of 2020 about the 

administrative courts 

دكتوراه]�ي]القانون]العام]]-باحث]�ي]القانون]العام]]-ع�ي]مهاني]

 الحقوق]والعلوم]السياسية

Alimahani95@gmail.com :ال~Pيد]�لكPQوني  Ali Mahani 

2020لســنة��41إصــدار�القــرار�بقــانون�رقــم�تــم�:ملخــص

جهـــاز�قضـــاء�إداري�مســـتقل�بذاتـــه�عـــن�القضـــاء�العـــد`ي�و�نقـــل�اختصـــاص�النظـــر�~ـــي�ا+نازعـــات�

�داريــــة�مــــن�محكمــــة�العــــدل�العليــــا�إ`ــــى�ا+حــــاكم��داريــــة�ا+نتظــــرة

لتداخل�~ي��ختصاصات�ب�ن�ا+حاكماختصاص�القا��fÁÂداري�ومنع�ا

يأتي�إصدار�هذا�النص�~ي�تكريس��تجاه�ا+عتمـد�~ـي�القـانون�ا��ساæـ�fÁالفلسـطي�fgلسـنة�

وهــو��زدواجيــة�القضــائية�وإخضــاع�عمــل��دارة�إ`ــى�رقابــة�متم�ــ�ة�عــن�رقابــة��فــراد�+ــا��2003

~ي�ذلك�من�تكريس�+بدأ�الشرعة�وحماية�الحقوق�والحريات

قـــــرار�بقـــــانون،�محـــــاكم�إداريـــــة،�مبـــــدأ�التقاÂـــــ�fÁعSـــــى�درجتـــــ�ن،�تنظـــــيم�:كلمـــــات]اBفتاحيـــــةال

  .هيكSي،�تنظيم�إجرائي،�معاي���vختصاص،�فلسط�ن

The adoption of the decree number 41 of 2020 about the 

dministrative courts falls under the dedication of  The Palestinian Organic Law 

udicial duplication. This new text was taken to create 

independent administrative courts on the structural, procedural and functional 

ا�	و��� ا�����

 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

The importance of this new text stand out from the need to strengthening the 

principle of legality and the control over the administrations activates. 

Keywords: Decree, Administrative courts

structural organization, procedural organization

الســلطات��داريــة�تكــون�ملزمــة�~ـــي�"فحــواه�أن�

ــــ،� " مبـــدأ�الشـــرعية"يعـــرف�هـــذا�ا+بـــدأ�بـ

�أن�تســود�أحكــام�القــانون�عSــى�الحــاكم�وا+حكــوم�داخــل�الدولــة�+ــا�يحققــه�ذلــك�

  .2حماية�للحقوق�والحريات��ساسية�لÃفراد�و�بعت�السكينة�~ي�نفوسهم

بســلطة��وتتمتــعفــإذا�كانــت��دارة�تمــارس�نشــاطها�بطــرق�غ�ــ�vمألوفــة�~ــي�القــانون�الخــاص�

�للصــالح�العــام،�فــإن�هــذه�
ً
تقديريــة��تخــاذ�مــا�يلــزم�مــن�أعمــال�لتســي��vالشــؤون�العامــة�تحقيقــا

للرقابـــــة��بإخضـــــاعهار�القـــــانوني�الـــــذي�تحـــــدده�الشـــــرعية�

�بمراكزهم�القانونية
ً
  . ساس�بحقوق�منظوري��دارة�أو�ألحقت�أضرارا

ى�مختلـــــف�الـــــدول�بمـــــا�~ـــــي�ذلـــــك�فلســـــط�ن�إ`ـــــى�تحقيـــــق�تلـــــك�الغايـــــة�مـــــن�خـــــUل�

ت��داريـــة،�وقـــد�اختـــار�التنصـــيص�عSـــى�أجهـــزة�تخـــتص�بمراقبـــة�أعمـــال��دارة�خاصـــة�القـــرارا

�2003مــــارس�/آذار�18ا+شــــرع�الفلســــطي�fgمنــــذ�صــــدور�القــــانون��ساæــــ�fÁالفلســــطي�fgبتــــاريخ�

�مبـــــدئي�يرمـــــي�إ`ـــــى�أن�تكـــــون�تلـــــك�الرقابـــــة�مخولـــــة�لجهـــــاز�قضـــــائي�يختلـــــف�عـــــن�القضـــــاء�
ً
توجهـــــا

ا�ا+قال�قـراءة�+ـا�جـاء�مـن�أحكـام�صـلب�القـرار�بقـانون�

~ـــــي��4وتعديUتـــــه�بشـــــأن�ا+حـــــاكم��داريـــــة

                                                           
  . 377،�ص2008

،�مجلة�الحقوق�"دراسة�خاصة�بمحكمة��حزاب:القضاء��داري�~ي�م��ان�التخصص�القضائي

  .  593،�ص2010

يجوز�بقانون�إنشاء�محاكم�إدارية�للنظر�~ي�ا+نازعات��دارية�والدعاوى�
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The importance of this new text stand out from the need to strengthening the 

principle of legality and the control over the administrations activates.  

dministrative courts, principle of tow-tiered litigation, 

 procedural organization, criteria's of competence, Palestine. 

  :مقدمة
  

فحــواه�أن�عSــى�مبــدأ��انون�وا+ؤسســاتتقــوم�دولــة�القــ

،�1أعمالهـــا�بـــاحvÄام�القـــانون�بـــا+ع�Ågالواســـع�لهـــذه�العبـــارة

الــذي�يفÄــvض�أن�تســود�أحكــام�القــانون�عSــى�الحــاكم�وا+حكــوم�داخــل�الدولــة�+ــا�يحققــه�ذلــك�

حماية�للحقوق�والحريات��ساسية�لÃفراد�و�بعت�السكينة�~ي�نفوسهممن�

فــإذا�كانــت��دارة�تمــارس�نشــاطها�بطــرق�غ�ــ�vمألوفــة�~ــي�القــانون�الخــاص��

�للصــال
ً
تقديريــة��تخــاذ�مــا�يلــزم�مــن�أعمــال�لتســي��vالشــؤون�العامــة�تحقيقــا

ر�القـــــانوني�الـــــذي�تحـــــدده�الشـــــرعية��عمـــــال�يجـــــب�أن�تنـــــدرج�ضـــــمن��طـــــا

من�ا+القضائية�
ً
�بمراكزهم�القانونيةمنعا

ً
ساس�بحقوق�منظوري��دارة�أو�ألحقت�أضرارا

لـــــذلك�تســـــ�ى�مختلـــــف�الـــــدول�بمـــــا�~ـــــي�ذلـــــك�فلســـــط�ن�إ`ـــــى�تحقيـــــق�تلـــــك�الغايـــــة�مـــــن�خـــــUل�

التنصـــيص�عSـــى�أجهـــزة�تخـــتص�بمراقبـــة�أعمـــال��دارة�خاصـــة�القـــرارا

ا+شــــرع�الفلســــطي�fgمنــــذ�صــــدور�القــــانون��ساæــــ�fÁالفلســــطي�fgبتــــاريخ�

�مبـــــدئي�يرمـــــي�إ`ـــــى�أن�تكـــــون�تلـــــك�الرقابـــــة�مخولـــــة�لجهـــــاز�قضـــــائي�يختلـــــف�عـــــن�القضـــــاء�
ً
توجهـــــا

  .3وأن�ُتمارس�من�قبل�القا��fÁÂداري ) العد`ي(العادي

ا�ا+قال�قـراءة�+ـا�جـاء�مـن�أحكـام�صـلب�القـرار�بقـانون�بناء�عSى�ما�تقدم،�سوف�يتناول�هذ

بشـــــأن�ا+حـــــاكم��داريـــــة�2021ينـــــاير��11الصـــــادر�بتـــــاريخ��2020لســـــنة��41رقـــــم�

                   
2008مركز�النشر�الجام�ي،�: ضا،�القانون��داري،�الطبعة�الثانية،�تونسجنّيح،�محمد�ر . 1
القضاء��داري�~ي�م��ان�التخصص�القضائي"عبد�العليم،�محمد�مصطفى�السيد�ومن�معه،�. 2

2010ية،�العدد�الثاني،�للبحوث�القانونية�و�قتصادية�بكلية�الحقوق�~ي�جامعة��سكندر 
يجوز�بقانون�إنشاء�محاكم�إدارية�للنظر�~ي�ا+نازعات��دارية�والدعاوى�:" من�القانون��سا�fÁæالفلسطي�fgنص�عSى�أّنه�102الفصل�. 3

  ". التأديبية،�ويحدد�القانون�اختصاصا»mا��خرى،�و�جراءات�ال��fتتبع�أمامها
 .2022لسنة��13ر�بقانون�رقم�تم�تعديله�بمقت�ÅÁöالقرا. 4
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fgــى�خصــائص�جهــاز�القضــاء��داري�الفلســطيSمــر�.فلســط�ن�للتعــرف�ع��fÁــöيقت�،
ً
لكــن�بدايــة

  .جSيّ ا+وضوع�بشكل��Åيتس�Ågتناول�هذا�

انون��داري�رضـا�ا+قصود�فmÇا�mwذا��طار��دارة�العمومية�وال��fعّرفها�أسـتاذ�القـ

مجمـــوع�الهياكــل�التابعــة�للدولـــة�وا+كلفــة�بتنفيــذ�سياســـا»mا�~ــي�مختلــف�مجـــا�ت�

�دارة�العموميـــــة�لتحقيـــــق�ا+صـــــلحة��وÚـــــي�جميـــــع��عمـــــال�ال�ـــــ�fتتخـــــذها

بالنسـبة�. قانونيـةو�وهذه��عمال�تنقسـم�إ`ـى�ماديـة�

لÃعمــال�ا+اديــة�فéــ�fكالقيــام�بتنفيــذ�القــرارات��داريــة�وإنجــاز��شــغال�العامــة�مــن�بنــاء�وهــدم�

تلــك�ال�ـ�fتصـدر�عــن�فأمــا��عمـال�القانونيـة�

�دارة�وتحـــدد�حقـــوق�وواجبـــات�كــــل�مـــن�أشـــخاص�القـــانون�العــــام�مـــن�جهـــة�و�ا+نظـــورين�مــــن�

�عSى�حقوق�هؤ�ء
ً
�مباشرا

ً
  . جهة�أخرى،�ويكون�لÃعمال�القانونية�أثرا

mـا�ا+نفـردة�و�عمال�القانونية�الصادرة�عن��دارة�نوعان،��ول�انفرادي�ويصدر�عن�إراد»

يعـــــرف�بـــــالقرار�وهـــــو�مـــــا�~ـــــي�مركـــــزه�القـــــانوني�

تمثلهــــا��دارة�مــــع�ع½ــــ�vالتقــــاء�إرادتــــ�ن،�إرادة�عامــــة�

عــن��وينــتج) أشــخاص�القــانون�الخــاص

�fÁـÂإداري�وخاضع�للقانون�ا+دني�ولرقابـة�القا�vبالعقد�الذي�قد�يكون�عقد�غ��Åذلك�ما�يسم

�للقانون��داري�ولرقابة�القضاء��داري 
ً
�خاضعا

ً
�إداريا

ً
  .2العد`ي،�وقد�يكون�عقدا

Rivero (ـى�أّنــهSهيئــة�قضــائية�متخصصــة�:"ع

يشـمل�"وهـو�القضـاء�الـذي. 3"�اعات��دارية�وÚي�منفصـلة�عـن�القضـاء�العـد`ي�

�
ً
الطــرق�القضــائية�الخاصــة�ال�ــ�fيجــري�عSــى�مقتضــاها�النظــر�والبــت�~ــي�ال'�اعــات��داريــة�طبقــا

النظــــــــام�(ضـــــــائي�ا+وحـــــــدنظـــــــام�القال�ا+عمـــــــول�بـــــــه�هـــــــو 

�عــن�الفصــل�
ً
منــذ�زمــن��نتــداب�ال½vيطــاني�أيــن�كــان�القضــاء�العــادي�مســؤو�

                                                           

كلية�عUء�الدين�شعباني،��سس�الدستورية�للقضاء��داري�~ي�تونس،�رسالة�لنيل�شهادة�ا+اجست��vبحث�~ي�القانون�العام،�جامعة�سوسة،�
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fgــى�خصــائص�جهــاز�القضــاء��داري�الفلســطيSفلســط�ن�للتعــرف�ع

��Åيتس�Ågتناول�هذا�منا�التعريف�ببعض�ا+صطلحات�ح

ا+قصود�فmÇا�mwذا��طار��دارة�العمومية�وال��fعّرفها�أسـتاذ�القـ: �دارة

مجمـــوع�الهياكــل�التابعــة�للدولـــة�وا+كلفــة�بتنفيــذ�سياســـا»mا�~ــي�مختلــف�مجـــا�ت�:"جنــّيح�بكوmÙــا

  .1"الشؤون�العامة

وÚـــــي�جميـــــع��عمـــــال�ال�ـــــ�fتتخـــــذها: �عمـــــال��داريـــــة

وهذه��عمال�تنقسـم�إ`ـى�ماديـة�. العامة�والتسي��vاليومي�لشؤون�ا+واطن�ن

لÃعمــال�ا+اديــة�فéــ�fكالقيــام�بتنفيــذ�القــرارات��داريــة�وإنجــاز��شــغال�العامــة�مــن�بنــاء�وهــدم�

�قا
ً
 وتـرميم�وÚـي�مــن�حيـث�ا+بـدأ���ترّتــب�أثـرا

ً
أمــا��عمـال�القانونيـة�. نونيـا

�دارة�وتحـــدد�حقـــوق�وواجبـــات�كــــل�مـــن�أشـــخاص�القـــانون�العــــام�مـــن�جهـــة�و�ا+نظـــورين�مــــن�

�عSى�حقوق�هؤ�ء
ً
�مباشرا

ً
جهة�أخرى،�ويكون�لÃعمال�القانونية�أثرا

و�عمال�القانونية�الصادرة�عن��دارة�نوعان،��ول�انفرادي�ويصدر�عن�إراد»

شـــــرك�دون�أن
ُ
~ـــــي�مركـــــزه�القـــــانوني��مـــــؤثر �كـــــون يو��~ـــــي�اتخـــــاذها+نظـــــور��ت

ع½ــــ�vالتقــــاء�إرادتــــ�ن،�إرادة�عامــــة�والثــــاني�تعاقــــدي�وينــــتج�. �داري��نفــــرادي

أشــخاص�القــانون�الخــاص(أو�خاصــة�) أي�إدارة�أخــرى (إرادة�أخــرى�قــد�تكــون�عامــة

�fÁـÂإداري�وخاضع�للقانون�ا+دني�ولرقابـة�القا�vبالعقد�الذي�قد�يكون�عقد�غ��Åذلك�ما�يسم

�للقانون��داري�ولرقابة�القضاء��داري 
ً
�خاضعا

ً
�إداريا

ً
العد`ي،�وقد�يكون�عقدا

Riveroو�� Walline(ه�الفقmÇــ�ن�عرفــ: القضـاء��داري 

ال'�اعات��دارية�وÚي�منفصـلة�عـن�القضـاء�العـد`ي�~ي�الحكم�~ي�

الطــرق�القضــائية�الخاصــة�ال�ــ�fيجــري�عSــى�مقتضــاها�النظــر�والبــت�~ــي�ال

�ما�تتم���عن�القانون�ا+دني
ً
  .4"لقواعد�خاصة�غالبا

�fgا+عمـــــــول�بـــــــه�هـــــــو كـــــــان�النظـــــــام�القضـــــــائي�الفلســـــــطي

�عــن�الفصــل�) �نقلوسكســوني
ً
منــذ�زمــن��نتــداب�ال½vيطــاني�أيــن�كــان�القضــاء�العــادي�مســؤو�

                   
  . 377ص�مرجع�سابق�الذكر،جنّيح،�محمد�رضا،�. 1

  
  . 176،�صمرجع�سابق�الذكرجنّيح،�محمد�رضا،�القانون��داري،�. 2
عUء�الدين�شعباني،��سس�الدستورية�للقضاء��داري�~ي�تونس،�رسالة�لنيل�شهادة�ا+اجست��vبحث�~ي�القانون�العام،�جامعة�سوسة،�. 3

 . 8،�ص2013/2014الحقوق�والعلوم�السياسية،�
 .7ا+رجع�نفسه،�صعUء�الدين�شعباني،�. 4
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تـه�ا+ـادة�بنو�توجـه�ت�اعات�ال��fتطـرأ�بـ�ن��فـراد�أنفسـهم�أو�بـ�ن�هـؤ�ء�و�دارة،�وهـ

�ن�عـــــد�ذلــــــك�إ`ـــــى�قــــــوان،�وخضــــــعت�فلســـــط�ن�ب

فرضها�علmÇا�الواقع�خاصة�خUل�عهدي��دارة��ردنية�عSى�الضفة�الغربية،�

ومــــن�ثــــم�إ`ــــى�قــــرارات��،1967و��1948خــــUل�الفÄــــvة�مــــا�بــــ�ن�

رئاســــية�وقـــــوان�ن�أخــــرى�خـــــUل�تســـــعينات�القــــرن�العشـــــرين��تعلقـــــت�بتنظــــيم�العمـــــل�القضـــــائي�

وبعـــد�تـــو`ي�الســـلطة�الفلســـطينية�الصـــUحيات�التنفيذيـــة�

والتشــــريعية�والقضــــائية،�تــــم�إصــــدار�عــــدة�نصــــوص�تخــــص�النظــــام�القضــــائي�الفلســــطي�fgكــــان�

،�وقـانون�أصــول�ا+حاكمــات�ا+دنيــة�2001

�fgالفلسـطي�fÁـæالـذي�أبقـى��2003صدار�القـانون��سا

�وبصـــفة�مؤقتـــة�عSـــى�نظـــام�القضـــاء�ا+وحـــد�إ`ـــى�جانـــب�تكريســـه�للخيـــار�الـــدائم�أ��وهـــو�
ً
صـــراحة

ا+تعلـــــــق��2020لســـــــنة��41لـــــــذلك،�صـــــــدور�القـــــــرار�بقـــــــانون�عـــــــدد�

لنظـــام�القضـــائي�الفلســـطي�fgبالقضـــاء��داري�~ـــي�فلســـط�ن�ســـوف�يكـــون�لـــه�تـــأث��vمؤكـــد�عSـــى�ا

�نبّينه�من�خUل�التطرق�إ`ى�أهمية�
ً
بشكل�عام�وهو�ما��يجعل�من�تناوله�والبحث�فيه�أمر�مهما

العمـــــل�القضــــــائي�ســـــوف�يكـــــون�لــــــه��ضـــــافة�عSــــــى�

��يمثــل�ا+حاولــة��و`ــى�لتشــكيل�،�عSــى�الــرغم�مــن�أنــه�

وتتأكد�هذه��همية�من�كون�صدوره�قد�تم�بعد�ما�يقارب�العقدين�عSى�صدور�القانون�

� �مادته �~ي �نّص �ا+حاكم��102والذي �إنشاء �إمكانية عSى

،�القرار�بقانون �وطيلة�تلك�فvÄة�وقبل�اتخاذ

                                                           
  .،�ا+وقع��لكvÄوني�لدنيا�الوطن

�mدف�إحداث�مجلس�الدولة�الفلسطي�fgبا�عتماد�بدأ�العمل�~ي�ا+نظومة�الفلسطينية�عSى�إعداد�مشروع�قانون�

�f��ن�mاء�من�إعداد�هذا�ا+شروع�وتمت�مناقشته�من�الجهات�ا+ختصة�ال

�عSى�ورق
ً
بسبب�وفاة�الرئيس�الفلسطي�fgياسر�عرفات��ل�عSى�إعداد�قضاة�إداريون�لتفعيله،�لكن�بقي�ذلك�ح½vا

نحو�استحداث�مجلس�الدولة�"الشامي،�عبدالكريم،��(.و�حداث�ال��fعرف�mا�فلسط�ن�من�انتخابات�تشريعية�ورئاسية�وما�تبعها�من�انقسامات
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~ي�كافة�ال'�اعات�ال��fتطـرأ�بـ�ن��فـراد�أنفسـهم�أو�بـ�ن�هـؤ�ء�و�دارة،�وهـ

،�وخضــــــعت�فلســـــط�ن�ب1922مـــــن�مرســـــوم�دســــــتور�فلســـــط�ن�لســـــنة��43

فرضها�علmÇا�الواقع�خاصة�خUل�عهدي��دارة��ردنية�عSى�الضفة�الغربية،��ةمتفرقة�ومشتت

خــــUل�الفÄــــvة�مــــا�بــــ�ن�و�دارة�ا+صــــرية�عSــــى�قطــــاع�غــــزة�

رئاســــية�وقـــــوان�ن�أخــــرى�خـــــUل�تســـــعينات�القــــرن�العشـــــرين��تعلقـــــت�بتنظــــيم�العمـــــل�القضـــــائي�

وبعـــد�تـــو`ي�الســـلطة�الفلســـطينية�الصـــUحيات�التنفيذيـــة�.1ا+حـــاكم�وتـــوزيعهمومســـار�القضـــاة�و 

والتشــــريعية�والقضــــائية،�تــــم�إصــــدار�عــــدة�نصــــوص�تخــــص�النظــــام�القضــــائي�الفلســــطي�fgكــــان�

2001لســنة��5أهمهـا�قــانون�إنشــاء�ا+حـاكم�النظاميــة�رقــم�

صدار�القـانون��ساæـ�fÁالفلسـطي�fg،�ثم�وقع�إ2001لسنة��2والتجارية�رقم�

�وبصـــفة�مؤقتـــة�عSـــى�نظـــام�القضـــاء�ا+وحـــد�إ`ـــى�جانـــب�تكريســـه�للخيـــار�الـــدائم�أ��وهـــو�
ً
صـــراحة

لـــــــذلك،�صـــــــدور�القـــــــرار�بقـــــــانون�عـــــــدد�. نظـــــــام��زدواجيـــــــة�القضـــــــائية

بالقضـــاء��داري�~ـــي�فلســـط�ن�ســـوف�يكـــون�لـــه�تـــأث��vمؤكـــد�عSـــى�ا

�نبّينه�من�خUل�التطرق�إ`ى�أهمية�
ً
بشكل�عام�وهو�ما��يجعل�من�تناوله�والبحث�فيه�أمر�مهما

  .ا+وضوع

  :أهمية]اBوضوع
ســـــوف�يكـــــون�لــــــه��ضـــــافة�عSــــــى�حيـــــث�أن�صـــــدور�هــــــذا�الـــــنص�القــــــانوني�

،�عSــى�الــرغم�مــن�أنــه�~ــي�فلســط�ن�والرقابــة�عSــى�أعمــال��دارة

  .2قضاء�إداري�مستقل�بذاته

وتتأكد�هذه��همية�من�كون�صدوره�قد�تم�بعد�ما�يقارب�العقدين�عSى�صدور�القانون��

� �سنة fgالفلسطي� fÁæ�2003سا�� �مادته �~ي �نّص والذي

وطيلة�تلك�فvÄة�وقبل�اتخاذ��دارية�ال��fتختص�بالبت�~ي�ا+نازعات��دارية،

                   
،�ا+وقع��لكvÄوني�لدنيا�الوطن"نحو�استحداث�مجلس�الدولة�الفلسطيfg"،�ملكريعبداالشامي،�. 1

  

 
بدأ�العمل�~ي�ا+نظومة�الفلسطينية�عSى�إعداد�مشروع�قانون��2002حيث�انه�منذ�سنة�. 2

�تم�سنة�
ً
Uى�التجربة�الفرنسية�وا+صرية�~ي�هذا�ا+يدان،�وفعS2004ع��f��ن�mاء�من�إعداد�هذا�ا+شروع�وتمت�مناقشته�من�الجهات�ا+ختصة�ال

�عSى�ورقأوصت�بضرورة�تبنيه�والعم
ً
ل�عSى�إعداد�قضاة�إداريون�لتفعيله،�لكن�بقي�ذلك�ح½vا

و�حداث�ال��fعرف�mا�فلسط�ن�من�انتخابات�تشريعية�ورئاسية�وما�تبعها�من�انقسامات

fgوني�لدنيا�الوطن"الفلسطيvÄا+وقع��لك�،.(  

ا�	و��� ا�����
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ال��fتعّمر�اختصاصها�كقضاء�إداري��1

من�قانون�أصول�ا+حاكمات��2ع½�vنصوص�مقتضبة�تم�التنصيص�علmÇا�~ي�الباب�الرابع�عشر

ال��fجاء�mwا��3نظام��زدواجية�القضائية

�القرار�بقانون�قد�. سابق�الذكر حيث�أن�هذا

�عSى�إنشاء�جهاز�قضائي�مستقل�بذاته�عن�القضاء�العادي�
ً
تضمن�عSى�أحكام�نصت�صراحة

��داري� �بعمل�القضاء ل�أخرى�ذات�الصلة

�الجانب��جرائي� �جانب�التنصيص�عSى �إ`ى �ك�Uم×mا، �mwا �تضطلع f��ال وذكر��ختصاصات

�نص�قانوني� �أول �القرار�بقانون �يكون وبذلك

�ا+ادة �أن �علمنا �ما �إذا �خاصة �بذا»mا، �مستقلة �إدارية من�قانون�تشكيل��7 يحدث�محاكم

عت½�vأن�ا+حاكم�النظامية�تتكون�من�محاكم�صلح،�

  .دون�الحديث�عن�محاكم�إدارية

،�نأمل�أن�يتم��سراع�~ي�إحداث�ا+حاكم�والهياكل��خرى�ا+نصوص�علmÇا�~ي�
ً
لكن�عموما

�الواقع�ليبدأ�العمل�بأحكامه�وا+ساهمة�~ي�إثراء�فقه�قضاء�إداري�

�ا+جتمع� �~ي fÁÂالتقا� �من �النوع �هذا �ونشر�ثقافة �الفلسطينية �القانونية خاص�با+نظومة

�الجهاز��داري�سوف�يساهم�~ي�تخفيف�العبء�عن� كذلك�إنشاء

الوقت�~ي�البت�~ي�ا+نازعات��دارية�والفصل�فmÇا�من�قبل�

                                                           
�وا+حكمة� �للمحاكم��دارية �ا+سندة �ا+هام �كل

ً
�مؤقتا �العليا �ا+حكمة تتو`ى

�للقوان�ن�النافذة
ً
�انظر�الفصل��.الدستورية�العليا�ما�لم�تكن�داخله�~ي�اختصاص�جهة�قضائية�أخرى�وفقا

ً
من�قانون�تشكيل�ا+حاكم��37أيضا

�+ا�جاء�بمادته�
ً
 .  60ن�هذا�الباب�قد�تم�إلغاءه�بمقت�ÅÁöالقرار�بقانون�الجديد�وفقا

أن�يتكون�النظام�القضائي�~ي�الدولة�من�جهت�ن�قضائيت�ن�مستقلت�ن،�جهة�القضاء�العادي�الذي�يختص�

نفسهم�وكذلك�النظر�~ي�جميع�ا+نازعات�ب�ن��فراد�من�جهة�والهيئات��دارية�من�جهة�

�عSى�الفصل�
ً
أخرى�ح�ن�تتصرف�هذه�الهيئات�وفق�أساليب�القانون�الخاص،�أما�جهة�القضاء��داري�فيكون�اختصاصها�بصورة�عامة�مقتصرا

طات�أو�الهيئات��دارية�أو�ب�ن�الهيئات��دارية�ذا»mا�عندما�تتصرف�هذه�الهيئات�

معضلة�القيود�عSى�"بكر،�عصمت�عبدا+جيد،�".(باعتبارها�سلطة�عامة�ومتوسلة�~ي�تصرفها�بأساليب�السلطة�العامة�أو�بأساليب�القانون�العام

 ).mÇ2017�،23ان،�ا+جلد��ول،�العدد��ول،�
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1كانت�ا+نازعات��دارية�محل�نظر�محكمة�العدل�العليا

ع½�vنصوص�مقتضبة�تم�التنصيص�علmÇا�~ي�الباب�الرابع�عشر

  . 2001لسنة��2ا+دنية�والتجارية�رقم�

نظام��زدواجية�القضائيةتكريس��Úيلصدور�هذا�النّص�و�همية��خرى�

�~ي�فصله� fgالفلسطي� fÁæسابق�الذكر�102القانون��سا

�عSى�إنشاء�جهاز�قضائي�مستقل�بذاته�عن�القضاء�العادي�
ً
تضمن�عSى�أحكام�نصت�صراحة

�وهياك �إدارية �إحداث�محاكم ��داري�و�التنصيص�عSى �بعمل�القضاء ل�أخرى�ذات�الصلة

�الجانب��جرائي� �جانب�التنصيص�عSى �إ`ى �ك�Uم×mا، �mwا �تضطلع f��ال وذكر��ختصاصات

��دارية �ا+حاكم �تعهد �عند ��تباع �نص�قانوني�. الواجب �أول �القرار�بقانون �يكون وبذلك

�ا+ادة �أن �علمنا �ما �إذا �خاصة �بذا»mا، �مستقلة �إدارية يحدث�محاكم

عت½�vأن�ا+حاكم�النظامية�تتكون�من�محاكم�صلت 2001لسنة��5حاكم�النظامية�رقم�ا+

دون�الحديث�عن�محاكم�إدارية�محاكم�بداية،�محاكم�استئناف�ومحكمة�عليا

،�نأمل�أن�يتم��سراع�~ي�إحداث�ا+حاكم�والهياكل��خرى�ا+نصوص�علmÇا�~ي�
ً
لكن�عموما

قه�عSى�أرض�الواقع�ليبدأ�العمل�بأحكامه�وا+ساهمة�~ي�إثراء�فقه�قضاء�إداري�النص�وتطبي

�ا+جتمع� �~ي fÁÂالتقا� �من �النوع �هذا �ونشر�ثقافة �الفلسطينية �القانونية خاص�با+نظومة

�الدول  �كبا�ي fgالجهاز��داري�سوف�يساهم�~ي�تخفيف�العبء�عن�. الفلسطي� كذلك�إنشاء

الوقت�~ي�البت�~ي�ا+نازعات��دارية�والفصل�فmÇا�من�قبل�ا+حكمة�العليا�و�سراع�بنفس�

  .محاكم�متخصصة�~ي�هذا�النوع�من�ا+نازعات

                   
1 .� ��104الفصل �نص�عSى fgالفلسطي� fÁæالقانون��سا� �وا+حكمة�:" أّنهمن �للمحاكم��دارية �ا+سندة �ا+هام �كل

ً
�مؤقتا �العليا �ا+حكمة تتو`ى

�للقوان�ن�النافذة
ً
الدستورية�العليا�ما�لم�تكن�داخله�~ي�اختصاص�جهة�قضائية�أخرى�وفقا

  .2001لسنة��5النظامية�رقم�

�+ا�جاء�بمادته���بد�من��شارة�إ`ى�أ. 2
ً
ن�هذا�الباب�قد�تم�إلغاءه�بمقت�ÅÁöالقرار�بقانون�الجديد�وفقا

أن�يتكون�النظام�القضائي�~ي�الدولة�من�جهت�ن�قضائيت�ن�مستقلت�ن،�جهة�القضاء�العادي�الذي�يختص�" ا+قصود�بالقضاء�ا+زدوج�هو�.  3

�كان�نوعها�ب�ن��فراد�أ
ً
نفسهم�وكذلك�النظر�~ي�جميع�ا+نازعات�ب�ن��فراد�من�جهة�والهيئات��دارية�من�جهة�بالنظر�~ي�جميع�ا+نازعات�أيا

�عSى�الفصل�
ً
أخرى�ح�ن�تتصرف�هذه�الهيئات�وفق�أساليب�القانون�الخاص،�أما�جهة�القضاء��داري�فيكون�اختصاصها�بصورة�عامة�مقتصرا

طات�أو�الهيئات��دارية�أو�ب�ن�الهيئات��دارية�ذا»mا�عندما�تتصرف�هذه�الهيئات�~ي�ا+نازعات��دارية�أي�تلك�ال��fتنشأ�ب�ن��فراد�والسل

باعتبارها�سلطة�عامة�ومتوسلة�~ي�تصرفها�بأساليب�السلطة�العامة�أو�بأساليب�القانون�العام

mÇان،�ا+جلد��ول،�العدد��ول،�،�مجلة�جامعة�ج"دراسة�مقارنة: القضاء��داري اختصاصات�

ا�	و��� ا�����
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�أن�يكـون�~ـي�شـكل�قـانون�صـادر�عـن�السـلطة�

التشــريعية�ولــيس�قــرار�بقـــانون،�حيــث�أن�إنشــاء�ا+حــاكم��داريـــة�هــو�مــن�اختصــاص�الســـلطة�

جهــــــاز�قضــــــاء�إداري�مســــــتقل�بذاتــــــه�~ــــــي�

وسوف�يتم��جابة�عSى�هذا��شكال�من�خUل�النظر�~ي�أحكام�القرار�بقانون�ال��fدّعمـت�

ومــن�ثــم�التطــرق�إ`ــى�التوســع�) جــزء�أول 

  ).جزء�ثاٍن (الذي�جاء�به�هذا�القرار�بقانون�~ي��ختصاصات�ا+سندة�إ`ى�القضاء��داري�

  إرساء]تنظيم]مستقل]للقضاء]�داري 
الفرن,ـ�fÁعنـدما�تـم��إن�فكرة�بناء�قضاء�إداري�متم�ـ��ومنفـرد�كانـت�قـد�تبلـورت�~ـي�القـانون 

�،�2دارةمنـــــع�تـــــدخل�القاÂــــــ�fÁالعـــــد`ي�وإحكـــــام�رقابتــــــه�عSـــــى�أعمــــــال�

�fـgتيUنظام��زدواجيـة�القضـائية�أو�مـا�يعـرف�بـالنموذج�ال

ر�بقــانون�تنشــأ�بموجــب�أحكــام�هــذا�القــرا

وبالتــــا`ي�أصــــبح�هنــــاك�تنظــــيم�". هيئــــة�قضــــائية�مســــتقلة�قائمــــة�بــــذا»mا�تســــم�Åا+حــــاكم��داريــــة

�أخــرى�تتعلــق�بالشــروط�)الفقــرة�أو`ــى
ً
،�وأحكامــا

�و��بـد�مـن). الفقـرة�ثانيـة(بالجوانب��جرائية�الخاصة�برفع�الدعوى�أمام�هذا�القضاء�وتعهده

التـــــذك��vأن�القـــــرار�بقـــــانون�قـــــد�كـــــّرس�اســـــتقUلية�ماليـــــة�للقضـــــاء��داري�بـــــأن�خصـــــه�بموازنـــــة�

                                                           

،�منشورات�مدرسة�الدكتوراه،�جامعة�صفاقس،�كلية�الحقوق،�

يتو`ى�.2. يكون�للقضاء��داري�موازنة�سنوية�ضمن�ا+وازنة�العامة�للدولة

جمعية�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�إعداد�مشروع�ا+وازنة�السنوية�للقضاء��داري،�وتقديمه�إ`ى�الجهة�ا+ختصة�بعد�مناقشته�وإقراره�من�ال

�عن�جميع�ا+سائل�ا+تعلقة�بتنفيذ�ا+وازنة�السنوية�للقضاء��داري�
ً
ارية�العليا�مسؤو�
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و��بد�من��شارة�إ`ـى�أن�الـنص�مـن�ا+فÄـvض�أن�يكـون�~ـي�شـكل�قـانون�صـادر�عـن�السـلطة�

التشــريعية�ولــيس�قــرار�بقـــانون،�حيــث�أن�إنشــاء�ا+حــاكم��داريـــة�هــو�مــن�اختصــاص�الســـلطة�

�للقانون��سا�fÁæالفلسطيfgالتشري
ً
  .1عية�وفقا

  :�شكال]اBطروح
جهــــــاز�قضــــــاء�إداري�مســــــتقل�بذاتــــــه�~ــــــي��2020لســــــنة��41كيــــــف�أرæــــــ�ÅÁالقــــــرار�بقــــــانون�رقــــــم�

  ا+نظومة�القانونية�الفلسطينية�؟

وسوف�يتم��جابة�عSى�هذا��شكال�من�خUل�النظر�~ي�أحكام�القرار�بقانون�ال��fدّعمـت�

جــزء�أول (اري�لتكــريس�اســتقUليته�الذاتيــة�تنظــيم�القضــاء��د

الذي�جاء�به�هذا�القرار�بقانون�~ي��ختصاصات�ا+سندة�إ`ى�القضاء��داري�

إرساء]تنظيم]مستقل]للقضاء]�داري : الجزء]iول 
إن�فكرة�بناء�قضاء�إداري�متم�ـ��ومنفـرد�كانـت�قـد�تبلـورت�~ـي�القـانون 

منـــــع�تـــــدخل�القاÂــــــ�fÁالعـــــد`ي�وإحكـــــام�رقابتــــــه�عSـــــى�أعمــــــال�إحـــــداث�مجلـــــس�الدولــــــة�و 

�fÁ,أساسـوبذلك�كان�القانون�الفرن�fـgتيUنظام��زدواجيـة�القضـائية�أو�مـا�يعـرف�بـالنموذج�ال

  .للقضاء

تنشــأ�بموجــب�أحكــام�هــذا�القــرا:" مــا�يSــي�1فقــرة��2ورد�~ــي�الــنص�الجديــد�بمادتــه�

هيئــــة�قضــــائية�مســــتقلة�قائمــــة�بــــذا»mا�تســــم�Åا+حــــاكم��داريــــة

الفقــرة�أو`ــى(للقضــاء��داري �هيكSــي�جديــد�ومســتقل�بذاتــه

بالجوانب��جرائية�الخاصة�برفع�الدعوى�أمام�هذا�القضاء�وتعهده

التـــــذك��vأن�القـــــرار�بقـــــانون�قـــــد�كـــــّرس�اســـــتقUلية�ماليـــــة�للقضـــــاء��داري�بـــــأن�خصـــــه�بموازنـــــة�

  .3خاصة�ضمن�م��انية�الدولة

  

  

                   
 .102انظر�ا+ادة�. 1
،�منشورات�مدرسة�الدكتوراه،�جامعة�صفاقس،�كلية�الحقوق،�"�دارية�~ي�مادة�تجاوز�السلطة�اختصاص�ا+حكمة"منصري،�أنوار،�. 2

  . 5،ص2010
يكون�للقضاء��داري�موازنة�سنوية�ضمن�ا+وازنة�العامة�للدولة.1:" جاء�فmÇا�ما�يSي�2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��53ا+ادة�. 3

رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�إعداد�مشروع�ا+وازنة�السنوية�للقضاء��داري،�وتقديمه�إ`ى�الجهة�ا+ختصة�بعد�مناقشته�وإقراره�من�ال

�عن�جميع�ا+سائل�ا+تعلقة�بتنفيذ�ا+وازنة�السنوية�للقضاء��داري�يكون�رئيس�ا+حكمة��د. 3. العامة�باþجماع�أو�باÞك¿vية
ً
ارية�العليا�مسؤو�

�للقانون 
ً
 ". وفقا
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  إحداث]تنظيم]هيك�ي]للقضاء]�داري 

بــالرجوع�إ`ــى�مــواد�القــرار�بقــانون،�يتبــ�ن�قيامــه�بالتنصــيص�عSــى�إحــداث�عــدة�هياكــل�تكــّون�

الفلســـطيfg،�وهـــذه�الهياكـــل�م×mـــا�مـــا�اتخـــذ�الوظيفيـــة�الحكميـــة�أي�تلقـــي�

 
ً
وظيفية�تضـــــــطلعب�،�وهياكـــــــل�أخـــــــرى )أو�

  

،�وهـــو�مـــا�يـــو�ي�بأّنـــه�ســـوف�"ا+حـــاكم��داريـــة

�الـــذي�يـــروم�إليـــه�وهـــو�بنـــاء�جهـــاز�قضـــاء�إداري�

سـند�لهـا�اختصـاص�النظـر�~ـي�ا+نازعـات�
ُ
إن�الهيئات�الحكمية�ال��fجـاء�mwـا�الـنص�الجديـد�أ

ظر�فmÇا�من�خUل�طورين�واتخاذ�الحكم�ا+ناسب�للفصل�فmÇا،�

�من�قبل�ا+حكمة��دارية�كدرجة�أو`ى�،�وقد�يمر�ال'�اع�إ`ى�الدرجة�التالية�
ً
فيتم�النظر�ابتدائيا

من�نماذج�أنظمة�القضاء�وبذلك�يكون�التنظيم�الهيكSي�الذي�جاء�به�القرار�بقانون�قريب�

�ال�ــ�fينبgــ�fقضــاءها��داري�عSــى�وجــود�محــاكم�إداريـــة�
ً
Uداري�~ــي�الــدول��خــرى�كفرنســا�مــث�

ابتدائيــة�كدرجــة�أو`ــى�واســتئنافية�كدرجــة�ثانيــة،�لكــن�الفــرق�بــ�ن�القــانون�الفلســطي�fgونظ�ــvه�

كمـة�الـنقض�~ـي�كمح(�fÁأن�هذا��خ��vأحدث�مجلس�دولـة�والـذي�يمثـل�ا+حكمـة��عSـى

ال�ــــ�fتنظــــر�بــــالطعون�ال�ــــ�fتطــــرأ�عSــــى��حكــــام�ال×mائيــــة�الصــــادرة�عــــن�محــــاكم�

وهــو�مــا�لــم�يضــف���ســتئناف�ومجلــس�الدولــة�هيئــة�تنظــر�~ــي�القــانون�و��تتطــرق�Þصــل�ال'ــ�اع،�

،���بد�من��شارة�إ`ى�أن�كافة�ا+نازعات�ال��fكانت�تط
ً
رأ�~ي�ا+ادة��دارية�كانت�تنظر�بداية

فmÇا�محكمة�العدل�العليا�عSى�مستوى�طور�وحيـد�وتقـوم�باتخـاذ�حكمهـا�الـذي�يتمتـع�بالصـفة�

ولــم�يكــن�هنــاك�هيئــة�حكميــة�أخــرى�أقــل�م×mــا�

ر�~ـي�قـانون�أصـول�درجة�لتنظر�~ي�الـدعاوى�بشـكل�مبـدئي�واقتصـر�ا+شـرع�الفلسـطي�fgهـذا��مـ

عSــــى�القضــــايا�ا+دنيــــة�فنجــــد�هنــــاك�عــــدة�محــــاكم�

محــــــاكم�صــــــلح،�محـــــاكم�بدايــــــة،�محــــــاكم�

�ا��مـر�مـن�خـUل�مـا�نّصـتويتأكد�هـذ. 
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إحداث]تنظيم]هيك�ي]للقضاء]�داري : الفقرة]iوºى

بــالرجوع�إ`ــى�مــواد�القــرار�بقــانون،�يتبــ�ن�قيامــه�بالتنصــيص�عSــى�إحــداث�عــدة�هياكــل�تكــّون�

الفلســـطيfg،�وهـــذه�الهياكـــل�م×mـــا�مـــا�اتخـــذ�الوظيفيـــة�الحكميـــة�أي�تلقـــي�جهـــاز�القضـــاء��داري�

 (الـــــــدعاوى�ا+رفوعـــــــة�~ـــــــي�ا+ـــــــادة��داريـــــــة�والبـــــــت�فmÇـــــــا�
ً
أو�

 (استشرافية�وأخرى�تمثيلية�
ً
  ).ثانيا

  

 
ً
Tول]مرة: أوÉ[نDع�ى]درجت[ªÝÞاعتماد]مبدأ]التقا  

ا+حـــاكم��داريـــة"ســـمية�حمـــل�القـــرار�بقـــانون�محـــل�الدراســـة�ت

يكـــون�هنـــاك�أك¿ـــ�vمـــن�محكمـــة�لتحقيـــق�الغـــرض�الـــذي�يـــروم�إليـــه�وهـــو�بنـــاء�جهـــاز�قضـــاء�إداري�

  .مستقل�وقائم�بذاته

سـند�لهـا�اختصـاص�النظـر�~ـي�ا+نازعـات�
ُ
إن�الهيئات�الحكمية�ال��fجـاء�mwـا�الـنص�الجديـد�أ

ظر�فmÇا�من�خUل�طورين�واتخاذ�الحكم�ا+ناسب�للفصل�فmÇا،�ال��fتطرأ�~ي�ا+ادة��دارية�والن

�من�قبل�ا+حكمة��دارية�كدرجة�أو`ى�،�وقد�يمر�ال
ً
فيتم�النظر�ابتدائيا

  .ليكون�محل�نظر�ا+حكمة��دارية�العليا�كدرجة�ثانية

وبذلك�يكون�التنظيم�الهيكSي�الذي�جاء�به�القرار�بقانون�قريب�

�ال�ــ�fينبgــ�fقضــاءها��داري�عSــى�وجــود�محــاكم�إداريـــة�
ً
Uداري�~ــي�الــدول��خــرى�كفرنســا�مــث�

ابتدائيــة�كدرجــة�أو`ــى�واســتئنافية�كدرجــة�ثانيــة،�لكــن�الفــرق�بــ�ن�القــانون�الفلســطي�fgونظ�ــvه�

الفرن,�fÁأن�هذا��خ��vأحدث�مجلس�دولـة�والـذي�يمثـل�ا+حكمـة��عSـى

ال�ــــ�fتنظــــر�بــــالطعون�ال�ــــ�fتطــــرأ�عSــــى��حكــــام�ال×mائيــــة�الصــــادرة�عــــن�محــــاكم�) القضــــاء�العــــد`ي

�ســتئناف�ومجلــس�الدولــة�هيئــة�تنظــر�~ــي�القــانون�و��تتطــرق�Þصــل�ال

  .القرار�بقانون�مثيله

،���بد�من��شارة�إ`ى�أن�كافة�ا+نازعات�ال��fكانت�تط
ً
بداية

فmÇا�محكمة�العدل�العليا�عSى�مستوى�طور�وحيـد�وتقـوم�باتخـاذ�حكمهـا�الـذي�يتمتـع�بالصـفة�

ولــم�يكــن�هنــاك�هيئــة�حكميــة�أخــرى�أقــل�م×mــا�. الباتــة�بحيــث�يكــون�غ�ــ�vقابــل�للطعــن�بــأي�وجــه

درجة�لتنظر�~ي�الـدعاوى�بشـكل�مبـدئي�واقتصـر�ا+شـرع�الفلسـطي�fgهـذا��مـ

عSــــى�القضــــايا�ا+دنيــــة�فنجــــد�هنــــاك�عــــدة�محــــاكم��2001ا+حاكمــــات�ا+دنيــــة�والتجاريــــة�لســــنة�

محــــــاكم�صــــــل: وبالتـــــا`ي�النظــــــر�~ـــــي�القضــــــايا�ا+دنيــــــة�بـــــأك¿�vمــــــن�طـــــور 

. استئناف�مع�إمكانية�الطعن�~ي��حكام�ال��fتصدر�ع×mا

ا�	و��� ا�����
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تصــدر�:"وال�ــ�fجــاء�فmÇــا�2001مــن�قــانون�أصــول�ا+حاكمــات�ا+دنيــة�والتجاريــة�لســنة�

ا+حكمـة�حكمهــا�عSـى�وجــه�الســرعة�~ـي�الطلــب�وذلــك�إمـا�برفضــه�أو�بإلغــاء�القـرار�ا+طعــون�فيــه�

فمحكمــــة�العـــدل�العليــــا�قبـــل�صــــدور�". 

لت�الطور��ول�و�خ��vللنظر�~ي�الدعوى��دارية�والبـت�فmÇـا�بقـرار�mÙـائي�بـات�
ّ
نون�مث

  .1غ��vقابل�للمراجعة�و��يمكن�Þحد�أطراف�الدعوى��عvÄاض�عSى�الحكم�الصادر�ع×mا

�+بــدأ�
ً
وبنــاًء�عSــى�مــا�تقــدم،�ي½ــvز�التجديــد�الــذي�جــاء�بــه�القــرار�بقــانون�~ــي�تكريســه�صــراحة

�هإحداثـــبجتـــ�ن�فيمـــا�يتعلـــق�بالـــدعاوى�ال�ـــ�fترفـــع�~ـــي�مـــادة�ا+نازعـــات��داريـــة�

�fـــ�ن�عSـــى�مســـتوى�الدرجـــة،�فمـــن�ناحيـــة�نجـــد�ا+حكمـــة��داريـــة�وال

�~ـي�الـدعاوى�ال�ـ�fترفـع�ضـد��عمـال��داريـة،�ومـن�ناحيـة�أخـرى�ا+حكمـة��داريـة�
ً
تنظر�مبدئيا

�باÞحكــام�ال�ـ�fتصــدر�عــن�ا+حكمـة��داريــة�وهــو�مـا�أكدتــه�ا+ــادة�
ً
�6تئنافيا

�اع��داري�أصبح�من�ا+مكن�أن�يتواجد�~ي�درجتـ�ن�حكميتـ�ن�مختلفتـ�ن�

fÁÂهذا�التجديد�أهميته�من�كون�أن�مبدأ�التقا�fÁى��Sع

لتحقيـــــق��ضـــــمانة�هامـــــةالقضـــــائية�القائمـــــة�بـــــذا»mا�ويعـــــد�

ا+حاكمة�العادلة�~ي�الدولة،�ومع�Ågذلك�أن�ا+تقا�fÁÂأصـبح�لـه�فرصـة�أخـرى�لحمايـة�حقوقـه�

ذات�كفـــاءة�وخ½ـــvة�ودرايـــة� عSـــى�جهـــة�قضـــائية�أخـــرى�بدرجـــة�أعSـــى

إصــUح�مــا�شــاب�أحكــام�"ن�ا+تقاضــ�ن�مــن�

×mم�من�تدارك�ما�فا»mم�من�أوجه�
ّ
  . 3"الدفوعالدرجة��و`ى�من�خطأ�أو�جهل�أو�تقص��vويمك

من�القرار��6فقد�أشارت�ا+ادة�. وما�يمكن��شارة�إليه�هنا،�هو�ا+قر�الخاص�mwذه�ا+حاكم

يكـــون�ا+قـــر�الـــدائم�للمحكمـــة��داريـــة�وا+حكمـــة�

�~ــــي�مـــدين��fغـــزة�ورام�هللا�ويجــــوز�Þي�
ً
�داريـــة�العليـــا�~ـــي�العاصــــمة�القـــدس،�و�تنعقـــدان�مؤقتـــا

                                                           
تجاوز�هذه�قد� 2022لسنة��13بعد�تعديله�بمقت�ÅÁöالقرار�بقانون�عدد�

إ`ى�ح�ن�إنشاء�ا+حاكم��دارية�ا+نصوص�علmÇا�فيه،�) محكمة�النقض

النظر�~ي�الطعون�ا+قدمة�عSى��حكام�الصادرة�عن�،تتو`ى�ا+حكمة��دارية�العليا،�فور�تشكيلها

�لدى�قلم�ا+حكمة�
ً
من�هذه�ا+ادة،�وإ`ى�ح�ن�ذلك�تسجل�تلك�الطعون�مؤقتا

ا+حكمة��دارية�.ا+حكمة��دارية�ب.أ: دارية�عSى�درجت�نتكون�ا+حاكم�� 

،�13�،2014،�مجلة�الvÄاث،�العدد�"مساءلة�القا�fÁÂعن�خطأه�ب�ن�الشريعة�والقانون 
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مــن�قــانون�أصــول�ا+حاكمــات�ا+دنيــة�والتجاريــة�لســنة��291ا+ــادة

ا+حكمـة�حكمهــا�عSـى�وجــه�الســرعة�~ـي�الطلــب�وذلــك�إمـا�برفضــه�أو�بإلغــاء�القـرار�ا+طعــون�فيــه�

". أو�بتعديلـــه�مــــع�مـــا�يvÄتــــب�عSـــى�حكمهــــا�مـــن�آثــــار�قانونيـــة

لت�الطور��ول�و�خ��vللنظر�~ي�الدعوى��دارية�والبـت�فmÇـا�بقـرار�mÙـائي�بـات�القرار�بقا
ّ
نون�مث

غ��vقابل�للمراجعة�و��يمكن�Þحد�أطراف�الدعوى��عvÄاض�عSى�الحكم�الصادر�ع×mا

�+بــدأ�
ً
وبنــاًء�عSــى�مــا�تقــدم،�ي½ــvز�التجديــد�الــذي�جــاء�بــه�القــرار�بقــانون�~ــي�تكريســه�صــراحة

جتـــ�ن�فيمـــا�يتعلـــق�بالـــدعاوى�ال�ـــ�fترفـــع�~ـــي�مـــادة�ا+نازعـــات��داريـــة�التقاÂـــ�fÁعSـــى�در 

ن�عSـــى�مســـتوى�الدرجـــة،�فمـــن�ناحيـــة�نجـــد�ا+حكمـــة��داريـــة�وال�ـــ��fن�مختلفتـــ�هيئـــÄن�قضـــائيت

�~ـي�الـدعاوى�ال�ـ�fترفـع�ضـد��عمـال��داريـة،�ومـن�ناحيـة�أخـرى�ا+حكمـة��داريـة�
ً
تنظر�مبدئيا

�باÞحكــام�ال�ـ�fتصــدر�عــن�ا+حكمـة��داريــة�وهــو�مـا�أكدتــه�ا+ــادة�العليـا�وال�ــ�fتنظـر�اســ
ً
تئنافيا

  .2"ا+حاكم��دارية"تحت�عنوان�

هذا�يع�fgأن�ال'�اع��داري�أصبح�من�ا+مكن�أن�يتواجد�~ي�درجتـ�ن�حكميتـ�ن�مختلفتـ�ن��

ويكت,�fÁهذا�التجديد�أهميته�من�كون�أن�مبدأ�التقاfÁÂ. وفق�إجراءات�وحا�ت�مختلفة

القضـــــائية�القائمـــــة�بـــــذا»mا�ويعـــــد�درجتـــــ�ن�يمثـــــل�أحـــــد�دعـــــائم��نظمـــــة�

ا+حاكمة�العادلة�~ي�الدولة،�ومع�Ågذلك�أن�ا+تقا�fÁÂأصـبح�لـه�فرصـة�أخـرى�لحمايـة�حقوقـه�

عSـــى�جهـــة�قضـــائية�أخـــرى�بدرجـــة�أعSـــىأو�اســـvÄجاعها�بعـــرض�ال'ـــ�اع�

ن�ا+تقاضــ�ن�مــن��كــمتو �،ا�يكــون�لهــا�رأي�آخــر�~ــي�ال'ــ�اعأك½ــ�vوال�ــ�fربمــ

×mم�من�تدارك�ما�فا»mم�من�أوجه�
ّ
الدرجة��و`ى�من�خطأ�أو�جهل�أو�تقص��vويمك

وما�يمكن��شارة�إليه�هنا،�هو�ا+قر�الخاص�mwذه�ا+حاكم

يكـــون�ا+قـــر�الـــدائم�للمحكمـــة��داريـــة�وا+حكمـــة�:" ... عSـــى�مـــا�يSـــي�2قر»mـــا�بقـــانون�الجديـــد�~ـــي�ف

�~ــــي�مـــدين��fغـــزة�ورام�هللا�ويجــــوز�Þي�
ً
�داريـــة�العليـــا�~ـــي�العاصــــمة�القـــدس،�و�تنعقـــدان�مؤقتـــا

                   
بعد�تعديله�بمقت�ÅÁöالقرار�بقانون�عدد�تجدر�ا+Uحظة�إ`ى�أن�القرار�بقانون�الجديد�بشأن�ا+حاكم��دارية�. 1

محكمة�النقض(+ؤقت�الذي�منحه�+حكمة�العدل�العليا�ختصاص�اU لبالنسبة�ا+سألة�

تتو`ى�ا+حكمة��دارية�العليا،�فور�تشكيلها:" ...عSى�ما�يSي��3فقرة��54بحيث�نص�~ي�مادته�

�لدى�قلم�ا+حكمة�)1(،�بصف�mا�ا+ذكورة�~ي�الفقرة�النقضمحكمة�/ ا+حكمة�العليا
ً
من�هذه�ا+ادة،�وإ`ى�ح�ن�ذلك�تسجل�تلك�الطعون�مؤقتا

�من�نفاذ�أحكام�هذا�القرار�بقانون / العليا
ً
  "..محكمة�النقض�خUل�ثUث�ن�يوما

تكون�ا+حاكم�� .1:"عSى�ما�يSي�2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��6نصت�ا+ادة�. 2

 ...". العليا�
مساءلة�القا�fÁÂعن�خطأه�ب�ن�الشريعة�والقانون "ا+ومfg،�أحمد�محمد،�شديفات،�صفوان�محمد،�. 3
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ومــــــا�يمكــــــن�". م×mمــــــا�بموافقــــــة�رئيســــــها�أن�تنعقــــــد�~ــــــي�أي�مكــــــان�آخــــــر�~ــــــي�الدولــــــة�عنــــــد�الحاجــــــة

+قـــــر�ا+حـــــاكم��داريـــــة،��ول�مركـــــزي�ثابـــــت�و�دائـــــم�ويكـــــون�~ـــــي�

مدينة�القدس�الشريف،�والثاني���مركزي�و�مؤقت�بحكم�الواقع�الذي�تعيشـه�مدينـة�القـدس�

  .وسيطرة��حتUل�الصهيوني�بقانونه�وقضاءه�وإدارته�ا+حتلة�علmÇا

تتبـــع�طريقـــة��يـــثح،�بأحكـــام�خاصـــة�قضـــاة�ا+حـــاكم��داريـــة

التعي�ن�بمقت�ÅÁöقرار�رئا�fÁæبناًء�عSى�تنسيب�مـن�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم��داريـة�~ـي�نـدب�

�2ووضـعت�الفقـرة�. مـن�القـرار�بقـانون �

،�حيــــث�يــــتم�1للمنصــــوص�علــــmÇم�بــــنفس�ا+ــــادة�فقــــرة

و��بد�من��شارة�إ`ى�.تعيي×mم�بقرار�رئا�fÁæبعد�التشاور�مع�مجلس�القضاء��عSى�ووزير�العدل

أن�القــرار�بقــانون�قــد�ضــبط�شــروط�خاصــة�بكــل�صــنف�مــن�أصــناف�القضــاة��داريــ�ن�وذلــك�

حسب�الدرجة�ال��fينتمـون�إلmÇـا�وÚـي�شـروط�تتعلـق�بخ½ـvة�وكفـاءة�القضـاة�ودرايـ�mم�~ـي�ا+جـال�

إ��أmÙـــــم�خاضــــع�ن�لـــــنفس�الواجبــــات�ال�ـــــ�fضــــبطها�القـــــرار�بقــــانون،�وÚـــــي�

  .�3عSى�نزاه�mم�واستقUلي�mم�ومنع�تضارب�ا+صالح

وتتـألف�تركيبــة�ا+حكمـة��داريــة�كدرجـة�أو`ــى�مـن�رئــيس�ونائـب�وعــدد�مـن�القضــاة�وتنعقــد�

أمــا�ا+حكمــة��داريــة�العليــا،�فéــ�f. 4اة�مــع�رئيســها

�vيئــة�أو�أك¿ــmwوتتــألف�مــن�رئيســها�ونائبــه�وعــدد�مــن�القضــاة،�وتنعقــد��vتتشــكل�مــن�هيئــة�أو�أك¿ــ

بشرط�أن���يتجاوز�عددها�خمسة�قضاة�مع�رئيسها،�ويمكن�لها�وبصفة�استثنائية�وبناًء�عSى�

الجوهريــــــة�ة�للنظــــــر�~ــــــي�بعــــــض�ا+ســــــائل�

  .وتكون�بذلك�أعSى�هيئة�قضائية�إدارية�~ي�ا+نظومة�الفلسطينية

إن�مـــا�تقـــدم�يمثـــل�الرغبـــة�الواضـــحة�~ـــي�إرســـاء�قضـــاء�إداري�يتكـــون�مـــن�أك¿ـــ�vمـــن�محكمـــة�

لقضـــاء�مثلـــه�مثـــل�ا��اعـــات��داريـــة�بواســـطة�قضـــاة�مختصـــ�ن�يعينـــون�~ـــي�الغـــرض

تعزيز�استقUلية�القضاء��داري�الفلسطي�fgعن�القضاء�العادي�

                                                           
مة��دارية�ونائبه�وقضا»mا�ونائب�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وقضا»mا�بقرار�من�

  ". يع�ن�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وتقبل�استقالته�بقرار�من�الرئيس

  . بالنسبة�لشروط�تعي�ن�قضاة�ا+حكمة��دارية�العليا

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���
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م×mمــــــا�بموافقــــــة�رئيســــــها�أن�تنعقــــــد�~ــــــي�أي�مكــــــان�آخــــــر�~ــــــي�الدولــــــة�عنــــــد�الحاجــــــة

+قـــــر�ا+حـــــاكم��داريـــــة،��ول�مركـــــزي�ثابـــــت�و�دائـــــم�ويكـــــون�~ـــــي�اســـــتنتاجه�هـــــو�وجـــــود�تنظيمـــــ�ن�

مدينة�القدس�الشريف،�والثاني���مركزي�و�مؤقت�بحكم�الواقع�الذي�تعيشـه�مدينـة�القـدس�

وسيطرة��حتUل�الصهيوني�بقانونه�وقضاءه�وإدارته�ا+حتلة�علmÇا

قضـــاة�ا+حـــاكم��داريـــة�وخـــص�الـــنص�الجديـــد�تعيـــ�ن

التعي�ن�بمقت�ÅÁöقرار�رئا�fÁæبناًء�عSى�تنسيب�مـن�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم��داريـة�~ـي�نـدب�

�+ـا�ورد�با+ـادة�
ً
�71قضاة�ا+حاكم��دارية�ورؤسـاmjا�وفقـا

للمنصــــوص�علــــmÇم�بــــنفس�ا+ــــادة�فقــــرةاســــتثناء�يتعلــــق�بــــأول�تعيــــ�ن��7مــــن�ا+ــــادة�

تعيي×mم�بقرار�رئا�fÁæبعد�التشاور�مع�مجلس�القضاء��عSى�ووزير�العدل

أن�القــرار�بقــانون�قــد�ضــبط�شــروط�خاصــة�بكــل�صــنف�مــن�أصــناف�القضــاة��داريــ�ن�وذلــك�

حسب�الدرجة�ال��fينتمـون�إلmÇـا�وÚـي�شـروط�تتعلـق�بخ½ـvة�وكفـاءة�القضـاة�ودرايـ�mم�~ـي�ا+جـال�

إ��أmÙـــــم�خاضــــع�ن�لـــــنفس�الواجبــــات�ال�ـــــ�fضــــبطها�القـــــرار�بقــــانون،�وÚـــــي�. 2قضــــائي�والقــــانونيال

واجبات�للحفاظ�عSى�نزاه�mم�واستقUلي�mم�ومنع�تضارب�ا+صال

وتتـألف�تركيبــة�ا+حكمـة��داريــة�كدرجـة�أو`ــى�مـن�رئــيس�ونائـب�وعــدد�مـن�القضــاة�وتنعقــد�

اة�مــع�رئيســهاهيئا»mــا�بعــدد���يزيــد�و��يقــل�عــن�ثUثــة�قضــ

�vيئــة�أو�أك¿ــmwوتتــألف�مــن�رئيســها�ونائبــه�وعــدد�مــن�القضــاة،�وتنعقــد��vتتشــكل�مــن�هيئــة�أو�أك¿ــ

بشرط�أن���يتجاوز�عددها�خمسة�قضاة�مع�رئيسها،�ويمكن�لها�وبصفة�است

ة�للنظــــــر�~ــــــي�بعــــــض�ا+ســــــائل�طلــــــب�رئيســــــها�أن�تنعقــــــد�بكامــــــل�أعضــــــاmjا�كهيئــــــة�عامــــــ

وتكون�بذلك�أعSى�هيئة�قضائية�إدارية�~ي�ا+نظومة�الفلسطينية�375+ادة�ا+حددةبا

إن�مـــا�تقـــدم�يمثـــل�الرغبـــة�الواضـــحة�~ـــي�إرســـاء�قضـــاء�إداري�يتكـــون�مـــن�أك¿ـــ�vمـــن�محكمـــة�

للنظـــر�~ـــي�ال'�اعـــات��داريـــة�بواســـطة�قضـــاة�مختصـــ�ن�يعينـــون�~ـــي�الغـــر

 . العادي�ومحاكمه
ً
تعزيز�استقUلية�القضاء��داري�الفلسطي�fgعن�القضاء�العادي��وتم�أيضا

  .من�خUل�إحداث�هيكل�مختص�بتنازع��ختصاص

                   
مة��دارية�ونائبه�وقضا»mا�ونائب�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وقضا»mا�بقرار�من�يع�ن�رئيس�ا+حك.1:" من�القرار�بقانون�نصت�عSى�أّنه�7ا+ادة�. 1

يع�ن�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وتقبل�استقالته�بقرار�من�الرئيس.3......2. الرئيس�بناًء�عSى�تنسيب�من�الجمعية�العامة�للمحاكم��دارية
بالنسبة�لشروط�تعي�ن�قضاة�ا+حكمة��دارية�العليا�10ا+حكمة��دارية،�وا+ادة��بالنسبة�لشروط�تعي�ن�قضاة�9راجع�ا+ادة�. 2
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��14انظر�ا+ادة�. 3
  .من�القرار�بقانون �19ا+ادة�. 4
  .من�القرار�بقانون �37ا+ادة�. 5
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بمــــا�أن�القــــرار�بقــــانون�يرمــــي�إ`ــــى�بنــــاء�قضــــاء�إداري�متكامــــل�وÚــــي�غايــــة���يكفــــي�لتحقيقهــــا�

�لهياكل�أخرى�تضطلع�بمهام�أخرى�ذات�أهميـة�
ً
يئات�حكمية�فقط،�بل�تحتاج�أيضا

ا+ســـــار�ا+Yـــــ��fو�شـــــراف�عليـــــه�وعSــــى) 2

قـد��2002لسـنة��1ن�السـلطة�القضـائية�رقـم�

�fY+ى�ا+سار�اSى�تكون�مهمته��ساسية��شراف�عSللقضاء��ع�
ً
منه�مجلسا

ولغايــة�فصــل�القضــاء��داري�عــن�العــد`ي�وضــمان�

لســطي�fgقضــاة�ا+حــاكم��داريــة�اضــطUع�كــل�قضــاء�وقضــاته�بوظــائفهم،�لــم�يجعــل�ا+شــرع�الف

خاضـــع�ن�+جلـــس�القضـــاء��عSـــى،�بـــل�جعلهـــم�~ـــي�منـــأى�عنـــه�وتـــابع�ن�~ـــي�مســـارهم�ا+Yـــ�fلهيكـــل�

" الجمعيــة�العامــة�للمحــاكم��داريــة"حيــث�نــّص�القــرار�بقــانون�محــل�الدراســة�عSــى�إنشــاء

القرار�بقانون�لم�يشر�إ`ى�أي�عUقـة�تـربط�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم�

�fÁـى،�واتبــع�خيـار�اختلــف�فيـه�عمـا�هــو�معتمـد�~ــي�القـانون�التون,ــSداريـة�بمجلـس�القضــاء��ع�

�أعSـــى�للقضـــاء�ينضـــوي�تحتـــه�أربعـــة�هياكـــل�وÚـــي
ً
مجلـــس�: "الـــذي�أحـــدث�الدســـتور�فيـــه�مجلســـا

ومجلـس�القضـاء�ا+ـا`ي،�والجلسـة�العامـة�للمجـالس�

غ�ــــ�vأن�مجلــــس�القضــــاء��عSــــى�~ــــي�فلســــط�ن�منصــــوص�عليــــه�~ــــي�القــــانون�

  .فيحظى�بقيمة�قانونية�أسم�Åمن�الجمعية�العامة

داريــــة�رئــــيس�ا+حكمــــة�� : أعضــــاء�وهــــم

وتتخـــذ�. 3العليــا�ونائبــه،�إ`ـــى�جانــب�أقـــدم�خمســة�مـــن�قضــا»mا،�ورئـــيس�ا+حكمــة��داريـــة�ونائبــه

مـن�القـرار�بقـانون�عSـى�اختيـار�رئـيس�للجمعيـة�

حكمة��دارية�ه�يمكن�اعتبار�أن��مر�يميل�إ`ى�اعتبار�رئيس�ا+

جــــــزء�مــــــن�ه�اللتــــــان�تمنحانــــــ�13مــــــن�ا+ــــــادة�

،�إ`ــى�جانــب�منحــه�صــUحيات�متابعــة�تنفيــذ�قــرارات�
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ً
  إحداث]هياكل]استشرافية]وتمثيلية: ثانيا

بمــــا�أن�القــــرار�بقــــانون�يرمــــي�إ`ــــى�بنــــاء�قضــــاء�إداري�متكامــــل�وÚــــي�غايــــة���يكفــــي�لتحقيقهــــا�

�لهياكل�أخرى�تضطلع�بمهام�أخرى�ذات�أهميـة�إحداث�ه
ً
يئات�حكمية�فقط،�بل�تحتاج�أيضا

2(وتــــرتبط�بســـــ��vعمليــــة�التقاÂـــــ�fÁأمـــــام�القضــــاء��داري 

  ).1(للقضاة��داري�ن

  هيكل]مختص]ل�شراف]ع�ى]القضاة]�داريDن: 1

ن�السـلطة�القضـائية�رقـم�،�نجد�بأن�قـانو عند�النظر�إ`ى�القضاء�العد`ي

�للقضاء��عSى�تكون�مهمته��ساسية��شراف�عSى�ا+سار�ا+�37أحدث�با+ادة�
ً
منه�مجلسا

ولغايــة�فصــل�القضــاء��داري�عــن�العــد`ي�وضــمان�. للقضــاة�العــدلي�ن�العــامل�ن�بكافــة�ا+حــاكم

اضــطUع�كــل�قضــاء�وقضــاته�بوظــائفهم،�لــم�يجعــل�ا+شــرع�الف

خاضـــع�ن�+جلـــس�القضـــاء��عSـــى،�بـــل�جعلهـــم�~ـــي�منـــأى�عنـــه�وتـــابع�ن�~ـــي�مســـارهم�ا+

حيــث�نــّص�القــرار�بقــانون�محــل�الدراســة�عSــى�إنشــاء. آخــر

  .ا+سار�ا+�fYللقضاة��داري�ن�لíشراف�عSى

القرار�بقانون�لم�يشر�إ`ى�أي�عUقـة�تـربط�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم�وتجدر��شارة�إ`ى�أن�

�داريـة�بمجلـس�القضــاء��عSـى،�واتبــع�خيـار�اختلــف�فيـه�عمـا�هــو�معتمـد�~ــي�القـانون�التون

�أعSـــى�للقضـــاء�ينضـــوي�تحتـــه�أربعـــة�هياكـــل�وÚـــي
ً
الـــذي�أحـــدث�الدســـتور�فيـــه�مجلســـا

ومجلـس�القضـاء�ا+ـا`ي،�والجلسـة�العامـة�للمجـالس��القضاء�العد`ي،�ومجلس�القضاء��داري،

غ�ــــ�vأن�مجلــــس�القضــــاء��عSــــى�~ــــي�فلســــط�ن�منصــــوص�عليــــه�~ــــي�القــــانون�. 1"القضــــائية�الثUثــــة

fgالفلسطي�fÁæمن�الجمعية�العامة��2سا�Åفيحظى�بقيمة�قانونية�أسم

أعضــــاء�وهــــم�9وتتــــألف�الجمعيــــة�العامــــة�للمحــــاكم��داريــــة�مــــن�

العليــا�ونائبــه،�إ`ـــى�جانــب�أقـــدم�خمســة�مـــن�قضــا»mا،�ورئـــيس�ا+حكمــة��داريـــة�ونائبــه

مـن�القـرار�بقـانون�عSـى�اختيـار�رئـيس�للجمعيـة��13ولـم�تـنّص�ا+ـادة�. الجمعيـة�قرارا»mـا�باþجمـاع

ه�يمكن�اعتبار�أن��مر�يميل�إ`ى�اعتبار�رئيس�ا+العامة�للمحاكم��دارية،�إ��أنّ 

مــــــن�ا+ــــــادة��3و��2العليــــــا�بمثابــــــة�رئيســــــها�بــــــالنظر�إ`ــــــى�الفقــــــرت�ن�

�vحيات�الجمعيــة�العامــة�ع½ــUحيات�متابعــة�تنفيــذ�قــرارات�التفــويضصــUإ`ــى�جانــب�منحــه�صــ�،

                   
  . 2014من�دستور�تونس�لسنة��112الفصل�. 1
 . 2003انون��سا�fÁæالفلسطي�fgلسنة�من�الق�100ا+ادة�. 2
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��13انظر�ا+ادة�. 3
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يـة�أمـام�الجمعية�العامة�و�شراف�عSى��مانة�العامة�للمحاكم��دارية�ويمثلها�ا+حاكم��دار 

وعـن�اختصــاص�الجمعيــة�العامــة،�فــإ`ى�جانــب�إبـداء�الــرأي�فيمــا�يخــص�مشــاريع�النصــوص�

القانونيـــــــة�ال�ـــــــ�fتتعلـــــــق�با+حـــــــاكم��داريـــــــة�وإقـــــــرار�ا+��انيـــــــة�الســـــــنوية�للقضـــــــاء��داري،�تتـــــــو`ى�

  .�fللقضاة��داري�ن

ــ�fللقضــاة،�هــو�كــل�مــا�يتعلــق�بنــدب�القضــاة�و�تجديــد�و�يــ�mم�للعمــل�

إعــــــار»mم�با+حــــــاكم�بشــــــكل�دائــــــم�أو�مؤقــــــت�أو�لUضــــــطUع�بمهــــــام�قضــــــائية�أو�قانونيــــــة�أخــــــرى�أو�

ي�مطالـــــــب�،�وتـــــــرقي�mم�و�مـــــــنحهم��جـــــــازات�النظـــــــر�~ـــــــ

  .3وكل�ما�يتعلق�بنقل�mم�وتأدي¾mم�وتلقي�التظلمات�ال��fتطرأ�ضد�أحدهم

ال�ـــ�fتتســـلط�عSـــى�عمـــل�القضـــاة��4وتســـهر�الجمعيـــة�العامـــة�عSـــى�عمليـــة�التفتـــيش�القضـــائي

�داري�ن�وكذلك�تأدي¾mم،�فبالنسبة�لعملية�التفتيش�القضائي،�ف�féتتم�من�ِقبل�دائرة�ُتنشmZا�

لعامــة�وتكـون�تابعــة�للمحكمـة��داريــة�العليـا�ويvÄأســها�نائـب�رئــيس�ا+حكمـة��داريــة�

العليا�وتتكون�من�عدد�من�القضاة��داري�ن�مكلف�ن�بذلك�بمقت�ÅÁöقرار�يصدر�عن�الجمعية�

وتعمـل�هـذه�الـدائرة�عSـى�إعـداد�تقـارير�

نشـــاط�القضـــاة��داريـــ�ن�وتحيلهـــا�لـــدى�الجمعيـــة�العامـــة�خـــUل�شـــهر�مـــن�تــــاريخ�

أمــــــا�بالنســــــبة�للمســــــاءلة�التأديبيــــــة�للقضــــــاة��داريــــــ�ن،�فتــــــتم�ع½ــــــ�vدائــــــرة�التفتــــــيش�ســــــابقة�

�وعنــــد�
ً
الـــذكر،�حيــــث�تتلقــــى�الشــــكاوى�ال�ــــ�fُترفــــع�ضــــد�القضــــاة��داريــــ�ن�وتحقــــق�فmÇــــا�ابتــــدائيا

fتحيلها�بدورها�للمجلس�التأدي��f�الذي�يتشكل�من��6ا+سألة�للجمعية�العامة�ال

مــــــن�غ�ــــــ�vقضــــــاة�-اثنــــــ�ن�مــــــن�قضــــــاة�ا+حكمــــــة��داريــــــة�العليــــــا�وأحــــــد�قضــــــاة�ا+حكمــــــة��داريــــــة�

  .والذي�يكون�تنظيمه�وعمله�خاضع�لنظام�تضعه�الجمعية

                                                           
�للماد

ً
من��7ة�تعمل�الجمعية�العامة�عSى�تنسيب�ندب�رئيس�ا+حكمة��دارية�ونائبه�وقضا»mا�ونائب�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وقضا»mا�وفقا

مقت�ÅÁöقرار�صادر�عن�رئيس�ا+حكمة�العليا�وتجديد�مدته�يكون�بقرار�صادر�عن�الجمعية�العامة،�انظر�ا+ادة�

والندب�من�أجل��ضطUع�بمهام�قانونية�أو�قضائية�أخرى�غ��vالعمل�با+حاكم�فتكونا�بقرار�صادر�عن�رئيس�

 .عSى�دائرة�للتفتيش�القضائي�عSى�القضاة�العدلي�ن�
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الجمعية�العامة�و�شراف�عSى��مانة�العامة�للمحاكم��دارية�ويمثلها�ا+حاكم��دار 

  .القضاء�و�شراف�عSى�كامل��عمال��دارية�فmÇا

وعـن�اختصــاص�الجمعيــة�العامــة،�فــإ`ى�جانــب�إبـداء�الــرأي�فيمــا�يخــص�مشــاريع�النصــوص�

القانونيـــــــة�ال�ـــــــ�fتتعلـــــــق�با+حـــــــاكم��داريـــــــة�وإقـــــــرار�ا+��انيـــــــة�الســـــــنوية�للقضـــــــاء��داري،�تتـــــــو`ى�

+�fYللقضاة��داري�نالجمعية�العامة��شراف�الكامل�عSى�ا+سار�ا

وا+قصــود�با+ســار�ا+Yــ�fللقضــاة،�هــو�كــل�مــا�يتعلــق�بنــدب�القضــاة�و�تجديــد�و�يــ�mم�للعمــل�

با+حــــــاكم�بشــــــكل�دائــــــم�أو�مؤقــــــت�أو�لUضــــــطUع�بمهــــــام�قضــــــائية�أو�قانونيــــــة�أخــــــرى�أو�

،�وتـــــــرقي�mم�و�مـــــــنحهم��جـــــــازات�النظـــــــر�~ـــــــ1للحكومـــــــات��جنبيـــــــة�أو�الهيئـــــــات�الدوليـــــــة

وكل�ما�يتعلق�بنقل�mم�وتأدي¾mم�وتلقي�التظلمات�ال��fتطرأ�ضد�أحدهم�2استقال�mم

وتســـهر�الجمعيـــة�العامـــة�عSـــى�عمليـــة�التفتـــيش�القضـــائي

�داري�ن�وكذلك�تأدي¾mم،�فبالنسبة�لعملية�التفتيش�القضائي،�ف�féتتم�من�ِقبل�دائرة�ُتنش

لعامــة�وتكـون�تابعــة�للمحكمـة��داريــة�العليـا�ويvÄأســها�نائـب�رئــيس�ا+حكمـة��داريــة�الجمعيـة�ا

العليا�وتتكون�من�عدد�من�القضاة��داري�ن�مكلف�ن�بذلك�بمقت�ÅÁöقرار�يصدر�عن�الجمعية�

وتعمـل�هـذه�الـدائرة�عSـى�إعـداد�تقـارير�. ويعملـون�+ـدة�سـنة�قابلـة�للتجديـد�مـرة�واحـدة�،العامـة

نشـــاط�القضـــاة��داريـــ�ن�وتحيلهـــا�لـــدى�الجمعيـــة�العامـــة�خـــUل�شـــهر�مـــن�تــــاريخ�تقّيميـــة�حـــول�

  . 5ان�mاء�إعدادها

أمــــــا�بالنســــــبة�للمســــــاءلة�التأديبيــــــة�للقضــــــاة��داريــــــ�ن،�فتــــــتم�ع½ــــــ�vدائــــــرة�التفتــــــيش�ســــــابقة�

�وعنــــد�
ً
الـــذكر،�حيــــث�تتلقــــى�الشــــكاوى�ال�ــــ�fُترفــــع�ضــــد�القضــــاة��داريــــ�ن�وتحقــــق�فmÇــــا�ابتــــدائيا

ا+سألة�للجمعية�العامة�ال��fتحيلها�بدورها�للمجلس�التأدي�التأكد�تحيل

اثنــــــ�ن�مــــــن�قضــــــاة�ا+حكمــــــة��داريــــــة�العليــــــا�وأحــــــد�قضــــــاة�ا+حكمــــــة��داريــــــة�

والذي�يكون�تنظيمه�وعمله�خاضع�لنظام�تضعه�الجمعية�7-الجمعية�العامة

                   
�للماد.1

ً
تعمل�الجمعية�العامة�عSى�تنسيب�ندب�رئيس�ا+حكمة��دارية�ونائبه�وقضا»mا�ونائب�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا�وقضا»mا�وفقا

مقت�ÅÁöقرار�صادر�عن�رئيس�ا+حكمة�العليا�وتجديد�مدته�يكون�بقرار�صادر�عن�الجمعية�العامة،�انظر�ا+ادة�القرار�بقانون،�الندب�ا+ؤقت�يتم�ب

والندب�من�أجل��ضطUع�بمهام�قانونية�أو�قضائية�أخرى�غ��vالعمل�با+حاكم�فتكونا�بقرار�صادر�عن�رئيس�أما��عارة�. من�القرار�بقانون �12

  .امةالدولة�بتنسيب�من�الجمعية�الع
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��51انظر�ا+ادة�. 2
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��1فقرة��12انظر�ا+ادة�. 3
42قد�نص�بمادته� 2002لسنة��1تجدر��شارة�إ`ى�أن�قانون�السلطة�القضائية�رقم�. 4
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��15دة�انظر�ا+ا. 5
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��16انظر�ا+ادة�. 6
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��17انظر�ا+ادة�. 7

ا�	و��� ا�����
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إ`ــى�أن�أحكــام�قــانون�الســلطة�القضــائية�

تبقــــى�ســــارية�ا+فعــــول�عSــــى�القضــــاء��داري�~ــــي�كــــل�مــــا�ســــكت�عنــــه�القــــرار�

�جـزء���
ً
�وأخ�ـvا

ً
بقانون،�وþن�تم�فصل�القضاء��داري�عن�القضاء�العـد`ي،�إ��أن�كUهمـا�أو�

إن�مــــــا�يم�ــــــ��القضــــــاء��داري�عــــــن�القضــــــاء�العــــــادي�هــــــو�أن�الــــــدعاوى��داريــــــة�يكــــــون�أحــــــد�

أطرافهــــــا�دائمــــــا��دارة�العموميــــــة�وال�ــــــ�fتتمتــــــع�بامتيــــــازات�الســــــلطة�العامــــــة�ومظــــــاهر�الســــــيادة�

،�فéـــ�fبحاجـــة�+ـــ
ً
�معنويـــا

ً
ـــا�كانـــت��دارة�العامـــة�شخصـــا

ّ
ن�يمثلهـــا�و+

نحو�إحـــــداث�هيكـــــل�لتمثيـــــل�كـــــل�هياكـــــل��دارة�

�فmÇــا�أمــام�القاÂــ��fÁدارة�وذلــك�صــلب�ا+ــادة�
ً
العموميــة�~ــي�الــدعاوى��داريــة�ال�ــ�fتكــون�طرفــا

و��يعـــد�ا+شـــّرع�.. ". القضـــاء��داري�نيابـــة�إداريـــة�

�لهـذا�الهيكـل�~ـي�
ً
fÁ،�فنجد�مث�U~ي�القـانون�التون,ـ�fÁمثـا�

فهــا�القــانون�عــدد�
ّ
مــؤرخ��1988لســنة���13اعــات�الدولــة�الــذي�ال�ــ�fكل

ســـات�العموميــة�ذات�الصــبغة��داريــة�وا+ؤسســـات�

ترفــع�منــه�أو�ضــده�الــدعاوى�القضــائية�

�أو�مطلوبـة�لـدى�
ً
�فmÇا�طالبـة

ً
ال��fتكون�الدولة�أو�أية�مؤسسة�عمومية�ذات�صبغة�إدارية�طرفا

�fgيابــــــة��داريـــــــة�~ــــــي�القـــــــانون�الفلســـــــطي

�
ً
�اعــات�الدولــة�~ــي�القــانون�التون,ــ�fÁهــو�أن�هــذه��خ�ــvة�تتبــع�هيكليــا

�للقـرار�
ً
~ـي�حـ�ن�أن�النيابـة��داريـة�وفقـا

. عSـــى�اســـتقUلي�mا�وعـــدم�تســـييس�عملهـــا

�اعـات�الدولـة�~ـي�القـانون�التون,ـ�fÁتقتصـر�~ـي�

�ا+ركزيــــة�للدولــــة�كــــالوزارات�دون��دارات�ا+حليــــة�وا+ؤسســــات�العموميــــة�

ء،�~ـــي�حـــ�ن�أن�النيابـــة��داريـــة�~ـــي�ا+وجـــودة�~ـــي�ا+حافظـــات�وال�ـــ�fيمثلهـــا�رؤســـاءها�أمـــام�القضـــا

ل�جميع�الهياكل��دارية�مهما�كان�مستواها�الvÄابي
ّ
  .القانون�الفلسطي�fgف�féتمث

                                                           
وا+ؤسسات�الخاضعة�~ي�تونس�ا+تعلق�بتمثيل�الدولة�وا+ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة��دارية�

  . ،�ا+وقع��لكvÄوني�لجمعية�ا+ستشارين�ا+قررين
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،�أشــار�القــرار�بقــانون�رقــم�
ً
إ`ــى�أن�أحكــام�قــانون�الســلطة�القضــائية��2020ة�لســن�41وأخ�ــvا

تبقــــى�ســــارية�ا+فعــــول�عSــــى�القضــــاء��داري�~ــــي�كــــل�مــــا�ســــكت�عنــــه�القــــرار��2002لســــنة��1رقــــم�

�جـزء���
ً
�وأخ�ـvا

ً
بقانون،�وþن�تم�فصل�القضاء��داري�عن�القضاء�العـد`ي،�إ��أن�كUهمـا�أو�

  . يتجزأ�من�السلطة�القضائية�ككل

  يل]�دارة]�ي]الدعاوى هيكل]مختص]لتمث: 2

إن�مــــــا�يم�ــــــ��القضــــــاء��داري�عــــــن�القضــــــاء�العــــــادي�هــــــو�أن�الــــــدعاوى��داريــــــة�يكــــــون�أحــــــد�

أطرافهــــــا�دائمــــــا��دارة�العموميــــــة�وال�ــــــ�fتتمتــــــع�بامتيــــــازات�الســــــلطة�العامــــــة�ومظــــــاهر�الســــــيادة�

�للمصـــلحة�العامـــة
ً
،�فéـــ�fبحاجـــة�+ـــ. تحقيقـــا

ً
�معنويـــا

ً
ـــا�كانـــت��دارة�العامـــة�شخصـــا

ّ
و+

�~ي�دعوى�إدارية
ً
  .أمام�القضاء�عندما�تكون�خصما

نحو�إحـــــداث�هيكـــــل�لتمثيـــــل�كـــــل�هياكـــــل��دارة�مـــــا�تقـــــدم،�اتجـــــه�القـــــرار�بقـــــانونوبنـــــاًء�عSـــــى�

�فmÇــا�أمــام�القاÂــ��fÁدارة�وذلــك�صــلب�ا+ــادة�
ً
العموميــة�~ــي�الــدعاوى��داريــة�ال�ــ�fتكــون�طرفــا

القضـــاء��داري�نيابـــة�إداريـــة��تنشـــأ�لـــدى:" منـــه�وال�ـــ�fجـــاء�فmÇـــا�مـــا�يSـــي�48

الفلسطي��fgول�~ي�اتخاذ�هذا�التم.fÁ،�فنجد�مث�U~ي�القـانون�التون

فهــا�القــانون�عــدد�
ّ
مؤسســة�ا+كلــف�العــام�ب'�اعــات�الدولــة�الــذي�ال�ــ�fكل

ســـات�العموميــة�ذات�الصــبغة��داريــة�وا+ؤسســـات�بتمثيــل�الدولــة�وا+ؤس�1988مــارس��15~ــي�

ترفــع�منــه�أو�ضــده�الــدعاوى�القضــائية�"الخاضــعة�þشــراف�الدولــة�لــدى�ســائر�ا+حــاكم،�حيــث�

�أو�مطلوبـة�لـدى�
ً
�فmÇا�طالبـة

ً
ال��fتكون�الدولة�أو�أية�مؤسسة�عمومية�ذات�صبغة�إدارية�طرفا

يابــــــة��داريـــــــة�~ــــــي�القـــــــانون�الفلســـــــطي�fgلكـــــــن�الفــــــرق�بـــــــ�ن�الن. 1.."ا+حــــــاكم�العدليـــــــة�أو��داريــــــة

�
ً
ومؤسســة�ا+كلــف�العــام�ب'�اعــات�الدولــة�~ــي�القــانون�التون,ــ�fÁهــو�أن�هــذه��خ�ــvة�تتبــع�هيكليــا

�للقـرار�،2لíدارة�وهـو�مـا�قـد�يقيـد�عملهـا�ويحـد�مـن�اسـتقUلي�mا
ً
~ـي�حـ�ن�أن�النيابـة��داريـة�وفقـا

عSـــى�اســـتقUلي�mا�وعـــدم�تســـييس�عملهـــا�بقـــانون�تتبـــع�للقضـــاء��داري��مـــر�الـــذي�قـــد�يســـاعد

ومن�ناحيٍة�أخرى،�فإن�مؤسسة�ا+كلف�العـام�ب'�اعـات�الدولـة�~ـي�القـانون�التون

تمثلهــــا�عSــــى�ا+صــــالح�ا+ركزيــــة�للدولــــة�كــــالوزارات�دون��دارات�ا+حليــــة�وا+ؤسســــات�العموميــــة�

ا+وجـــودة�~ـــي�ا+حافظـــات�وال�ـــ�fيمثلهـــا�رؤســـاءها�أمـــام�القضـــا

ل�جميع�الهياكل��دارية�مهما�كان�مستواها�الvÄابي
ّ
القانون�الفلسطي�fgف�féتمث

                   
~ي�تونس�ا+تعلق�بتمثيل�الدولة�وا+ؤسسات�العمومية�ذات�الصبغة��دارية��1988لسنة��13من�قانون�عدد��1الفصل�. 1

  . þشراف�الدولة�لدى�سائر�ا+حاكم
،�ا+وقع��لكvÄوني�لجمعية�ا+ستشارين�ا+قررين"مؤسسة�ا+كلف�العام�ب'�اعات�الدولة"السيفاوي،�عمر،�. 2

ا�	و��� ا�����
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ولكــــن�مــــا�ُيUحــــظ�مــــن�. بمثابــــة�ا+حــــامي�الــــذي�يــــدافع�عــــن��دارة

 íل�
ً
دارة�~ي�الـدعاوى�القضـائية�أن�ا+شّرع�لم�يجعل�هذه�النيابة��دارية�ممثلة

�فmÇـــا�أمـــام�القضـــاء�العـــد`ي،�إذن،�يمكـــن�التســـاؤل�~ـــي�هـــذا��طـــار�+ـــاذا�لـــم�يـــتم�
ً
ال�ـــ�fتكـــون�طرفـــا

  تمك�ن�النيابة��دارية�من�هذا��ختصاص�كما�هو�الحال�~ي�القانون�التون,�fÁمث�U؟

،�للــدور�التمثيSــي�للنيابـــة��داريــة�دور�هــام�عSــى�ا+ســـتوى�العمSــي
ً
يتمثــل�~ــي�تخفيـــف��عمومــا

العـــــــبء�عـــــــن��دارة�وتمكي×mـــــــا�مــــــــن��ضـــــــطUع�بمهم�mـــــــا��ساســـــــية�~ــــــــي�تحقيـــــــق�الســـــــ��vالعــــــــادي�

�fــ��العــام�وضــمان�عــدم�انشــغالها�بالقضــايا�أمــام�ا+حــاكم�ال

ة��داريـة�تتكــون�،�نجـد�النيابـ2020لسـنة�

لكـــن�دون�أن�يبـــ�ن�الـــنص�عـــددهم�" رئـــيس�وعـــدد�كـــاٍف�مـــن��عضـــاء�وا+ـــوظف�ن��داريـــ�ن

ويتم�تعي�ن�رئـيس�النيابـة��داريـة�بعـد�تنسـيب�مـن�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم�

�ويخـــتص�الـــرئيس�بتمثيــــل. �داريـــة�بمقتöـــ�ÅÁقـــرار�رئاæـــ�fÁويكــــون�لـــه�درجـــة�مســـاعد�نائــــب�عـــام

الهياكـل��داريـة�كافـة�~ـي�الــدعاوى��داريـة�أمـام�ا+حكمـة��داريــة�و�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�~ــي�

�صـــUحيات�التمثيــل�Þي�أحـــد�مـــن�
ً
�خطيـــا

اضـع�ن�وأشـار�القـرار�بقـانون�إ`ـى�أن�أعضـاء�النيابـة��داريـة�يكونـون�خ

لســــنة��1للشــــروط�و�حكــــام�الــــواردة�~ــــي�قــــانون�الســــلطة�القضــــائية�النافــــذ�وهــــو�القــــانون�عــــدد�

��حكام�الواردة�~ي�الباب�الخامس�وا+تعلقة�بالنيابة�العامة
ً
  .وÚي�تقريبا

ويجــــب��شــــارة�إ`ــــى�أنــــه�إ`ــــى�حــــ�ن�إنشــــاء�هــــذه�النيابــــة��داريــــة،�فــــإن�النيابــــة�العامــــة�تتــــو`ى�

  .من�القرار�بقانون 

،�وإ`ـــى�جانـــب�التنظـــيم�الهيكSـــي�الجديـــد�الـــذي�جـــاء�بـــه�القـــرار�بقـــانون�~ـــي�إطـــار�الغايـــة�
ً
وأخ�ـــvا

�عSـــى�ضــــبط�
ً
ال�ـــ�fيـــروم�إلmÇـــا�وا+تمثلــــة�بإرســـاء�قضـــاء�إداري�مســــتقبل�بذاتـــه،�فقـــد�عمــــل�أيضـــا

  .اكم��دارية
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بمثابــــة�ا+حــــامي�الــــذي�يــــدافع�عــــن��دارة��داريــــةالنيابــــة��تعت½ــــ�vإذن

�لí �48خUل�ا+ادة�
ً
أن�ا+شّرع�لم�يجعل�هذه�النيابة��دارية�ممثلة

�فmÇـــا�أمـــام�القضـــاء�العـــد`ي،�إذن،�يمكـــن�التســـاؤل�~ـــي�هـــذا��طـــار�+ـــاذا�لـــم�يـــتم�
ً
ال�ـــ�fتكـــون�طرفـــا

تمك�ن�النيابة��دارية�من�هذا��ختصاص�كما�هو�الحال�~ي�القانون�التون

،�للــدور�التمثيSــي�للنيابـــة��داريــة�دور�هــام�عSــى�ا+ســـتوى�العمSــي
ً
عمومــا

العـــــــبء�عـــــــن��دارة�وتمكي×mـــــــا�مــــــــن��ضـــــــطUع�بمهم�mـــــــا��ساســـــــية�~ــــــــي�تحقيـــــــق�الســـــــ��vالعــــــــادي�

�fــ�للخــدمات�العامــة�وتحقيــق�الصــالح�العــام�وضــمان�عــدم�انشــغالها�بالقضــايا�أمــام�ا+حــاكم�ال

ل�وظيف�mا
ّ
  .قد�تعط

لسـنة��41مـن�القـرار�بقـانون�عــدد��48وبـالرجوع�للمـادة�

رئـــيس�وعـــدد�كـــاٍف�مـــن��عضـــاء�وا+ـــوظف�ن��داريـــ�ن"مـــن�

ويتم�تعي�ن�رئـيس�النيابـة��داريـة�بعـد�تنسـيب�مـن�الجمعيـة�العامـة�للمحـاكم�. وكيفية�تعيي×mم

�داريـــة�بمقتöـــ�ÅÁقـــرار�رئاæـــ�fÁويكــــون�لـــه�درجـــة�مســـاعد�نائــــب�عـــام

الهياكـل��داريـة�كافـة�~ـي�الــدعاوى��داريـة�أمـام�ا+حكمـة��داريــة�و�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�~ــي�

�صـــUحيات�التمثيــل�Þي�أحـــد�مـــن�لكامــل�مراح
ً
هـــا�وإجراءا»mــا،�ويمكـــن�للـــرئيس�أن�يفــوض�خطيـــا

وأشـار�القـرار�بقـانون�إ`ـى�أن�أعضـاء�النيابـة��داريـة�يكونـون�خ. 1أعضاء�النيابة��داريـة

للشــــروط�و�حكــــام�الــــواردة�~ــــي�قــــانون�الســــلطة�القضــــائية�النافــــذ�وهــــو�القــــانون�عــــدد�

��حكام�الواردة�~ي�الباب�الخامس�وا+تعلقة�بالنيابة�العامة�2002
ً
وÚي�تقريبا

ويجــــب��شــــارة�إ`ــــى�أنــــه�إ`ــــى�حــــ�ن�إنشــــاء�هــــذه�النيابــــة��داريــــة،�فــــإن�النيابــــة�العامــــة�تتــــو`ى�

 
ً
�+ا�نّصت�عليه�ا+ادة��مهامها�مؤقتا

ً
من�القرار�بقانون �56وفقا

،�وإ`ـــى�جانـــب�التنظـــيم�الهيكSـــي�الجديـــد�الـــذي�جـــاء�بـــه�القـــرار�بقـــانون�~ـــي�إطـــار�الغايـــة�
ً
وأخ�ـــvا

�عSـــى�ضــــبط�
ً
ال�ـــ�fيـــروم�إلmÇـــا�وا+تمثلــــة�بإرســـاء�قضـــاء�إداري�مســــتقبل�بذاتـــه،�فقـــد�عمــــل�أيضـــا

اكم��داريةنظام�خاص�يتم�توخيه�عند�رفع�الدعاوى�أمام�ا+ح

  

  

  

  

                   
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��48من�ا+ادة��4انظر�الفقرة�. 1
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  تكريس]تنظيم]خاص]بتعهد]القضاء]�داري 

ُيقصــــــد�بتعهــــــد�القضــــــاء��داري�بالشــــــروط�و�حكــــــام�الشــــــكلية�و�جرائيــــــة�ا+تعلقــــــة�برفــــــع�

وتتم�ـ���جـراءات�أمـام�القضـاء��داري�عـن�

اء�العــد`ي،�وذلــك�بــالنظر�لطبيعــة�الــدعوى��داريــة�وأطرافهــا�والــروابط�

للقاÂــ��fÁداري�دور�إيجــابي��ويكــون . 1موضــوعها

~ـــــي�الـــــدعاوى��داريـــــة�مـــــن�خـــــUل�لعـــــب�دور�تحقيقـــــي�ويســـــاهم�~ـــــي��ثبـــــات�وكشـــــف�الحقيقـــــة،�

) �دارة�كســـلطة،�و�فـــراد(لتســـاوي�بـــ�ن��طـــراف

�خاصـــــة�بالتقاÂـــــ�fÁأمـــــام�القاÂـــــ��fÁداري�
ً
�دون��حالـــــة�إ`ـــــىضـــــبط�القـــــرار�بقـــــانون�أحكامـــــا

�جـراءات�ا+نصــوص�علmÇــا�للتقاÂــ�fÁأمـام�القاÂــ�fÁالعــد`ي،�وهــذه��حكـام�يمكــن�تقســيمها�إ`ــى�

 (عهــد�ا+حكمــة��داريــة�كدرجــة�أو`ــى
ً
و�) أو�

 (كمة��دارية�العليا�كدرجة�ثانية
ً
  ).ثانيا

  أحكام]خاصة]بتعهد]اBحكمة]�دارية]كدرجة]أوºى

صـمة�بـإجراءات�خاصـة�لرفـع�الـدعوى�أمامهـا�+خا

قـــرار�إداري�مـــا�كوmÙـــا�تمثـــل�ا+رحلـــة��و`ـــى�لنظـــر�القضـــاء��داري�~ـــي�ا+ســـائل�ال�ـــ�fتنـــدرج�ضـــمن�

و�ضـــبط�لهـــا�إجـــراءات�) 1(بجملـــة�مـــن�الشـــروط

 

  كدرجة]iوºى

وهــــذه�الشــــروط�. ــــfÁء�ضــــمن�مــــواد�القــــرار�بقــــانون 

فمـــــن�ناحيـــــة�تكمـــــن�أول�هـــــذه�الشـــــروط�مـــــا�

��ُتقبــــل�الطلبــــات�أو�الطعــــون�:"~ــــي�فقر»mــــا��خ�ــــvة�وال�ــــ�fنّصــــت�عSــــى�مــــا�يSــــي

وبقــراءة�عكســية�. 3"+حكمــة��داريــة�ممــن�لــيس�لــه�فmÇــا�صــفة�ومصــلحة�شخصــية

للمادة،�فإن�الطلبات�أمام�ا+حكمة��دارية�يجب�أن�تقـدم�مـن�أطـراف�لهـم�الصـفة�~ـي�القيـام�

��دارة،�ب يجـب�أن�يتــوفر�كـذلك
ً
الجهـة�ا+ـد�ى�علmÇـا�وعــادة

                                                           
ازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،�رسالة�ماجست��v~ي��دارة�وا+الية،�جامعة�الجزائر،�كلية�

  .9ا+رجع�سابق�الذكر،�ص�سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،

ُيقبل�:" ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�،�حيث�جاء�فيه�ما�يSي

  ".القيام�بدعوى�تجاوز�السلطة�من�طرف�كل�من�يثبت�أن�له�مصلحة�مادية�كانت�أو�معنوية�~ي�إلغاء�مقرر�إداري�ما
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تكريس]تنظيم]خاص]بتعهد]القضاء]�داري : الفقرة]الثانية

ُيقصــــــد�بتعهــــــد�القضــــــاء��داري�بالشــــــروط�و�حكــــــام�الشــــــكلية�و�جرائيــــــة�ا+تعلقــــــة�برفــــــع�

وتتم�ـ���جـراءات�أمـام�القضـاء��داري�عـن�. الدعوى��داريـة�والنظـر�فmÇـا�إ`ـى�أن�يصـدر�الحكـم

اء�العــد`ي،�وذلــك�بــالنظر�لطبيعــة�الــدعوى��داريــة�وأطرافهــا�والــروابط�ا+عمــول�mwــا�أمــام�القضــ

موضــوعهاالقانونيــة�ال�ــ�fتقــوم�علmÇــا�وح�ــ�ÅعSــى�مســتوى�

~ـــــي�الـــــدعاوى��داريـــــة�مـــــن�خـــــUل�لعـــــب�دور�تحقيقـــــي�ويســـــاهم�~ـــــي��ثبـــــات�وكشـــــف�الحقيقـــــة،�

لتســـاوي�بـــ�ن��طـــرافمـــن�حـــدة�عـــدم�ا�وتســـي��vالـــدعوى�للتخفيـــف

  .2بي×mمومحاولة�تحقيق�التوازن�فيما�

�خاصـــــة�بالتقاÂـــــ�fÁأمـــــام�القاÂـــــ��fÁداري�
ً
ضـــــبط�القـــــرار�بقـــــانون�أحكامـــــا

�جـراءات�ا+نصــوص�علmÇــا�للتقاÂــ�fÁأمـام�القاÂــ�fÁالعــد`ي،�وهــذه��حكـام�يمكــن�تقســيمها�إ`ــى�

تَعَهــَدة،�أحكــام�خاصــة�بتصــنف�ن�حســب�ا+حكمــة�ا
ُ
عهــد�ا+حكمــة��داريــة�كدرجــة�أو`ــى+

كمة��دارية�العليا�كدرجة�ثانيةأحكام�تخص�تعهد�ا+ح

 
ً
Tى: أوºحكمة]�دارية]كدرجة]أوBأحكام]خاصة]بتعهد]ا

بـإجراءات�خاصـة�لرفـع�الـدعوى�أمامهـا�+خا��داريـةلقد�أفرد�القرار�بقانون�ا+حكمة�

قـــرار�إداري�مـــا�كوmÙـــا�تمثـــل�ا+رحلـــة��و`ـــى�لنظـــر�القضـــاء��داري�~ـــي�ا+ســـائل�ال�ـــ�fتنـــدرج�ضـــمن�

بجملـــة�مـــن�الشـــروط�اختصاصـــه،�ولقـــد�أحـــاط�الـــنص�هـــذه�العمليـــة

.يجب��ل�Äام�mwا�عند�تعهد�ا+حكمة��دارية) 2(محددة

كدرجة]iوºىشروط]رفع]الدعوى]أمام]اBحكمة]�دارية]-1

جــــاءت�هــــذه�الشــــروط�متفرقــــة�بعــــض�ال.ــــfÁء�ضــــمن�مــــواد�القــــرار�بقــــانون 

فمـــــن�ناحيـــــة�تكمـــــن�أول�هـــــذه�الشـــــروط�مـــــا�. تتوقـــــف�علmÇـــــا�عمليـــــة�القيـــــام�بالـــــدعوى�وســـــUم�mا

~ــــي�فقر»mــــا��خ�ــــvة�وال�ــــ�fنّصــــت�عSــــى�مــــا�يSــــي�20تضــــمنته�ا+ــــادة�

+حكمــة��داريــة�ممــن�لــيس�لــه�فmÇــا�صــفة�ومصــلحة�شخصــيةا+قدمــة�إ`ــى�ا

للمادة،�فإن�الطلبات�أمام�ا+حكمة��دارية�يجب�أن�تقـدم�مـن�أطـراف�لهـم�الصـفة�~ـي�القيـام�

يجـب�أن�يتــوفر�كـذلكمـث�Uمنظـور��دارة،�وشـرط�الصـفة�

                   
ازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،�رسالة�ماجست��v~ي��دارة�وا+الية،�جامعة�الجزائر،�كلية�سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+ن. 1

 .9،�ص2015/2016الحقوق،�
سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،. 2
ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�،�حيث�جاء�فيه�ما�يSي�1972لسنة��40من�قانون�عدد��6نفس�هذا�الشرط�نص�عليه�الفصل�. 3

القيام�بدعوى�تجاوز�السلطة�من�طرف�كل�من�يثبت�أن�له�مصلحة�مادية�كانت�أو�معنوية�~ي�إلغاء�مقرر�إداري�ما

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

ص�منفعـــــة�ماديـــــة�أو�معنويـــــة�يرمـــــي�إ`ـــــى�تحقيقهـــــا�مـــــن�وراء�هـــــذا�

ن،�أي�أن�الشـــــخص�يجـــــب�أن�يكـــــون�لـــــه�

  .الصفة�~ي�تحقيق�تلك�ا+صلحة�ال��fتعود�عليه�هو�و��يمكن�Þحد�غ�vه�أن�يطالب�mwا�Þجله

داريـــــة�يقتöـــــ�fÁأن���يخـــــرج�عـــــن�ومـــــن�ناحيـــــٍة�أخـــــرى،�فـــــإن�رفـــــع�الـــــدعوى�أمـــــام�ا+حكمـــــة�� 

منـــــــه�وإ��قضـــــــت�ا+حكمـــــــة��داريـــــــة�بعـــــــدم�

اختصاصــها،�ويكــون�موضــوع�الــدعوى�عمــل�إداري�تنفيــذي�ومــس�بــا+راكز�القانونيــة�للشــخص�

�أو�مــا�ارتــبط�بالعقــد��داري�مــن�أعمــال
ً
�إداريــا

ً
هــذه�الحــا�ت�و . مقــدم�الــدعوى�ســواء�كــان�قــرارا

عيــب��ختصــاص،�مخالفــة�الدســتور�أو�القــوان�ن�أو��نظمــة�أو�الخطــأ�~ــي�تطبيقهــا�

أو�تأويلهــا،�اقÄــvان�القــرار�أو�إجــراءات�إصــداره�بعيــب�الشــكل،�إســاءة�اســتعمال�الســلطة،�عيــب�

�يتبـــــ�ن�التوســـــع�الـــــذي. الســـــبب،�امتنـــــاع�الجهـــــة�ا+ختصـــــة�عـــــن�إصـــــدار�قـــــرار�ألزمهـــــا�بـــــه�القـــــانون 

اعتمده�ا+شّرع�~ي�ضبط�حا�ت�رفع�الدعوى�أمام�ا+حكمة��دارية�إذا�مـا�قورنـت�بنظ�m«vـا�~ـي�

عSــى�أن�حــا�ت�القيــام��1972لســنة��40

عيـــــب��ختصـــــاص،�خـــــرق�:" أمــــام�ا+حكمـــــة��داريـــــة�للطعـــــن�بـــــالقرار��داري�تكــــون�عنـــــد�وجـــــود

اف�بالســــــــــلطة�الجوهريــــــــــة،�خــــــــــرق�قاعــــــــــدة�مــــــــــن�القواعــــــــــد�قانونيــــــــــة،��نحــــــــــر 

شـروط�"تحـت�عنـوان��24وضبط�القرار�بقانون�شروط�تتعلق�بالدعوى��دارية�~ـي�مادتـه�

،�وÚــي�شــروط�تتعلــق�بالشــكل�الــذي�يكــون�علmÇــا��ســتدعاء�الــذي�يقدمــه�

ة�إ`ـى�أن�نفـس�هـذه�الشـروط�تنطبـق�عSـى�اللـوائح�الجوابيـة�

فمـــن�حيـــث�شـــكله،�أوجـــب�القـــرار�بقـــانون�أن�يكـــون��ســـتدعاء�

�أي�غ�ـــ�vمكتـــوب�بخـــط�اليـــد�لســـهولة�التعامـــل�معـــه�وأن�يكـــون�كـــل�وجـــه�عSـــى�
ً
�وواضـــحا

ً
مطبوعـــا

. ذا�كـــان�ا+ســـتد�ى�أك¿ـــ�vمـــن�شـــخصبورقـــة�عSـــى�حـــدا�وأن�يقـــّدم��ســـتدعاء�بـــأك¿�vمـــن�نســـخة�إ

ومـن�حيــث�محتــوى��ســتدعاء،�فيجــب�أن�يتضــمن�عSــى�بيانــات��طــراف،�وأن�يــتم�التنصــيص�

و�أي�طلبـــات�يريـــدها�...) يتعلـــق�بـــ...لســـنة�

ى�وذكر�+حتوى�القرار�ا+ستد�ي�يروم�إلmÇا�من�خUل�دعواه،�ويجب��شارة�+وجز�وقائع�الدعو 

محــــل�الطعــــن�وأســــباب�ذلــــك�الطعــــن،�فــــالقرار��داري�هــــو�محــــور�الــــدعاوى��داريــــة�ويجــــب�أن�
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ص�منفعـــــة�ماديـــــة�أو�معنويـــــة�يرمـــــي�إ`ـــــى�تحقيقهـــــا�مـــــن�وراء�هـــــذا�ويجـــــب�أن�تكـــــون�لهـــــذا�الشـــــخ

ن،�أي�أن�الشـــــخص�يجـــــب�أن�يكـــــون�لـــــه��وقـــــد�جعلـــــت�ا+ـــــادة�هـــــذين�الشـــــرط�ن�متUزمـــــ. الطلـــــب

الصفة�~ي�تحقيق�تلك�ا+صلحة�ال��fتعود�عليه�هو�و��يمكن�Þحد�غ�vه�أن�يطالب�mwا�Þجله

ومـــــن�ناحيـــــٍة�أخـــــرى،�فـــــإن�رفـــــع�الـــــدعوى�أمـــــام�ا+حكمـــــة�� 

منـــــــه�وإ��قضـــــــت�ا+حكمـــــــة��داريـــــــة�بعـــــــدم��22ال�ـــــــ�fضـــــــبطها�القـــــــرار�بقـــــــانون�با+ـــــــادة��الحـــــــا�ت

اختصاصــها،�ويكــون�موضــوع�الــدعوى�عمــل�إداري�تنفيــذي�ومــس�بــا+راكز�القانونيــة�للشــخص�

�أو�مــا�ارتــبط�بالعقــد��داري�مــن�أعمــال
ً
�إداريــا

ً
مقــدم�الــدعوى�ســواء�كــان�قــرارا

عيــب��ختصــاص،�مخالفــة�الدســتور�أو�القــوان�ن�أو��نظمــة�أو�الخطــأ�~ــي�تطبيقهــا�: Úــي�التاليــة

أو�تأويلهــا،�اقÄــvان�القــرار�أو�إجــراءات�إصــداره�بعيــب�الشــكل،�إســاءة�اســتعمال�الســلطة،�عيــب�

الســـــبب،�امتنـــــاع�الجهـــــة�ا+ختصـــــة�عـــــن�إصـــــدار�قـــــرار�ألزمهـــــا�بـــــه�القـــــانون 

اعتمده�ا+شّرع�~ي�ضبط�حا�ت�رفع�الدعوى�أمام�ا+حكمة��دارية�إذا�مـا�قورنـت�بنظ�m«vـا�~ـي�

40مــن�قــانون�عــدد��7القــانون�التون,ــfÁ،�إذ�نــص�الفصــل�

أمــــام�ا+حكمـــــة��داريـــــة�للطعـــــن�بـــــالقرار��داري�تكــــون�عنـــــد�وجـــــود

الجوهريــــــــــة،�خــــــــــرق�قاعــــــــــدة�مــــــــــن�القواعــــــــــد�قانونيــــــــــة،��نحــــــــــر الصــــــــــيغ�الشــــــــــكلية�

  ".و�جراءات

وضبط�القرار�بقانون�شروط�تتعلق�بالدعوى��دارية�~ـي�مادتـه��

،�وÚــي�شــروط�تتعلــق�بالشــكل�الــذي�يكــون�علmÇــا��ســتدعاء�الــذي�يقدمــه�"�ســتدعاء�ومرفقاتــه

ة�إ`ـى�أن�نفـس�هـذه�الشـروط�تنطبـق�عSـى�اللـوائح�الجوابيـة�ا+ستد�ي�ومضمونه،�وتجـدر��شـار 

فمـــن�حيـــث�شـــكله،�أوجـــب�القـــرار�بقـــانون�أن�يكـــون��ســـتدعاء�.  1ال�ـــ�fيقـــدمها�ا+ســـتد�ى�ضـــده

�أي�غ�ـــ�vمكتـــوب�بخـــط�اليـــد�لســـهولة�التعامـــل�معـــه�وأن�يكـــون�كـــل�وجـــه�عSـــى�
ً
�وواضـــحا

ً
مطبوعـــا

بورقـــة�عSـــى�حـــدا�وأن�يقـــّدم��ســـتدعاء�بـــأك¿�vمـــن�نســـخة�إ

ومـن�حيــث�محتــوى��ســتدعاء،�فيجــب�أن�يتضــمن�عSــى�بيانــات��طــراف،�وأن�يــتم�التنصــيص�

�عSــى�موضـــوع�الـــدعوى�
ً
Uلســـنة�...إلغـــاء�مقـــرر�إداري�رقــم�(مــث

ا+ستد�ي�يروم�إلmÇا�من�خUل�دعواه،�ويجب��شارة�+وجز�وقائع�الدعو 

محــــل�الطعــــن�وأســــباب�ذلــــك�الطعــــن،�فــــالقرار��داري�هــــو�محــــور�الــــدعاوى��داريــــة�ويجــــب�أن�

�بالدعوى 
ً
  .يكون�مرفقا

                   
 .من�القرار�بقانون �2فقرة��26ا+ادة�. 1

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

�ُتقــــدمويشــــvÄط�عSــــى�كــــل�مــــن�يقــــوم�بتقــــديم�اســــتدعاء�أو��ئحــــة�أمــــام�القاÂــــ��fÁداري�أن�

�مــع�تقــديم�قائمــة�محــددة�بدقــة��دلــة�ا+وجــو 
ً
دة�لــدى�الخصــم�أو�الغ�ــ�vأســانيده�وأدلتــه�كتابيــا

بشرط�أن�تكون�ذات�عUقة�بموضوع�الدعوى،�وأن�يقدم�قائمـة�بأسـماء�الشـهود�الـذي�يرغـب�

  إجراءات]رفع]الدعوى]أمام]اBحكمة]�دارية]كدرجة]أوºى

ت�ال�ـــ�fيـــتم�إتباعهـــا�عنـــد�الحـــديث�عـــن�إجـــراءات�رفـــع�الـــدعوى،�فإنـــه�يعgـــ�fعـــرض�الخطـــوا

 
ً
  .لرفع�الدعوى�أمام�القا��fÁÂداري�~ي�¢جال�ا+حددة�قانونا

تبــدأ��جـــراءات�أمــام�ا+حكمـــة��داريــة�كدرجـــة�أو`ـــى�بتقــديم��ســـتدعاء�إ`ــى�قلـــم�ا+حكمـــة،�

�يجب�إتباعه�~ي�¢جال�العامة�والخاصة�ال��fحددها
ً
�إجرائيا

ً
  . وقد�ضبط�القرار�بقانون�مسارا

�يجب�أن�يل�Äم�بـه�ا+سـتد�ي�~ـي�تقديمـه�لـدعواه�أمـام�
ً
�محددا

ً
�عاما

ً
Uدد�النص�أج

وتجــدر��شــارة�إ`ــى�أن�. ر�عSــى�مركــزه�القــانوني

ونّصـت�عSـى�ذلـك�. هذا��جل�مرتبط�بشـكل�وثيـق�بمسـألة�دخـول�القـرارات��داريـة�ح�ـ��النفـاذ

يوم�يبدأ�احتساmwا�من�اليوم�التا`ي�لتـاريخ�

القــرار��داري�الفــردي���1ا+ســتد�ي�بــالقرار��داري�الفــردي،�ومــن�اليــوم�التــا`ي�لتــاريخ�نشــر
مــن�وســائل��عــUم�بــالقرار�كالوســائل��2

�15ويل�Äم�با+قابل�ا+ستد�ى�ضده�بتقديم��ئحته�خUل�أجل�

يــوم�ُتحتســب�مــن�اليــوم�التــا`ي�لتبليغــه�با�ســتدعاء�الــذي�قــام�بــه�ا+ســتد�ي،�وتكــون�هــذه�ا+ــدة�

أيام�من�قبـل�رئـيس�ا+حكمـة�بنـاء�عSـى�طلـب�معلـل�مـن�ا+سـتد�ى�ضـده�

جــــال�ا+ــــذكورة،�فتكــــون�¢جــــال�مفتوحــــة�

�للطعن�بـالقرارات��داريـة�ا+نعدمـة،�أو�الـدعاوى�ا+تعلقـة�
ً
بـأوامر��فـراج�عـن�ا+وقـوف�ن�"دائما

~ــــي�حــــا�ت�مشــــروطة�ويتوقــــف�احتســــاب�هــــذه�¢جــــال�

  .كالقوة�القاهرة�أو�حالة�رفع�الدعوى�+حكمة�غ��vمختصة
                                                           
�Ågي�بيان�ما�يتس~�

ً
�أو�قاصرا

ً
،�فإذا�كان�النشر�خاليا

ً
فحوى�ا+قرر�بحيث�يكون�~ي�وسع�ا+خاطب�به�أن�يعلم�به�تماما

�~ي�
ً
معه�للمد�ي�العلم�بتفاصيل�ا+قرر�وشموله�Þغراضه،�وتقدير�وجه�اتصاله�به،�ومساسه�بمصلحته،�ف�Uيكون�النشر�والحالة�هذه�مجديا

 ).211،�ص

 . حف�أو�وسائل��عUم�ا+رئية�وا+سموعة

م��Åتأكدت�القناعة�لدى��معارضة�صاحب�الشأن�بفحوى�القرار 

  ).214،�صا+رجع�نفسهجنّيح،�محمد�رضا،�". (
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ويشــــvÄط�عSــــى�كــــل�مــــن�يقــــوم�بتقــــديم�اســــتدعاء�أو��ئحــــة�أمــــام�القاÂــــ��fÁداري�أن�

�مــع�تقــديم�قائمــة�محــددة�بدقــة��دلــة�ا+وجــو 
ً
أســانيده�وأدلتــه�كتابيــا

بشرط�أن�تكون�ذات�عUقة�بموضوع�الدعوى،�وأن�يقدم�قائمـة�بأسـماء�الشـهود�الـذي�يرغـب�

fÁÂا�القاmwيسمح��f�  .بتقديم�شهادا»mم�~ي�الحا�ت�ال

إجراءات]رفع]الدعوى]أمام]اBحكمة]�دارية]كدرجة]أوºى-2

عنـــد�الحـــديث�عـــن�إجـــراءات�رفـــع�الـــدعوى،�فإنـــه�يعgـــ�fعـــر

 
ً
لرفع�الدعوى�أمام�القا��fÁÂداري�~ي�¢جال�ا+حددة�قانونا

تبــدأ��جـــراءات�أمــام�ا+حكمـــة��داريــة�كدرجـــة�أو`ـــى�بتقــديم��ســـتدعاء�إ`ــى�قلـــم�ا+حكمـــة،�

�يجب�إتباعه�~ي�¢جال�العامة�والخاصة�ال��fحددها
ً
�إجرائيا

ً
وقد�ضبط�القرار�بقانون�مسارا

،�ح
ً
�يجب�أن�يل�Äم�بـه�ا+سـتد�ي�~ـي�تقديمـه�لـدعواه�أمـام�بداية

ً
�محددا

ً
�عاما

ً
Uدد�النص�أج

ــ
ّ
ر�عSــى�مركــزه�القــانونيا+حكمــة��داريــة�للطعــن�بــالقرار��داري�الــذي�أث

هذا��جل�مرتبط�بشـكل�وثيـق�بمسـألة�دخـول�القـرارات��داريـة�ح�ـ��النفـاذ

يوم�يبدأ�احتساmwا�من�اليوم�التا`ي�لتـاريخ��60من�القرار�بقانون�عSى�ذلك��جل�وهو� 23ا+ادة�

إبــUغ�ا+ســتد�ي�بــالقرار��داري�الفــردي،�ومــن�اليــوم�التــا`ي�لتــاريخ�نشــر

2أو�التنظيمــ�f~ــي�الجريــدة�الرســمية�أو�بــأي�وســيلة�أخــرى 

ويل�Äم�با+قابل�ا+ستد�ى�ضده�بتقديم��ئحته�خUل�أجل�. 3لكvÄونية�أو�العلم�اليق�ن�به�

يــوم�ُتحتســب�مــن�اليــوم�التــا`ي�لتبليغــه�با�ســتدعاء�الــذي�قــام�بــه�ا+ســتد�ي،�وتكــون�هــذه�ا+ــدة�

أيام�من�قبـل�رئـيس�ا+حكمـة�بنـاء�عSـى�طلـب�معلـل�مـن�ا+سـتد�ى�ضـده��10قابلة�للتمديد�+دة�

  .4قرار�التمديد�غ��vقابل�للطعنويكون�

عSــــى�اســــتثناءات�للتقيــــد�با�جــــال�ا+ــــذكورة،�فتكــــون�¢جــــال�مفتوحــــة��23وتضــــّمنت�ا+ــــادة��

�للطعن�بـالقرارات��داريـة�ا+نعدمـة،�أو�الـدعاوى�ا+تعلقـة�
ً
دائما

ويتوقــــف�احتســــاب�هــــذه�¢جــــال�". بوجــــه�غ�ــــ�vشــــر�ي�طيلــــة�مــــدة�تــــوقفهم

كالقوة�القاهرة�أو�حالة�رفع�الدعوى�+حكمة�غ��vمختصة�8حدد»mا�ا+ادة�~ي�فقر»mا�
                   

�~ي�بيان�ما�يتس�Ågالكشف�عن�"ُيقصد�بالنشر�. 1
ً
�أو�قاصرا

ً
،�فإذا�كان�النشر�خاليا

ً
فحوى�ا+قرر�بحيث�يكون�~ي�وسع�ا+خاطب�به�أن�يعلم�به�تماما

�~ي�
ً
معه�للمد�ي�العلم�بتفاصيل�ا+قرر�وشموله�Þغراضه،�وتقدير�وجه�اتصاله�به،�ومساسه�بمصلحته،�ف�Uيكون�النشر�والحالة�هذه�مجديا

fÁÂصا+رجع�سابق�الذكرّيح،�محمد�رضا،�القانون��داري،�جن" (حساب�إجراءات�التقا�،
كالتعليق�~ي�مقرات�السلطات�ا+حلية�أو�النشر�~ي�الصحف�أو�وسائل��عUم�ا+رئية�وا+سموعة. 2
معارضة�صاحب�الشأن�بفحوى�القرار "وÚي�طريقة�استثنائية�طرق��عUم�ا+عمول�mwا�~ي�القانون��داري،�حيث�يتم�. 3

 
ً
�وليس�افvÄاضيا

ً
،�حقيقيا

ً
�باتا

ً
". (القا�fÁÂا+ختص�بحصول�العلم�للمخاطب�بأحكامه�علما

  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�رقم��1فقرة��26انظر�ا+ادة�. 4

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

إ`ـى�أن�بعـض��حيـان�توجـب�بعـض�النصـوص�القانونيـة�عSـى�تقـديم�

تظلــــم�للجهـــــة��داريـــــة�مصـــــدرة�القـــــرار�ا+ـــــراد�الطعـــــن�بـــــه�وذلـــــك�قبـــــل�القيـــــام�بمخاصـــــمته�أمـــــام�

داري،�ويكون�الرد�عSى�ذلك�التظلم�قابل�للطعن�أمام�القا��fÁÂداري�خUل�نفس�

يـــــوم�مـــــع�مراعـــــاة�نفـــــاذ�القـــــرار��داري�وحصـــــول�

وإذا�لــــم�تــــنص�القــــوان�ن�عSــــى�وجوبيـــة�الــــتظلم،�ففــــي�هــــذه�الحالــــة�يكــــون�ا+ســــتد�ي�

�بالقرار�مع��ل�Äام�با�جال�ا+ـذكورة،�أو�تقـديم�مطلـب�
ً
إما�الطعن�مباشرة

وتجــدر��شــارة�إ`ــى�أن�تقــديم�مطلــب�الــتظلم�قــد�تســاعد�ا+ســتد�ي�

�يتعلـــق�بـــالطعن�~ـــي�القـــر 
ً
�خاصـــا

ً
Uـــي�¢جـــال،�تضـــمن�القـــرار�بقـــانون�أجـــ~�

ً
ارات��داريـــة�دائمـــا

الضمنية،�أي�حالة�امتنـاع��دارة�عـن�إصـدار�قـرار�وÚـي�ملزمـة�باتخـاذه،�ففـي�هـذه�الحالـة�يـتم�

لكن�بشرط�أن�يتم�تقـديم�طلـب�خطـي�للجهـة��داريـة�ا+عنيـة�ويكـون�الطعـن�

  .طلبالتا`ي�لتاريخ�تقديم�ال�يوم�عSى�تقديم�الطلب�يبدأ�احتساmwا�من�اليوم

وتجــــدر�ا+Uحظــــة�إ`ــــى�أن�القيــــام�أمــــام�ا+حكمــــة��داريــــة�ضــــد�قــــرار�إداري�مــــا�جعلــــه�ا+شــــّرع�

يجـب�أن�تكـون��ى سـنوات،�بحيـث�أن�الـدعو 

عــــة�مــــن�ا+حــــامي�مــــن�ناحيــــة،�و��يمكــــن�لÃفــــراد��متثــــال�أمــــام�ا+حكمــــة�إ��بواســــطته�مــــن�
ّ
موق

ا+شـــــرع�~ـــــي�فلســـــط�ن�عSـــــى�نهـــــج�نظ�ـــــvه�التون,ـــــ�fÁالـــــذي�جعـــــل�دعـــــوى�

�Uيكــون�ا+حــامي�فــ" معفيــة�مــن�إنابــة�ا+حــامي

 
ً
Uلهــــا�قيمــــة�) كـــالقرارات�الرئاســــية�~ــــي�فلســـط�ن�مــــث�fـــ�ال

  . �3دارية�~ي�سلم�القواعد�القانونية�~ي�تونس

ن�أوالقيـام�أمـام�ا+حكمـة��داريـة�بـولقد�جاء�النص�بتجديد�عSى�مستوى�أطراف�الـدعوى�

ســمح�لكــل�شــخص�لديــه�مصــلحة�شخصــية�~ــي�دعــوى�قائمــة�أمــام�ا+حكمــة��داريــة�أن�يــدخل�

وذلــك�عنـــدما��،Sـــى�طلبــهفmÇــا�كطــرف�ثالــث�ســـواء�مــن�قبــل�ا+حكمــة�مـــن�تلقــاء�نفســها�أو�بنــاًء�ع

�~ي�مركزه�القانوني
ً
  .4يكون�الحكم�الذي�سوف�يصدر�عن�ا+حكمة�مؤثرا

                                                           
يوم�جديد�للطعن�بنتيجة��60رية�مصدرة�القرار�محل�التظلم،�ثم�تفتح�له�آجال�

 .  
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إ`ـى�أن�بعـض��حيـان�توجـب�بعـض�النصـوص�القانونيـة�عSـى�تقـديم��23وقد�أشارت�ا+ـادة�

تظلــــم�للجهـــــة��داريـــــة�مصـــــدرة�القـــــرار�ا+ـــــراد�الطعـــــن�بـــــه�وذلـــــك�قبـــــل�القيـــــام�بمخاصـــــمته�أمـــــام�

 ��fÁÂل�نفس�القاUداري�خ��fÁÂى�ذلك�التظلم�قابل�للطعن�أمام�القاSداري،�ويكون�الرد�ع

يـــــوم�مـــــع�مراعـــــاة�نفـــــاذ�القـــــرار��داري�وحصـــــول��60وهـــــو���23جـــــل�ا+نصـــــوص�علmÇـــــا�~ـــــي�ا+ـــــادة�

وإذا�لــــم�تــــنص�القــــوان�ن�عSــــى�وجوبيـــة�الــــتظلم،�ففــــي�هــــذه�الحالــــة�يكــــون�ا+ســــتد�ي�. �عـــUم�بــــه

�وله�الحرية�~ي�
ً
�بالقرار�مع��ل�Äام�با�مخ�vا

ً
إما�الطعن�مباشرة

وتجــدر��شــارة�إ`ــى�أن�تقــديم�مطلــب�الــتظلم�قــد�تســاعد�ا+ســتد�ي�. تظلــم�ثــم�الطعــن�بنتيجتــه

  .1عSى�فتح�آجال�جديدة�أو�التمديد�فmÇا

�يتعلـــق�بـــالطعن�~ـــي�القـــر 
ً
�خاصـــا

ً
Uـــي�¢جـــال،�تضـــمن�القـــرار�بقـــانون�أجـــ~�

ً
دائمـــا

الضمنية،�أي�حالة�امتنـاع��دارة�عـن�إصـدار�قـرار�وÚـي�ملزمـة�باتخـاذه،�ففـي�هـذه�الحالـة�يـتم�

لكن�بشرط�أن�يتم�تقـديم�طلـب�خطـي�للجهـة��داريـة�ا+عنيـة�ويكـون�الطعـن��با�متناعالطعن�

يوم�عSى�تقديم�الطلب�يبدأ�احتساmwا�من�اليوم�30بعد�مرور�

وتجــــدر�ا+Uحظــــة�إ`ــــى�أن�القيــــام�أمــــام�ا+حكمــــة��داريــــة�ضــــد�قــــرار�إداري�مــــا�جعلــــه�ا+شــــّرع�

سـنوات،�بحيـث�أن�الـدعو �5تقل�عـن��مشروط�بتدخل�محامي�مزاول�+دة�� 

عــــة�مــــن�ا+حــــامي�مــــن�ناحيــــة،�و��يمكــــن�لÃفــــراد��متثــــال�أمــــام�ا+حكمــــة�إ��بواســــطته�مــــن�
ّ
موق

ا+شـــــرع�~ـــــي�فلســـــط�ن�عSـــــى�نهـــــج�نظ�ـــــvه�التون�م�يســـــر ولـــــ�.2ناحيـــــٍة�أخـــــرى 

معفيــة�مــن�إنابــة�ا+حــامي) "ســلطةدعــوة�تجــاوز�ال(مخاصــمة�القــرار��داري 

 (مشـــروط�إ��بالنســــبة�لÃوامـــر�الvÄتيبيــــة
ً
Uكـــالقرارات�الرئاســــية�~ــــي�فلســـط�ن�مــــث

�دارية�~ي�سلم�القواعد�القانونية�~ي�تونسقانونية�أعSى�من�القرارات�

ولقد�جاء�النص�بتجديد�عSى�مستوى�أطراف�الـدعوى�

ســمح�لكــل�شــخص�لديــه�مصــلحة�شخصــية�~ــي�دعــوى�قائمــة�أمــام�ا+حكمــة��داريــة�أن�يــدخل�

فmÇــا�كطــرف�ثالــث�ســـواء�مــن�قبــل�ا+حكمــة�مـــن�تلقــاء�نفســها�أو�بنــاًء�ع

�~ي�مركزه�القانوني
ً
يكون�الحكم�الذي�سوف�يصدر�عن�ا+حكمة�مؤثرا

                   
رية�مصدرة�القرار�محل�التظلم،�ثم�تفتح�له�آجال�يوم�كأجل�لتقديم�التظلم�للجهة��دا�60حيث�يكون�لديه�. 1

  . التظلم
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��25انظر�ا+ادة�. 2
. ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�1972لسنة��40من�قانون�عدد��35انظر�الفصل�. 3
  . 2020نة�لس�41من�القرار�بقانون�رقم��30انظر�ا+ادة�. 4

ا�	و��� ا�����
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،�عندما�تبت�ا+حكمة��دارية�~ـي�الـدعوى�وتتـو]ى��حكـام�الـواردة�~ـي�ا+ـواد�
ً
،�33�،34أخ�vا

حــول�حضــور��طــراف�~ـــي�الجلســات�وشــروط�تأجيــل�الـــدعاوي�واختتــام�ا+حاكمــة�وإصـــدار�

~ــي�ا+ســألة�بصــدور�حكمهــا�إمــا�بقبــول�الطعــن�~ــي�القــرار��داري�محــل�الــدعوى�

ويكــون�حكــم�ا+حكمــة�~ــي�كــل��حــوال�. 

�للطعن�أمام�ا+حكمة��دارية�العليا
ً
Uائية�ويكون�قابm×للصبغة�ال�

ً
Uحام.  

  

تخــــتص�ا+حكمـــة��داريــــة�العليـــا�بــــالنظر�~ــــي�

الطعون�ا+رفوعة�إلmÇا�بشأن��حكام�ال×mائية�الصـادرة�عـن�ا+حكمـة��داريـة�كافـة،�وتنظـر�فmÇـا�

ســـــتئنافية�دور�هـــــذه�ا+حكمـــــة�شـــــبيه�بـــــدور�الـــــدوائر�� 

�~ـي�الطعـون�ال�ـ�fتـأتي�
ً
�وقانونيـا

ً
التابعة�للمحكمة��دارية�التونسية�وال��fتختص�بالنظر�واقعيا

بخصـوص�إلغـاء�) محـاكم�الدرجـة��و`ـى

ضــبط�،�و )1(هـا�تعهـد�ا+حكمــة��داريـة�العليـا

يأتي�تعهد�ا+حكمة��دارية�~ي�إطار�تكريس�مبدأ�التقاÂـ�fÁعSـى�درجتـ�ن،�حيـث�أن�تعهـدها�

و`ــــى�فيمــــا�يتعلــــق�mــــدف�إ`ــــى�إعــــادة�تفّحــــص��حكــــام�ال×mائيــــة�الصــــادرة�عــــن�محكمــــة�الدرجــــة�� 

بإلغــاء�ا+قــررات��داريــة�أو�توقيــف�تنفيــذها�وتمكــ�ن�ا+تقاÂــ�fÁمــن�الــدفاع�عــن�حقــه�وتقــديم�

دفوعات�جديدة�أمام�هيئة�حكمية�أعSى�درجة�من�سابقها�لد�mا�دراية�وخ½vة�أك½�vومن�ا+مكن�

ى��طــراف�الــذين�يمكــ×mم�تقــديم�الطعــون�

  .أمام�ا+حكمة��دارية�العليا�و�حددت��سباب�ال��fيمك×mم�بتوفرها�القيام�بذلك

فبالنسبة�لÃطـراف،�حيـث�يمكـن�تقـديم�الطعـن�أمـام�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�مـن�قبـل�كـل�

�~ـــــي�شـــــخص�خســـــر�دعـــــواه�بشـــــكل�جزئـــــي�أو�كSـــــي�أمـــــام�محكمـــــة�الدرجـــــة��ولىســـــواء�كـــــان�ط
ً
رفـــــا
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،�عندما�تبت�ا+حكمة��دارية�~ـي�الـدعوى�وتتـو]ى��حكـام�الـواردة�~ـي�ا+ـواد�
ً
أخ�vا

حــول�حضــور��طــراف�~ـــي�الجلســات�وشــروط�تأجيــل�الـــدعاوي�واختتــام�ا+حاكمــة�وإصـــدار��35

~ــي�ا+ســألة�بصــدور�حكمهــا�إمــا�بقبــول�الطعــن�~ــي�القــرار��داري�محــل�الــدعوى�الحكــم،�تفصــل�

�بــرفض�الطلــب
ً
. وتقöــ�fÁبالتــا`ي�بإلغائــه،�أو�تصــدر�حكمــا

�للطعن�أمام�ا+حكمة��دارية�العليا
ً
Uائية�ويكون�قابm×للصبغة�ال�

ً
Uحام

 
ً
  دارية]العلياأحكام]خاصة]بتعهد]اBحكمة]� : ثانيا

تخــــتص�ا+حكمـــة��داريــــة�العليـــا�بــــالنظر�~ــــي�:" مـــن�القــــرار�بقـــانون�عSــــى�أّنـــه�38نصـــت�ا+ــــادة�

الطعون�ا+رفوعة�إلmÇا�بشأن��حكام�ال×mائية�الصـادرة�عـن�ا+حكمـة��داريـة�كافـة،�وتنظـر�فmÇـا�

دور�هـــــذه�ا+حكمـــــة�شـــــبيه�بـــــدور�الـــــدوائر�� ". مـــــن�النـــــاحيت�ن�ا+وضـــــوعية�والقانونيـــــة

�~ـي�الطعـون�ال�ـ�fتـأتي�
ً
�وقانونيـا

ً
التابعة�للمحكمة��دارية�التونسية�وال��fتختص�بالنظر�واقعيا

محـاكم�الدرجـة��و`ـى(عSى��حكام�الصادرة�عن�الدوائر��بتدائيـة�للمحكمـة

  .1ا+قررات��دارية�أو�وقف�تنفيذها

هـا�تعهـد�ا+حكمــة��داريـة�العليـافر لقـد�ضـبط�القــرار�بقـانون��سـباب�ال�ــ�fبتو 

 
ً
�محددا

ً
�إجرائيا

ً
  ).2(لذلك�مسارا

  حاTت]تعهد]اBحكمة]�دارية]العليا-1

يأتي�تعهد�ا+حكمة��دارية�~ي�إطار�تكريس�مبدأ�التقاÂـ�fÁعSـى�درجتـ�ن،�حيـث�أن�تعهـدها�

�mــــدف�إ`ــــى�إعــــادة�تفّحــــص��حكــــام�ال×mائيــــة�الصــــادرة�عــــن�محكمــــة�الدرجــــة�� 

بإلغــاء�ا+قــررات��داريــة�أو�توقيــف�تنفيــذها�وتمكــ�ن�ا+تقاÂــ�fÁمــن�الــدفاع�عــن�حقــه�وتقــديم�

دفوعات�جديدة�أمام�هيئة�حكمية�أعSى�درجة�من�سابقها�لد

  .أن�يكون�لها�رأي�آخر�~ي�ا+سألة

ى��طــراف�الــذين�يمكــ×mم�تقــديم�الطعــون�مــن�القــرار�بقــانون�بدقــة�عSــ�40لقــد�نّصــت�ا+ــادة�

أمام�ا+حكمة��دارية�العليا�و�حددت��سباب�ال��fيمك×mم�بتوفرها�القيام�بذلك

فبالنسبة�لÃطـراف،�حيـث�يمكـن�تقـديم�الطعـن�أمـام�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�مـن�قبـل�كـل�

شـــــخص�خســـــر�دعـــــواه�بشـــــكل�جزئـــــي�أو�كSـــــي�أمـــــام�محكمـــــة�الدرجـــــة��ول

  .أو�تدخل�~ي�الدعوى�كطرف�ثالث) طرف�أصSي(الدعوة

                   
  .ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�1972لسنة��40من�قانون�عدد��18الفصل�. 1

ا�	و��� ا�����

 



   �����2022 –����ان– 2022

 

 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

�  ا�����

وبالنسبة�Þسباب�الطعن،�فجعل�القرار�بقانون�جواز�تقديم�الطعن�أمام�ا+حكمة��داريـة�

�بوجود�أسباب�معينة�تتعلق�كلهـا�بـالحكم�الصـادر�عـن�
ً
�طراف�مشروطا

درجــــة�أو`ــــى�محكمــــة�العنــــدما�يكــــون�مضــــمون�الحكــــم�ال×mــــائي�الصــــادر�عــــن�

الســـبب�. مخـــالف�لـــنص�قـــانوني�أو�صـــدر�بنـــاًء�عSـــى�تأويـــل�أو�تطبيـــق�خـــاطئ�لقاعـــدة�قانونيـــة�مـــا

�كـــأن�يكـــون�هنـــاك�نقـــص�~ـــي�أركـــان�ا+حاكمـــة�وعـــدم�
ً
Uـــائي�بـــاطm×عنـــدما�يكـــون�الحكـــم�ال

قانونية�ا+تعلقة�بالبت�~ي�القضية�وسماع�الشهود�والنطق�بالحكم�ا+نصـوص�

عنـــدما�يكـــون�هنـــاك�إغفـــال�عناصـــر�قانونيـــة�تتطل¾mـــا��جـــراءات�أو�مباشـــرة�

  .هذه��خ�vة�بطريقة�غ��vسليمة�وبالتا`ي�أثّرت�~ي�الحكم�الصادر�عن�ا+حكمة

يتنـــاقض��محكمـــة�الدرجـــة��و`ـــىعنـــدما�يكـــون�الحكـــم�ال×mـــائي�الصـــادر�عـــن�

�مــع�حكــم�ســبق�وأن�صــدر�عــن�ا+حكمــة�واكتســب�قــوة�ال.ــfÁء�ا+قöــ�fÁبــه،�وهــذا�
ً
�أو�جزئيــا

ً
كليــا

  .السبب��خ��vمهم�كونه�يحافظ�عSى�استقرار�فقه�القضاء��داري 

�تقــديم�طعـــوmÙم�أمـــام�فبتــوفر�إحـــدى�هـــذه��ســباب،�يمكـــن�لÃشـــخاص�ا+شــار�إلـــmÇم�ســـ
ً
ابقا

  .ا+حكمة��دارية�العليا�ولكن�بإتباع��جراءات�و¢جال�ا+نصوص�علmÇا�~ي�القرار�بقانون 

  إجراءات]رفع]الدعوى]أمام]اBحكمة]�دارية]العليا

لقـــــد�ضـــــبط�القـــــرار�بقـــــانون�خطـــــوات�تقـــــديم�الـــــدعوى�و¢جـــــال�ال�ـــــ�fيـــــتم�إتباعهـــــا�لتقـــــديم�

داريــة�العليــا،�وتجــدر��شــارة�إ`ــى�أن�ا+شــّرع�لــم�يخــص�هــذه�العمليــة�

�بــــإجراءات�مســــتقلة،�فقــــد�جعــــل�عمليــــة�القيــــام�أمــــام�ا+حكمــــة�~ــــي�جانــــب�م×mــــا�خاضــــعة�
ً
كاملــــة

لبعض�القواعد��جرائية�ال��fتنطبق�عSى�تقديم�الـدعوى�أمـام�محكمـة�الدرجـة��و`ـى�خاصـة�

  .2البت�~ي�القضية�والنطق�بالحكم

مـــن��39جـــال�الطعـــن�أمـــام�ا+حكمـــة��داريـــة�العليـــا،�فقـــد�ضـــبط�mا�ا+ـــادة�

يوم�يبدأ�احتسـباها�مـن�اليـوم�التـا`ي�لتـاريخ�صـدور�الحكـم�ال×mـائي�

 
ً
اليـــــوم�التـــــا`ي�لتـــــاريخ�تبليـــــغ�،�أو�مـــــن�"حضـــــوريا

�fÁوهـــو�نفـــس��جـــل�الـــذي�اعتمـــده�ا+شـــّرع�التون,ـــ

                                                           

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

Page 222 
 ����ا����) وا��(��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!� ا��� � ��	را��ت ا '

ا����� –،  ���* وا'&%�د��  

وبالنسبة�Þسباب�الطعن،�فجعل�القرار�بقانون�جواز�تقديم�الطعن�أمام�ا+حكمة��داريـة�

�بوجود�أسباب�معينة�تتعلق�كلهـا�بـالحكم�الصـادر�عـن��هؤ�ء�العليا�من�قبل
ً
�طراف�مشروطا

  :لتا`يمحكمة�الدرجة��و`ى،�وهذه��سباب�Úي�كا

عنــــدما�يكــــون�مضــــمون�الحكــــم�ال×mــــائي�الصــــادر�عــــن�/ الســــبب��ول �

مخـــالف�لـــنص�قـــانوني�أو�صـــدر�بنـــاًء�عSـــى�تأويـــل�أو�تطبيـــق�خـــاط

�كـــأن�يكـــون�هنـــاك�نقـــص�~ـــي�أركـــان�ا+حاكمـــة�وعـــدم�/ الثـــاني
ً
Uـــائي�بـــاطm×عنـــدما�يكـــون�الحكـــم�ال

قانونية�ا+تعلقة�بالبت�~ي�القضية�وسماع�الشهود�والنطق�بالحكم�ا+نصـوص�إتباع��حكام�ال

  . 1علmÇا�~ي�القرار�بقانون 

عنـــدما�يكـــون�هنـــاك�إغفـــال�عناصـــر�قانونيـــة�تتطل¾mـــا��جـــراءات�أو�مباشـــرة�/ الســـبب�الثالـــث

هذه��خ�vة�بطريقة�غ��vسليمة�وبالتا`ي�أثّرت�~ي�الحكم�الصادر�عن�ا+حكمة

عنـــدما�يكـــون�الحكـــم�ال×mـــائي�الصـــادر�عـــن�/ عالســـبب�الرابـــ�

�مــع�حكــم�ســبق�وأن�صــدر�عــن�ا+حكمــة�واكتســب�قــوة�ال
ً
�أو�جزئيــا

ً
كليــا

السبب��خ��vمهم�كونه�يحافظ�عSى�استقرار�فقه�القضاء��داري 

فبتــوفر�إحـــدى�هـــذه��ســباب،�يمكـــن�لÃشـــخاص�ا+شــار�إلـــmÇم�ســـ

ا+حكمة��دارية�العليا�ولكن�بإتباع��جراءات�و¢جال�ا+نصوص�علmÇا�~ي�القرار�بقانون 

إجراءات]رفع]الدعوى]أمام]اBحكمة]�دارية]العليا]-2

لقـــــد�ضـــــبط�القـــــرار�بقـــــانون�خطـــــوات�تقـــــديم�الـــــدعوى�و¢جـــــال�ال�ـــــ�fيـــــتم�إتباعهـــــا�لتقـــــديم�

داريــة�العليــا،�وتجــدر��شــارة�إ`ــى�أن�ا+شــّرع�لــم�يخــص�هــذه�العمليــة�الطعــون�أمــام�ا+حكمــة�� 

�بــــإجراءات�مســــتقلة،�فقــــد�جعــــل�عمليــــة�القيــــام�أمــــام�ا+حكمــــة�~ــــي�جانــــب�م×mــــا�خاضــــعة�
ً
كاملــــة

لبعض�القواعد��جرائية�ال��fتنطبق�عSى�تقديم�الـدعوى�أمـام�محكمـة�الدرجـة��و`ـى�خاصـة�

البت�~ي�القضية�والنطق�بالحكمفيما�يتعلق�بحضور��طراف�وغياmwم�وب

،�بالنســـبة��جـــال�الطعـــن�أمـــام�ا+حكمـــة��داريـــة�العليـــا،�فقـــد�ضـــبط�mا�ا+ـــادة�
ً
بدايـــة

يوم�يبدأ�احتسـباها�مـن�اليـوم�التـا`ي�لتـاريخ�صـدور�الحكـم�ال×mـائي��30القرار�بقانون�وÚي�خUل�

 "عــــن�ا+حكمـــــة��داريـــــة�إذا�كـــــان�الحكـــــم�قـــــد�تــــم�
ً
حضـــــوريا

 "الحكـــم�إذا�كـــان�قـــد�تـــم�
ً
�اعتباريـــا

ً
وهـــو�نفـــس��جـــل�الـــذي�اعتمـــده�ا+شـــّرع�التون". حضـــوريا

                   
 . 2020لسنة��40من�القرار�بقانون�عدد��35إ`ى��32انظر�ا+واد�من�. 1
  .   2020لسنة��41من�القرار�بقانون�رقم��43من�ا+ادة��2انظر�الفقرة�. 2
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�60بالنســبة�لتقـــديم�الطعـــون�أمــام�الـــدوائر��ســـتئنافية�التابعـــة�للمحكمــة��داريـــة�~ـــي�الفصـــل�

  .ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس

مـــن�القـــرار��43بالنســـبة�لتقـــديم�الـــدعوى�أمـــام�ا+حكمـــة،�فـــتم��شـــارة�لهـــذه�ا+رحلـــة�با+ـــادة�

تقـدم��ئحـة�الطعـن�إ`ـى�ا+حكمـة��داريـة�

�ئحـــة�لvÄفعهـــا�مـــع�أوراق�الـــدعوى�إ`ـــى�ا+حكمـــة��داريـــة�العليـــا�بعـــد�إجـــراء�التبليغـــات،�و�ُترفـــق�

ومـا�يمكـن�مUحظتـه�مـن��حكـام�السـابقة،�هـو�أن�ا+شـّرع�أشـرك�

�fÁÂي�مسألة�تقديم�الطعون�للمحكمة��دارية�العليا،�بحيث�أن�ا+تقا~

�لتقـديم�طعنـه�للمحكمــة��داريـة�العليـا�و��يــتم�ذلـك�إ��ع½ـ�vتقديمــه�
ً
��يمكنـه�التوجـه�مباشــرة

ئحــــة�الطعــــن�+حكمــــة�الدرجــــة��و`ــــى�مصـــــدرة�الحكــــم�ال×mــــائي�محــــل�الطعــــن،�لتقــــوم�بـــــدورها�

�بأوراق�الدعوى�ا+رفوعة�أمامها�إ`ى�ا+حكمة��دارية�العليا
ً
  .حوبا

يمكــن�مؤاخــذة�تلــك��حكـــام�ا+تعلقــة�بتقــديم�الطعــن�أمـــام�ا+حكمــة��داريــة�العليــا،�فمـــن�

ليــــــة�الطعــــــن�تمــــــر�ع½ــــــ�vمــــــرحلت�ن،�وهــــــو�أمــــــر�مــــــن�شــــــأنه�أن�يمــــــدد�~ــــــي�

و`ى،�ويمكن�التساؤل�~ي�هذا��طار،�� 

�كمـا�هـ
ً
و�معمـول�مـث�U~ـي�+اذا�لم�يتم�اعتماد�آلية�الطعـن�أمـام�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�مباشـرة

أخرى،�تمتيـع�محكمـة�الدرجـة��و`ـى�بسـلطة�تقديريـة�واسـعة،�

حيث�أغفل�ا+شـّرع�الفلسـطي�fgضـبط�أجـل�محـدد�تلÄـ�م�فيـه�ا+حكمـة��داريـة�~ـي�رفعهـا�ملـف�

الطعــن�إ`ــى�ا+حكمـــة��داريــة�العليــا،�وهـــو�أمــر�ســوف�يزيـــد�مــن�طــول��جـــراءات�وقــد�يــؤدي�إ`ـــى�

�أمـام�
ً
�ا+حكمـةت�جعـل�تقـديم�الطعـن�يـتم�مباشـرة

2�
ً
،�تصدر�حكمها�الذي�يكون�إمـا�تأييـدا

للحكم�ا+طعون�فيـه�عنـدما�تجـد�أنـه�غ�ـ�vمخـالف�للقـانون�مـع�تعليـل�ذلـك،�أو�أن�تجـد�الحكـم�

�غ�ـ�vقابـل�للطعـن�بــأي�طريقـة�مـن�طرقــه،�
ً
ويكـون�حكمهـا�باتــا

و�إذا�تضـــمن�. ـــfÁء�ا+قöـــ�fÁبـــه�ويكـــون�ملـــزم�وذو�حجيـــة�عSـــى�الكافـــة

الحكــــم�مــــا�يفيــــد�إلغــــاء�القــــرار��داري�موضــــوع�الــــدعوى،�فإنــــه�يــــتم�إلغــــاء�ذلــــك�القــــرار�بصــــفة�

                                                           
يرفع��ستئناف��~ي�الحا�ت�ا+نصوص�:" ا+تعلق�با+حكمة��دارية�قد�نص�عSى�ما�يSي

من�هذا�القانون�لدى�الدوائر��ستئنافية�با+حكمة��دارية�بمقت�ÅÁöمطلب�ُيقدم�لكتابة�ا+حكمة�بواسطة�محاٍم�لدى�
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بالنســبة�لتقـــديم�الطعـــون�أمــام�الـــدوائر��ســـتئنافية�التابعـــة�للمحكمــة��داريـــة�~ـــي�الفصـــل�

ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�1972لسنة��40من�القانون�عدد�

بالنســـبة�لتقـــديم�الـــدعوى�أمـــام�ا+حكمـــة،�فـــتم��شـــارة�لهـــذه�ا+رحلـــة�با+ـــادة�

تقـدم��ئحـة�الطعـن�إ`ـى�ا+حكمـة��داريـة�:" بقانون،�حيث�نّصـت�الفقـرة��و`ـى�م×mـا�عSـى�مـا�يSـي

لvÄفعهـــا�مـــع�أوراق�الـــدعوى�إ`ـــى�ا+حكمـــة��داريـــة�العليـــا�بعـــد�إجـــراء�التبليغـــات،�و�ُترفـــق�

ومـا�يمكـن�مUحظتـه�مـن��حكـام�السـابقة،�هـو�أن�ا+شـّرع�أشـرك�". غالطعن�بنسـخ�كافيـة�للتبليـ

~ي�مسألة�تقديم�الطعون�للمحكمة��دارية�العليا،�بحيث�أن�ا+تقا��fÁÂمحكمة�الدرجة��و`ى

�لتقـديم�طعنـه�للمحكمــة��داريـة�العليـا�و��يــتم�ذلـك�إ��ع½ـ�vتقديمــه�
ً
��يمكنـه�التوجـه�مباشــرة

ئحــــة�الطعــــن�+حكمــــة�الدرجــــة��و`ــــى�مصـــــدرة�الحكــــم�ال×mــــائي�محــــل�الطعــــن،�لتقــــوم�بـــــدورها�� 

�بأوراق�الدعوى�ا+رفوعة�أمامها�إ`ى�ا+حكمة��دارية�العليا
ً
بإحالة�الطعن�مصحوبا

يمكــن�مؤاخــذة�تلــك��حكـــام�ا+تعلقــة�بتقــديم�الطعــن�أمـــام�ا+حكمــة��داريــة�العليــا،�فمـــن�

ليــــــة�الطعــــــن�تمــــــر�ع½ــــــ�vمــــــرحلت�ن،�وهــــــو�أمــــــر�مــــــن�شــــــأنه�أن�يمــــــدد�~ــــــي�ناحيــــــة،�جعــــــل�ا+شــــــّرع�عم

� درجة�محكمةال�جراءات�ويزيد�من�العبء�الواقع�عSى�

�كمـا�هـ
ً
+اذا�لم�يتم�اعتماد�آلية�الطعـن�أمـام�ا+حكمـة��داريـة�العليـا�مباشـرة

fÁ,أخرى،�تمتيـع�محكمـة�الدرجـة��و`ـى�بسـلطة�تقديريـة�واسـعة،��ومن�ناحيٍة . 1؟القانون�التون

حيث�أغفل�ا+شـّرع�الفلسـطي�fgضـبط�أجـل�محـدد�تلÄـ�م�فيـه�ا+حكمـة��داريـة�~ـي�رفعهـا�ملـف�

الطعــن�إ`ــى�ا+حكمـــة��داريــة�العليــا،�وهـــو�أمــر�ســوف�يزيـــد�مــن�طــول��جـــراءات�وقــد�يــؤدي�إ`ـــى�

�أمـام�و�يمكن�لتU~ي�هذه��شكا� . ضياع�الحقوق 
ً
ت�جعـل�تقـديم�الطعـن�يـتم�مباشـرة

  .من�قبل��طراف�أنفسهم

2وبعد�أن�تنظر�ا+حكمة�~ي�الطعن�وتستمع�لÃطراف

للحكم�ا+طعون�فيـه�عنـدما�تجـد�أنـه�غ�ـ�vمخـالف�للقـانون�مـع�تعليـل�ذلـك،�أو�أن�تجـد�الحكـم�

�للقـانون�فتقöـ�fÁبإلغائــه،
ً
�غ�ـ�vقابـل�للطعـن�بــأي�طريقـة�مـن�طرقــه،��مخالفـا

ً
ويكـون�حكمهـا�باتــا

ويتمتـــع�حكمهـــا�بحجيـــة�ال.ـــfÁء�ا+قöـــ�fÁبـــه�ويكـــون�ملـــزم�وذو�

الحكــــم�مــــا�يفيــــد�إلغــــاء�القــــرار��داري�موضــــوع�الــــدعوى،�فإنــــه�يــــتم�إلغــــاء�ذلــــك�القــــرار�بصــــفة�

                   
ا+تعلق�با+حكمة��دارية�قد�نص�عSى�ما�يSي�1972لسنة��40جديد�من�القانون�عدد��59الفصل�. 1

من�هذا�القانون�لدى�الدوائر��ستئنافية�با+حكمة��دارية�بمقت�ÅÁöمطلب�ُيقدم�لكتابة�ا+حكمة�بواسطة�محاٍم�لدى��19علmÇا�بالفصل�

م�له�وصل�~ي�ذلك�
ّ
 ."...التعقيب�أو�لدى��ستئناف�وُيسل

�+ا�جاء�~ي�ا+ادة�. 2
ً
  . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��44وفقا
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تصرف�قانوني�تم�اتخاذه�عSـى�أسـاس�ذلـك�

ولم�يشر�القرار�بقانون�صراحة�عSى�أن�تقديم�الطعن�أمام�ا+حكمة��دارية�العليا�يتطلب�

ســـــنوات�كمـــــا�هـــــو�بالنســـــبة�للـــــدعاوى�ال�ـــــ�fُترفـــــع�أمـــــام�ا+حكمـــــة�

ن�استنتاج�ذلك�من�تنصيص�الفقرة�من�القرار�بقانون،�لكن�يمك

ال�ـــــ�fُتخضـــــع�بعـــــض�إجـــــراءات�الطعـــــن�أمـــــام�ا+حكمـــــة��داريـــــة�العليـــــا�لـــــنفس�

�حكـــام�ا+تعلقـــة�بالتقاÂـــ�fÁأمـــام�ا+حكمـــة��داريـــة�مـــن�حيـــث�الـــدعوى�و�جـــراءات�و�طـــراف�

دائيـــــة�التابعـــــة�ـــــ�fÁرفـــــع�اســـــتئناف�أحكـــــام�الـــــدوائر��بت

  .2للمحكمة��دارية�أمام�الدوائر��ستنئافية�يتم�بواسطة�محامي

وبـــّ�ن�القــــرار�بقـــانون�أن�تقــــديم�الطعـــن�لــــدى�ا+حكمــــة��داريـــة�العليــــا���يـــؤدي�إ`ــــى�توقيــــف�

أو�بناًء�عSى�طلب�الطاعن،�ويكون�تنفيذ�الحكم�محل�ا+طعن�إ��إذا�رأت�ا+حكمة�عكس�ذلك�

  . 3محكمة��دارية�العليا�سلطة�تقديرية�~ي�تقرير�ذلك

�نية�ا+شّرع�من�خUل�القرار�بقـانون�بشـأن�ا+حـاكم��داريـة�

~ـــي�إنشـــاء�قضــــاء�إداري�مســـتقل�بذاتــــه�عـــن�القضــــاء�العـــد`ي�مــــن�خـــUل�تكــــريس�تنظـــيم�هيكSــــي�

س�تنظـيم�إجرائـي�خـاص�يبـ�ن�ا+سـار�خاص�بـه�للنظـر�~ـي�الـدعاوى�مـن�ناحيـة،�ومـن�خـUل�تكـري

الــــذي�يــــتم�توخيــــه�مــــن�أجــــل�ممارســــة�الحــــق�~ــــي�التقاÂــــ�fÁأمــــام�القاÂــــ��fÁداري�الــــذي�أصــــبح�

  إسناد]اختصاص]مّوسع]للقاªÝÞ]�داري 
يمهـــــا�مـــــن�حيـــــث�مـــــدى�اختصـــــاص�النظـــــر�~ـــــي�تصـــــرفات��دارة�وتقي

وبســبب�ا+م�ــ�ات�ال�ــ�fتصــطبغ�mwــا�الــدعوى��داريــة�أهمهــا�وجــود�

�~ـــــي�ال'ـــــ�اع
ً
تعمـــــل�الـــــدول�عSـــــى�إخضـــــاع��،�4دارة�ال�ـــــ�fبيـــــدها�امتيـــــازات�الســـــلطة�العامـــــة�طرفـــــا

�نشاطها�الغريب�عن�تصرفات�أشخاص�القانون�الخاص�لقضاء�مسـتقل�ومم�ـ�،�وهـو�مـا�عمـل

الفقــــرة�(ليــــه�القــــرار�بقــــانون�بــــأن�أفــــرد�القاÂــــ��fÁداري�صــــUحية�النظــــر�~ــــي�ا+نازعــــات��داريــــة
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تصرف�قانوني�تم�اتخاذه�عSـى�أسـاس�ذلـك�رجعية�أي�بالشكل�الذي�يرّتب�بطUن�كل�إجراء�أو�

  .1القرار

ولم�يشر�القرار�بقانون�صراحة�عSى�أن�تقديم�الطعن�أمام�ا+حكمة��دارية�العليا�يتطلب�

ســـــنوات�كمـــــا�هـــــو�بالنســـــبة�للـــــدعاوى�ال�ـــــ�fُترفـــــع�أمـــــام�ا+حكمـــــة��5تـــــدخل�محـــــامي�مـــــزاول�+ـــــدة�

من�القرار�بقانون،�لكن�يمك��25دارية�عSى�مع�Ågا+ادة�

ال�ـــــ�fُتخضـــــع�بعـــــض�إجـــــراءات�الطعـــــن�أمـــــام�ا+حكمـــــة��داريـــــة�العليـــــا�لـــــنفس��43مـــــن�ا+ـــــادة��2

�حكـــام�ا+تعلقـــة�بالتقاÂـــ�fÁأمـــام�ا+حكمـــة��داريـــة�مـــن�حيـــث�الـــدعوى�و�جـــراءات�و�طـــراف�

�جعـــــل�ا+شـــــّرع�التون,ـــــ�fÁرفـــــع�اســـــتئناف�أحكـــــام�الـــــدوائر��بت. وحضـــــورهم
ً
أيضـــــا

للمحكمة��دارية�أمام�الدوائر��ستنئافية�يتم�بواسطة�محامي

وبـــّ�ن�القــــرار�بقـــانون�أن�تقــــديم�الطعـــن�لــــدى�ا+حكمــــة��داريـــة�العليــــا���يـــؤدي�إ`ــــى�توقيــــف�

تنفيذ�الحكم�محل�ا+طعن�إ��إذا�رأت�ا+حكمة�عكس�ذلك�

محكمة��دارية�العليا�سلطة�تقديرية�~ي�تقرير�ذلكك�Uالحالت�ن�لل~ي�

من�خUل�ما�تم�تناوله،�تتضح�نية�ا+شّرع�من�خUل�القرار�بقـانون�بشـأن�ا+حـاكم��داريـة�

~ـــي�إنشـــاء�قضــــاء�إداري�مســـتقل�بذاتــــه�عـــن�القضــــاء�العـــد`ي�مــــن�خـــUل�تكــــريس�تنظـــيم�هيكSــــي�

خاص�بـه�للنظـر�~ـي�الـدعاوى�مـن�ناحيـة،�ومـن�خـUل�تكـري

الــــذي�يــــتم�توخيــــه�مــــن�أجــــل�ممارســــة�الحــــق�~ــــي�التقاÂــــ�fÁأمــــام�القاÂــــ��fÁداري�الــــذي�أصــــبح�

  .صاحب��ختصاص�~ي�ا+نازعات��دارية�ب�Uمنازع

إسناد]اختصاص]مّوسع]للقاªÝÞ]�داري : الجزء]الثاني
اختصـــــاص�النظـــــر�~ـــــي�تصـــــرفات��دارة�وتقي�لقاÂـــــ��fÁداري يكـــــون�ل

وبســبب�ا+م�ــ�ات�ال�ــ�fتصــطبغ�mwــا�الــدعوى��داريــة�أهمهــا�وجــود�تطابقهــا�للقواعــد�القانونيــة،�

�~ـــــي�ال'ـــــ�اع
ً
�دارة�ال�ـــــ�fبيـــــدها�امتيـــــازات�الســـــلطة�العامـــــة�طرفـــــا

نشاطها�الغريب�عن�تصرفات�أشخاص�القانون�الخاص�لقضاء�مسـتقل�ومم�ـ�،�وهـو�مـا�عمـل

ليــــه�القــــرار�بقــــانون�بــــأن�أفــــرد�القاÂــــ��fÁداري�صــــUحية�النظــــر�~ــــي�ا+نازعــــات��داريــــةع

                   
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��46انظر�ا+ادة�. 1
 . ا+تعلق�با+حكمة��دارية�بتونس�1972لسنة��40من�القانون�عدد��59ا+ادة�. 2
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��41انظر�ا+ادة�. 3
مرجع�سابق�الذكر،عUء�الدين�شعباني،��سس�الدستورية�للقضاء��داري�~ي�تونس،�. 4
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الفقـرة�(مبدأ�الشـرعية�والحفـاظ�عSـى�الحقـوق 

  انفراد]القاªÝÞ]�داري]بالنظر]�ي]اBنازعات]�دارية

ر�بقانون�القا��fÁÂداري�صUحية�النظر�~ي�ا+نازعـات��داريـة�مـن�خـUل�

تص�ا+حكمـــة��داريـــة،�تخـــ.1:" م×mـــا�وال�ـــ�fجـــاء�فmÇـــا�

�fÁـÂلتحديـد�اختصـاص�القا�vـى�عـدة�معـاي�Sولقد�اعتمد�ا+شرع�~ي�فلسـط�ن�ع�،

 (جهـــــة�أخـــــرى�~ـــــي�مجـــــال�اختصاصـــــه
ً
�عSـــــى�)أو�

ً
،�ونـــــّص�أيضـــــا

عـــــــات�بإحـــــــداث�هيئـــــــة�لتنـــــــازع�ضـــــــمانة�أخـــــــرى�تضـــــــمن�احتكـــــــاره�صـــــــUحية�النظـــــــر�~ـــــــي�هـــــــذه�ا+ناز 

  �عتماد]ع�ى]معايPD]متعددة]لتحديد]�ختصاص

،�عنـــــــد�إســـــــناد�اختصـــــــاص�لجهـــــــاز�مـــــــا،�يكـــــــون�ذلـــــــك�إمـــــــا�بتعـــــــداد��ختصاصـــــــات�~ـــــــ
ً
ي�عمومـــــــا

ولقـــد�درج�. النصـــوص�القانونيـــة�ا+نظمـــة�لعمـــل�الجهـــاز،�أو�اعتمـــاد�معـــاي��vلتحديـــد�اختصاصـــه

�+عيـــــار�عضـــــوي�يركـــــز�عSـــــى�
ً
العمـــــل�منـــــذ�نشـــــأة�القضـــــاء��داري�عSـــــى�تحديـــــد��ختصـــــاص�وفقـــــا

الهيكـل�مصــدر�القـرار،�حيــث�يعّمـر�رقابــة�القاÂــ�fÁعSـى�العمــل��داري�الصـادر�عــن��دارة�لكــن�

وتب�fgا+عيار�ا+ادي�الذي�يركز�عSى�جوهر�ومضمون�القـرار�بغـض�النظـر�

إ`ـــى�) 1(وا+ـــادي) 1(وقـــد�اعتمـــد�القـــرار�بقـــانون�عSـــى�ا+عيـــارين�العضـــوي 

وبالتــا`ي�اتجــه�ا+شــّرع�. ي�تحديــد�اختصــاص�ا+حــاكم��داريــة

�~ــي�تحديــد�اختصــاص�القاÂــ��fÁداري 
ً
نّصــت�. وهــو�أول�معيــار�وقــع��ســتناد�عليــه�تاريخيــا

عSـــــى�اختصـــــاص�نظـــــر�القاÂـــــ��fÁداري،�واســـــتعملت�ا+عيـــــار�العضـــــوي�الـــــذي�يحـــــدد�

�fÁـÂن�يخضـع�~ـي�تقيـيم�شـرعيته�لنظـر�القا

  :بالنظر�فيما�يSي

الطعون�~ي�اللوائح�و�نظمة�أو�القرارات�ال×mائيـة�ال�ـ�fتصـدر�عـن�أشـخاص�القـانون�العـام�

  .سب��صول�والجمعياتوالنقابات�ا+هنية�ومؤسسات�التعليم�العا`ي�و�تحادات�ا+سجلة�ح

                                                           
بسبب�صدور�أعمال�تكّيف�بكوmÙا�أعمال�إدارية�عن�أشخاص�تصنف�بكوmÙا�أشخاص�قانون�خاص�لك×mا�تقوم�بتقديم�خدمات�عامة�أو�

 .رية�وتخضع�لرقابة�القا��fÁÂداري،�وهو�ما�عكس�قصور�ا+عيار�العضوي 
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مبدأ�الشـرعية�والحفـا،�من�خUل�اختصاصات�شاملة�لتكريس�)�و`ى

 ).الثانية

انفراد]القاªÝÞ]�داري]بالنظر]�ي]اBنازعات]�دارية: الفقرة]iوºى

ر�بقانون�القا��fÁÂداري�صUحية�النظر�~ي�ا+نازعـات��داريـة�مـن�خـUل�د�القرايّ يتأكد�تفر 

�~ـــي�ا+ـــادة�
ً
م×mـــا�وال�ـــ�fجـــاء�فmÇـــا��20تنصيصـــه�عSـــى�ذلـــك�صـــراحة

،�ولقد�اعتمد�ا+شرع�~ي�فلسـط�ن�عSـى�عـدة�معـاي��vلتحديـد�اختصـاص�القاÂـ�fÁ..."دون�غ�vها،

جهـــــة�أخـــــرى�~ـــــي�مجـــــال�اختصاصـــــه�داري�وضـــــمان�عـــــدم�تـــــدخل�أي�

ضـــــــمانة�أخـــــــرى�تضـــــــمن�احتكـــــــاره�صـــــــUحية�النظـــــــر�~ـــــــي�هـــــــذه�ا+ناز 

 (�ختصاص
ً
  ).ثانيا

 
ً
Tمتعددة]لتحديد]�ختصاص: أو[PDعتماد]ع�ى]معاي�

،�عنـــــــد�إســـــــناد�اختصـــــــاص�لجهـــــــاز�مـــــــا،�يكـــــــون�ذلـــــــك�إمـــــــا�بتعـــــــداد��ختصاصـــــــات�~ـــــــ
ً
عمومـــــــا

النصـــوص�القانونيـــة�ا+نظمـــة�لعمـــل�الجهـــاز،�أو�اعتمـــاد�معـــاي��vلتحديـــد�اختصاصـــه

�+عيـــــار�عضـــــوي�يركـــــز�عSـــــى�
ً
العمـــــل�منـــــذ�نشـــــأة�القضـــــاء��داري�عSـــــى�تحديـــــد��ختصـــــاص�وفقـــــا

الهيكـل�مصــدر�القـرار،�حيــث�يعّمـر�رقابــة�القاÂــ�fÁعSـى�العمــل��داري�الصـادر�عــن��دارة�لكــن�

وتب�fgا+عيار�ا+ادي�الذي�يركز�عSى�جوهر�ومضمون�القـرار�بغـض�النظـر��1+عيارتم�انتقاد�هذا�ا

وقـــد�اعتمـــد�القـــرار�بقـــانون�عSـــى�ا+عيـــارين�العضـــوي . عـــن�الهيكـــل�ا+صـــدر�لـــه

ي�تحديــد�اختصــاص�ا+حــاكم��داريــة~ــ) 3(جانــب�اعتمــاد�معيــار�تعــدادي

  .ع½�vاختياره�جميع�تلك�ا+عاي��vإ`ى�نهج�استيعابي

  إحياء]اBعيار]العضوي -1

�~ــي�تحديــد�اختصــاص�القاÂــ��fÁداري �
ً
وهــو�أول�معيــار�وقــع��ســتناد�عليــه�تاريخيــا

عSـــــى�اختصـــــاص�نظـــــر�القاÂـــــ��fÁداري،�واســـــتعملت�ا+عيـــــار�العضـــــوي�الـــــذي�يحـــــدد��20ا+ـــــادة�

ن�يخضـع�~ـي�تقيـيم�شـرعيته�لنظـر�القاÂـ�fÁالجهة�ال��fتصدر�القرار��داري�الذي�من�ا+مكـن�أ

  . �داري�~ي�أك¿�vمن�موضع

بالنظر�فيما�يSيالقا��fÁÂداري،يختص�وبالرجوع�للمادة

الطعون�~ي�اللوائح�و�نظمة�أو�القرارات�ال×mائيـة�ال�ـ�fتصـدر�عـن�أشـخاص�القـانون�العـام�-

والنقابات�ا+هنية�ومؤسسات�التعليم�العا`ي�و�تحادات�ا+سجلة�ح

                   
بسبب�صدور�أعمال�تكّيف�بكوmÙا�أعمال�إدارية�عن�أشخاص�تصنف�بكوmÙا�أشخاص�قانون�خاص�لك×mا�تقوم�بتقديم�خدمات�عامة�أو�. 1

رية�وتخضع�لرقابة�القا��fÁÂداري،�وهو�ما�عكس�قصور�ا+عيار�العضوي تستعمل�أموال�عمومية،�فتكون�أعمالها�الصادرة�~ي�هذا�ا+جال�إدا

ا�	و��� ا�����
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الطعون�~ي�القرارات�ال×mائية�الصادرة�عن�جهات�إدارية�ذات�اختصاص�قضـائي�باسـتثناء�

  .القرارات�الصادرة�عن�مندوب�أو�لجنة�التوفيق�أو�التحكيم�~ي�منازعات�العمل

  .الطعن�~ي�القرار�الضم�fgبالرفض�الصادر�عن�أي�جهة�إدارية

�fÁــــÂه�يخــــص�القاUا�ا+ــــادة�أعــــm«حــــدد�fــــ�عــــن�الجهــــات�ال

ولــــــم�يكتفــــــي�القــــــرار�بقــــــانون�بمــــــا�ســــــبق،�فّوســــــع�

�ا+اد �ا+عيار �بأن ��داري �القانون fÁæدار� �لدى �نطاق�ا+عروف �توسيع �عSى �يعمل ي

الصادر�" بUنكو"ا+عيار�وقع�بلورته�Þول�مرة�من�خUل�قرار�

� �هو�أساس �العمومي �ا+رفق �بأن عمال�إجت

عمل�اختصاص�القا��fÁÂداري�وتطبيق�قواعد�القانون��داري�من�خUل�النظر�~ي�فحوى�ال

�خدمات�عمومية� �أو�تقديم �العامة �امتيازات�السلطة �عSى Ågانب� �ما �فإذا �وجوهره، القانوني

�لرقابة�القضاء��دار 
ً
�خاضعا

ً
�إداريا

ً
U2ي واستعمال�أموال�عمومية،�يكون�عم.  

�ا+عيار�ا+ادي �اعتماد �وضع��4عSى �منذ وذلك

وذلك�عند�معرض�حديثه�عن�إنشاء�محاكم�إدارية،�

�التأديبية �والدعاوى ��دارية �ا+نازعات وبالتا`ي�". للنظر�~ي

�اع�القائم�الذي�ينطوي�عSى�وجود�عمل�إداري�أو�تأدي��fدون�أن�

                                                           
  . 71،�صمرجع�سابق�الذكر

مؤرخ�~ي�غرة��1972لسنة��40تم�تقنينه�من�خUل�تنقيح�القانون�عدد�

ووقع�اعتماد�ا+عيار�ا+ادي�~ي�تونس�بعد�أن�كان�هناك�). 

أعمالها�خاضعة�لرقابة�القا��fÁÂداري�مع�أن�القا�fÁÂالعد`ي�

ا+نقح�للقانون��1996لسنة��38من�القانون�عدد��2كان�له�كتلة�اختصاص�ببعض�ا+نازعات��دارية�~ي�تونس�وهو�ما�نص�عليه�صراحة�الفصل�

اكم�العدلية�عSى�الرغم�من�كوmÙا�مؤسسات�عمومية��اعات�ا+تعلقة�با+نشآت�العمومية�Úي�من�اختصاص�ا+ح

�~ي�عUق�mا�بموظفmÇا�أو�~ي�عUق�mا�مع�غ�vها
ً
Uدف�إ`ى�تحقيق�ا+صلحة�العامة�ولها�نشاط�إداري�يتعلق�مثm«من��ذات�صبغة�صناعية�وتجارية�و

  ).10،صرجع�سابق�الذكرا+�،"اختصاص�ا+حكمة��دارية�~ي�مادة�تجاوز�السلطة

بعمل�ما�يكون�موضوعه�تحقيق���مر �عتماد�عSى�ا+عيار�ا+ادي�يجعل�من�ا+حكمة��دارية�~ي�فلسط�ن�Úي�ا+ختصة�دون�غ�vها�عندما�يتعلق�

� �تقديم �كتسي��vأو �العام �القانون �قواعد �يؤطره �أو�التصرف �العامة �السلطة �امتيازات �استعمال �ويعكس �العامة �عمومية�ا+صلحة خدمة
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الطعون�~ي�القرارات�ال×mائية�الصادرة�عن�جهات�إدارية�ذات�اختصاص�قضـائي�باسـت-

القرارات�الصادرة�عن�مندوب�أو�لجنة�التوفيق�أو�التحكيم�~ي�منازعات�العمل

الطعن�~ي�القرار�الضم�fgبالرفض�الصادر�عن�أي�جهة�إدارية-

عــــن�الجهــــات�ال�ــــ�fحــــدد»mا�ا+ــــادة�أعــــUه�يخــــص�القاÂــــ��fÁوبالتــــا`ي�تلــــك��عمــــال�ال�ــــ�fتصــــدر 

ولــــــم�يكتفــــــي�القــــــرار�بقــــــانون�بمــــــا�ســــــبق،�فّوســــــع�. �داري�بــــــالنظر�~ــــــي�الطعــــــون�ال�ــــــ�fتطــــــرأ�علmÇــــــا

  .اختصاص�القا�fÁÂباعتماد�ا+عيار�ا+ادي

  توسع]�ختصاص]باعتماد]اBعيار]اBادي-2

�ا+اد �ا+عيار �بأن ��داري �القانون fÁæدار� �لدى ا+عروف

�fÁÂل�قرار��هذا�،�1داري اختصاص�القاUول�مرة�من�خÞا+عيار�وقع�بلورته�

�استنت f��وال �الفرنسية �ال'�اعات �محكمة �عن �هو�أساس �العمومي �ا+رفق �بأن جت

اختصاص�القا��fÁÂداري�وتطبيق�قواعد�القانون��داري�من�خUل�النظر�~ي�فحوى�ال

�خدمات�عمومية� �أو�تقديم �العامة �امتيازات�السلطة �عSى Ågانب� �ما �فإذا �وجوهره، القانوني

�لرقابة�القضاء��دار 
ً
�خاضعا

ً
�إداريا

ً
Uواستعمال�أموال�عمومية،�يكون�عم

�فلسط�ن �~ي �اختيار�ا+شّرع �وقع ،
ً
�ا+عيار�ا+ادي�3بداية �اعتماد عSى

�لسنة�القانون��سا�fÁæا+عد وذلك�عند�معرض�حديثه�عن�إنشاء�محاكم�إدارية،��2003ّل

� �وُيستنتج �عبارة �خUل �من �التأديبية"ذلك �والدعاوى ��دارية �ا+نازعات للنظر�~ي

ركزت�ا+ادة�عSى�موضوع�ال'�اع�القائم�الذي�ينطوي�عSى�وجود�عمل�إداري�أو�تأدي

  .تحدد�طبيعة�الهيكل�الصادر�عنه

                   
مرجع�سابق�الذكرعUء�الدين�شعباني،��سس�الدستورية�للقضاء��داري�~ي�تونس،. 1
 .42ا+رجع�نفسه،�ص�عUء�الدين�شعباني،. 2
�ثم. 3

ً
تم�تقنينه�من�خUل�تنقيح�القانون�عدد��تجدر��شارة�إ`ى�أن�ا+عيار�ا+ادي�~ي�تونس�وقع�بلورته�قضائيا

�الفصل�1996لسنة��39بالقانون�عدد��1972جانفي�
ً
). كتابة�الفصل(منه�17وتحديدا

�بحيث�تكون 
ً
�واضحا

ً
أعمالها�خاضعة�لرقابة�القا��fÁÂداري�مع�أن�القا�fÁÂالعد`ي��إعمال�للمعيار�العضوي�الذي�يحدد�الجهات��دارية�تحديدا

كان�له�كتلة�اختصاص�ببعض�ا+نازعات��دارية�~ي�تونس�وهو�ما�نص�عليه�صراحة�الفصل�

من�أن�ال'�اعات�ا+تعلقة�با+نشآت�العمومية�Úي�من�اختصاص�ا+ح�1972لسنة��40عدد�

�~ي�عUق�mا�بموظفmÇا�أو�~ي�عUق�mا�مع�غ�vها
ً
Uدف�إ`ى�تحقيق�ا+صلحة�العامة�ولها�نشاط�إداري�يتعلق�مثm«ذات�صبغة�صناعية�وتجارية�و

اختصاص�ا+حكمة��دارية�~ي�مادة�تجاوز�السلطة"منصري،�أنوار،�(ا+نشآت�العمومية

�عتماد�عSى�ا+عيار�ا+ادي�يجعل�من�ا+حكمة��دارية�~ي�فلسط�ن�Úي�ا+ختصة�دون�غ�vها�عندما�يتعلق�. 4

� �تقديم �كتسي��vأو �العام �القانون �قواعد �يؤطره �أو�التصرف �العامة �السلطة �امتيازات �استعمال �ويعكس �العامة ا+صلحة

  ).18،صا+رجع�نفسهمنصري،�أنوار،�(ما

ا�	و��� ا�����
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�من�خUل�اعتماد�
ً
عSى�ا+عيار�ا+ادي�صراحة

�يعكس��ختصاص�. حنقطة� وهو�ما

. ا+ّوسع�الذي�سوف�يضطلع�به�القا��fÁÂداري�دون�غ�vه�~ي�مراقبته�عSى��عمال��دارية

  ". منازعات�العقود��دارية"ال��fنّصت�عSى�

ل�عSى�تكريس�ا+عيار�ا+ادي�ا+ّوسع��ختصاص�القا��fÁÂداري�
ّ
هناك�تنصيص�آخر�يدل

�
ً
�أساسا �ا+تعلقة �العمومية �الوظيفة �القرارات�ا+تصلة �يرتبط�بكل �وذلك�فيما بنفس�ا+ادة

  ..تعي�ن،�التثبيت،�ترقية،�تأديب�الخ

ولقد�أدى�اعتماد�ا+شّرع�للمعيـار�ا+ـادي�إ`ـى�إقصـاء�أعمـال�مـن�رقابـة�القاÂـ��fÁداري�وÚـي�

أعمال�تصدر�عن�السلط�السياسية�لكن���تكـون�لهـا�صـفة�القـرار��داري�ال×mـائي�والتنفيـذي،�

عUقـــات�الخارجيـــة�للدولـــة�أو�،�كـــال��fتتعلـــق�بال

عUقــــات�الســــلطة�التنفيذيــــة�بالســــلطة�التشــــريعية�مــــن�ناحيــــة،�والقــــرارات�ا+تعلقــــة�بالضــــرائب�

والرســــــوم�ال�ــــــ�fتبقــــــى�محــــــل�نظــــــر�ا+حكمــــــة�ا+ختصــــــة�وÚــــــي�محكمــــــة�اســــــتئناف�قضــــــايا�ضــــــريبة�

ا+نازعـــات�ويمكـــن��شـــارة�إ`ـــى�أّنـــه�كـــان�مـــن�ا+مكـــن��كتفـــاء�بالتنصـــيص�عSـــى�عبـــارة�ســـائر�

�féا�من�البديmÙداري�دون�الحاجة�لتعداد�ما�سبق�كو��fÁÂدارية�~ي�تحديد�اختصاص�القا�

لم�يكتِف�ا+شّرع�الفلسطي�fgبمقت�ÅÁöالقـرار�بقـانون�عSـى�تبgـ�fا+عيـارين�العضـوي�وا+ـادي�

القا��fÁÂداري،�بل�عمل�عSـى�تعـداد�اختصاصـات�أخـرى�لـه�~ـي�ا+ـادة�

وبالرجوع�إ`ى�ا+ادة�سابقة�الذكر،�نجد�بأmÙّـا�عـددت�بعـض�ا+نازعـات�وال�ـ�fيمكـن�اعتبارهـا�

  :ذات�طبيعة�خاصة�لتكون�محل�نظر�القا��fÁÂداري،�من�ذلك

  .حكمة�أخرى�تختص�بذلكالطعون�~ي�النتائج��نتخابية�عندما���ينص�القانون�عSى�م

�fÁـÂتخضـع�لرقابـة�القا�f��اعات�ا+تعلقة�بطلبات�التعويض�عن�تنفيذ�كافة��عمال�ال
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�من�خUل�اعتماد��20بالعودة�إ`ى�القرار�بقانون،�نّصت�ا+ادة�و 
ً
عSى�ا+عيار�ا+ادي�صراحة

�عبار  ��دارية"ة �" سائر�ا+نازعات �الفقرة �~ي �1الواردة

ا+ّوسع�الذي�سوف�يضطلع�به�القا��fÁÂداري�دون�غ�vه�~ي�مراقبته�عSى��عمال��دارية

ال��fنّصت�عSى��1بالنسبة�للنقطة�ز�من�الفقرة�نفس�ال.fÁء�

ل�عSى�تكريس�ا+عيار�ا+ادي�ا+ّوسع��ختصاص�القا��fÁÂداري�
ّ
هناك�تنصيص�آخر�يدل

�
ً
�أساسا �ا+تعلقة �العمومية �الوظيفة �القرارات�ا+تصلة �يرتبط�بكل �وذلك�فيما بنفس�ا+ادة

تعي�ن،�التثبيت،�ترقية،�تأديب�الالوظيفي�للموظف�العمومي�كال

ولقد�أدى�اعتماد�ا+شّرع�للمعيـار�ا+ـادي�إ`ـى�إقصـاء�أعمـال�مـن�رقابـة�القاÂـ��fÁداري�وÚـي�

أعمال�تصدر�عن�السلط�السياسية�لكن���تكـون�لهـا�صـفة�القـرار��داري�ال×mـائي�والتنفيـذي،�

،�كـــال��fتتعلـــق�بال�1حمـــل�طـــابع�سياæـــ�fÁوÚـــي�أعمـــال�الســـيادةتبـــل�

عUقــــات�الســــلطة�التنفيذيــــة�بالســــلطة�التشــــريعية�مــــن�ناحيــــة،�والقــــرارات�ا+تعلقــــة�بالضــــرائب�

والرســــــوم�ال�ــــــ�fتبقــــــى�محــــــل�نظــــــر�ا+حكمــــــة�ا+ختصــــــة�وÚــــــي�محكمــــــة�اســــــتئناف�قضــــــايا�ضــــــريبة�

  .2الدخل

ويمكـــن��شـــارة�إ`ـــى�أّنـــه�كـــان�مـــن�ا+مكـــن��كتفـــاء�بالتنصـــيص�عSـــى�عبـــارة�ســـائر�

�féا�من�البديmÙداري�دون�الحاجة�لتعداد�ما�سبق�كو��fÁÂدارية�~ي�تحديد�اختصاص�القا�

  .بأن�تكون�خاضعة�للقا��fÁÂداري 

  معيار]تعدادي]�ي]تحديد]�ختصاص-3

لم�يكتِف�ا+شّرع�الفلسطي�fgبمقت�ÅÁöالقـرار�بقـانون�عSـى�تبgـ�fا+عيـارين�العضـوي�وا+ـادي�

القا��fÁÂداري،�بل�عمل�عSـى�تعـداد�اختصاصـات�أخـرى�لـه�~ـي�ا+ـادة�~ي�تحديد�اختصاصات�

20.  

وبالرجوع�إ`ى�ا+ادة�سابقة�الذكر،�نجد�بأmÙّـا�عـددت�بعـض�ا+نازعـات�وال�ـ�fيمكـن�اعتبارهـا�

ذات�طبيعة�خاصة�لتكون�محل�نظر�القا��fÁÂداري،�من�ذلك

الطعون�~ي�النتائج��نتخابية�عندما���ينص�القانون�عSى�م-

  .طلبات��فراج�عن�ا+وقوف�ن�بوجه�غ��vشر�ي-

-�fÁـÂتخضـع�لرقابـة�القا�f�ال'�اعات�ا+تعلقة�بطلبات�التعويض�عن�تنفيذ�كافة��عمال�ال

  .والسابق�ذكرها��20داري�عSى�مع�Ågا+ادة�

                   
 . 2020لسنة��41من�القرار�بقانون�عدد��20من�ا+ادة��3الفقرة�. 1
  . بشأن�ضريبة�الدخل�2011لسنة��8من�القانون�رقم��29ا+ادة�. 2

ا�	و��� ا�����
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�  ا�����

،�يمكن�القول�بأن�اختصاص�القا��fÁÂداري�بناًء�عSى��حكام�الوارد
ً
�20ة�~ي�ا+ادة�وأخ�vا

واســـــتعمالها�للمعـــــاي��vالســـــابقة�هـــــو�اختصـــــاص�قابـــــل�للتوســـــع�وغ�ـــــ�vحصـــــري،�حيـــــث�أن�ا+ـــــادة�

الطعـون�ال�ـ�fتعت½ـ�vمـن�اختصـاص�:"�و`ـى�نقطـة�ط�عSـى�مـا�يSـي�

�fÁـــÂأنـــه�قـــد�يتوســـع�اختصـــاص�القا�fـــgوهـــو�مـــا�يع�،

بصــــدور�قــــانون�جديــــد�يــــنص�عSــــى�اختصاصــــه�بالرقابــــة�عSــــى�أعمــــال�معينــــة�أو�يجعلــــه�

ومن�أجل�استئثار�القا��fÁÂداري�با�ختصاصات�ا+حددة�له�~ـي�القـرار�بقـانون�وممارسـ�mا�

  .هذا��خ��vعSى�أحكام�توفر�ضمانة�مهمة�لذلك

  ضاء]�داري]اختصاص]البت]�ي]اBنازعات]�دارية

لغايـــــات�تقتضـــــmÇا�تكـــــريس��زدواجيـــــة�القضـــــائية�~ـــــي�القـــــانون�الفلســـــطي�fgوضـــــمان�انفـــــراد�

مـــــن��47القاÂـــــ��fÁداري�دون�غ�ـــــvه�باختصـــــاص�النظـــــر�~ـــــي�ا+نازعـــــات��داريـــــة،�جـــــاء�~ـــــي�ا+ـــــادة�

+حكمة��دارية�ومحكمة�أخرى�~ي�أي�إذا�وقع�تنازع�~ي��ختصاص�ب�ن�ا

دعوى،�يتم�تعي�ن�ا+رجـع�للنظـر�~ـي�تلـك�الـدعوى�مـن�هيئـة�قضـائية�مؤلفـة�مـن�رئـيس�ا+حكمـة�

،�وعضوية�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا،�وقاضي�ن�من�ا+حكمة�
ً
محكمة�النقض�رئيسا

+حكمــة��داريــة�العليــا�محكمــة�الــنقض�يســمmÇما�مجلــس�القضــاء��عSــى،�وقــاٍض�مــن�ا

فمــن�خــUل�تكــريس�هــذه�الهيئــة�يضــمن�القــرار�بقــانون�الفصــل�التــام�بــ�ن�ممارســة�القضــاء�

�داري�و�ممارســـة�القضـــاء�العـــادي،�وضـــمان�اضـــطUع�ا+حـــاكم��داريـــة�باختصـــاص�النظـــر�~ـــي�

�هــذه�الهيئــةفتنعقد�ا+نازعـات��داريــة�وانفرادهــا�~ــي�ذلــك�دون�تــدخل�أي�جهــة�قضــائية�أخــرى،

�أو�التنـــازع�بــ�ن�ا+حكمــة��داريــة�وغ�vهــا�مــن�ا+حـــاكم�

�fÁــÂداري�والقا��fÁــÂونكــون�أمــام�حالــة�تنــازع�~ــي��ختصــاص�عنــدما�يتمســك�كــل�مــن�القا

mÙمـا�غ�ـ�vمختصـان�بـالنظر�العادي�باختصاصهما�~ي�موضوع�نـزاع�مـا،�أو�عنـدما�يعت½ـ�vكUهمـا�بأ

�ا+سـألة�عSـى�هيئـة�تنـازع��ختصـاص�للنظـر�فmÇـا�واتخـاذ�القـول�

مـــع�العلـــم�أنـــه�يكـــون�. ـــ�اع�والفصـــل�فيـــه
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،�يمكن�القول�بأن�اختصاص�القا��fÁÂداري�بناًء�عSى��حكام�الوارد
ً
وأخ�vا

واســـــتعمالها�للمعـــــاي��vالســـــابقة�هـــــو�اختصـــــاص�قابـــــل�للتوســـــع�وغ�ـــــ�vحصـــــري،�حيـــــث�أن�ا+ـــــادة�

�و`ـى�نقطـة�ط�عSـى�مـا�يSـي��سابقة�الذكر�نّصت�~ي�فقر»mـا

،�وهـــو�مـــا�يعgـــ�fأنـــه�قـــد�يتوســـع�اختصـــاص�القاÂـــ�fÁ"ة��داريـــة�بموجـــب�أي�قـــانون�آخـــرا+حكمـــ

بصــــدور�قــــانون�جديــــد�يــــنص�عSــــى�اختصاصــــه�بالرقابــــة�عSــــى�أعمــــال�معينــــة�أو�يجعلــــه���داري 

  .ا+ختص�~ي�فض�نزاعات�محددة

ومن�أجل�استئثار�القا��fÁÂداري�با�ختصاصات�ا+حددة�له�~ـي�القـرار�بقـانون�وممارسـ�mا�

هذا��خ��vعSى�أحكام�توفر�ضمانة�مهمة�لذلك�دون�غ�vه،�نّص 

 
ً
ضاء]�داري]اختصاص]البت]�ي]اBنازعات]�داريةضمان]احتكار]الق: ثانيا

لغايـــــات�تقتضـــــmÇا�تكـــــريس��زدواجيـــــة�القضـــــائية�~ـــــي�القـــــانون�الفلســـــطي�fgوضـــــمان�انفـــــراد�

القاÂـــــ��fÁداري�دون�غ�ـــــvه�باختصـــــاص�النظـــــر�~ـــــي�ا+نازعـــــات��داريـــــة،�جـــــاء�~ـــــي�ا+ـــــادة�

إذا�وقع�تنازع�~ي��ختصاص�ب�ن�ا:" القرار�بقانون�ما�يSي

دعوى،�يتم�تعي�ن�ا+رجـع�للنظـر�~ـي�تلـك�الـدعوى�مـن�هيئـة�قضـائية�مؤلفـة�مـن�رئـيس�ا+حكمـة�

،�وعضوية�رئيس�ا+حكمة��دارية�العليا،�وقاضي�ن�من�ا+حكمة�/ العليا
ً
محكمة�النقض�رئيسا

محكمــة�الــنقض�يســمmÇما�مجلــس�القضــاء��عSــى،�وقــا/ العليــا

  ".يسميه�رئيسها

فمــن�خــUل�تكــريس�هــذه�الهيئــة�يضــمن�القــرار�بقــانون�الفصــل�التــام�بــ�ن�ممارســة�القضــاء�

�داري�و�ممارســـة�القضـــاء�العـــادي،�وضـــمان�اضـــطUع�ا+حـــاكم��داريـــة�باختصـــاص�النظـــر�~ـــي�

ا+نازعـات��داريــة�وانفرادهــا�~ــي�ذلــك�دون�تــدخل�أي�جهــة�قضــائية�أخــرى،

بشــكل�ظر~ــي�عنــد�بــروز�حــا�ت�التعــارض�أو�التنـــازع�بــ�ن�ا+حكمــة��داريــة�وغ�vهــا�مــن�ا+حـــاكم�

  .�خرى�حول�نزاع�ما

�fÁــÂداري�والقا��fÁــÂونكــون�أمــام�حالــة�تنــازع�~ــي��ختصــاص�عنــدما�يتمســك�كــل�مــن�القا

العادي�باختصاصهما�~ي�موضوع�نـزاع�مـا،�أو�عنـدما�يعت½ـ�vكUهمـا�بأ

فيه،�فيـتم�عSـى�إثـر�ذلـك�عـرض�ا+سـألة�عSـى�هيئـة�تنـازع��ختصـاص�للنظـر�فmÇـا�واتخـاذ�القـول�

الفصـــل�وتحديـــد�الجهـــة�ا+ختصـــة�+واصـــلة�البـــت�~ـــي�ال'ـــ�اع�والفصـــل�فيـــه

ا�	و��� ا�����
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ئة�التنازع�باطل�الحكم�الذي�يتخذه�القا��fÁÂداري�أو�القا�fÁÂالعد`ي�إذا�صدر�حكم�عن�هي

ســـابقة�الـــذكر�بأmÙـــا�تvÄكـــب�مـــن��47وعـــن�تركيبـــة�هيئـــة�تنـــازع��ختصـــاص،�فقـــد�ورد�با+ـــادة�

�للهيئــــة،�ويكــــون�
ً
رؤســــاء�الهيئــــات�القضــــائية�العليــــا،�بحيــــث�يكــــون�رئــــيس�ا+حكمــــة�العليــــا�رئيســــا

،�اثنــ�ن�مـن�قضــاة�ا+حكمـة�العليــا�قضـاة

  . يكلف�مجلس�القضاء��عSى�بتسمي�mم،�وقا�fÁÂمن�قضاة�ا+حكمة�العليا�يسميه�رئيسها

�ولـــم�يـــتم�إتبـــاع�
ً
ومـــا�يمكـــن�مUحظتـــه�هنـــا�هـــو�أن�رئـــيس�هيئـــة�تنـــازع��ختصـــاص�يبقـــى�ثابتـــا

رية�كما�هو�معتمـد�نظام�التداول�عSى�الرئاسة�ب�ن�رئيس�ا+حكمة�العليا�و�رئيس�ا+حكمة��دا

fÁبالنســـبة�+جلـــس�تنـــازع��ختصـــاص�~ـــي�القـــانون�التون,ـــ�Uلســـنة��38بموجـــب�القـــانون�رقـــم��مـــث

�. ا+تعلـــق�بتوزيـــع��ختصـــاص�بـــ�ن�ا+حـــاكم�العدليـــة�وا+حكمـــة��داريـــة
ً
وكـــان�يمكـــن�أيضـــا

�إتبـــاع�تركيبـــة�مناصـــفة�للهيئـــة�تضـــمن�تمثيليـــة�متســـاوية�لج[ـــ�fالقضـــاء،�أي�قاضـــي�ن�مـــن�كـــل

صنف�من�أصناف�القضاة�إ`ى�جانب�رئيسها،�والحذو�حذو�ا+شرع�الفرن,�fÁ~ي�تركيبة�محكمة�

�fÁبالنسبة�+جلس�تنازع��ختصاص�~ـي�القـانون�

fلية�الهيئة�وحياد�دورها�التحكيمUا�~ي�ذلك�من�ضمان��ستق+ .  

�Uتصدر�عن�هيئة�تنـازع��ختصـاص�تكـون�ملزمـة�لكـ�f�ن��حكام�ال

الجهتــــــــ�ن�أي�للقضـــــــــاء��داري�والقضـــــــــاء�العــــــــادي،�ويكـــــــــون�حكـــــــــم�هيئــــــــة�التنـــــــــازع�إمـــــــــا�بتأكيـــــــــد�

اختصــــــاص�ا+حكمـــــــة�ا+رفـــــــوع�أمامهـــــــا�القضـــــــية�فتواصـــــــل�البـــــــت�فmÇـــــــا،�وإمـــــــا�أن�تقöـــــــ�fÁبعـــــــدم�

و��يمتــــــــد�. لعــــــــدم��ختصــــــــاصاختصاصــــــــها�فتلÄــــــــ�م�ا+حكمــــــــة�عنــــــــدها�بــــــــالتخSي�عــــــــن�القضــــــــية�

ــــ�اع�والفصــــل�فيــــه،�فيقتصــــر�عSــــى�تحديــــد�الجهــــة�القضــــائية�

لكن�ما�يمكن�مؤاخذته�~ي�هذا��طار�هو�التنصيص�عSى�هيئة�التنازع�صلب�القرار�بقانون�

�لجهاز�القضـاء��داري،�فكـان�
ً
�تابعا

ً
Uا�هيكmÙأ�

ً
عطي�انطباعا

مـن��فضــل�أن�يــتم�خّصــها�بـنص�قــانوني�لوحــدها�كوmÙــا�هيئـة�تحكيميــة�ذات�تركيبــة�مختلطــة�

�عـــدم�تضـــمن�
ً
+زيـــد�مـــن�التفاصـــيل�حـــول�اأيضـــا

                                                           
  . 87بق�الذكر،�صرجع�ساا+سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،�

يرأس�مجلس�تنازع�:" ا+تعلق�بتوزيع��ختصاص�ب�ن�ا+حاكم�العدلية�وا+حكمة��دارية�ما�يSي

 
ً
من�ب�ن�رؤساء���ختصاص�بالتداول�الرئيس��ول�+حكمة�التعقيب�والرئيس��ول�للمحكمة��دارية�ويضم�ستة�أعضاء�يقع�اختيارهم�مناصفة
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باطل�الحكم�الذي�يتخذه�القا��fÁÂداري�أو�القا�fÁÂالعد`ي�إذا�صدر�حكم�عن�هي

  .1يق�fÁöبعدم�اختصاصهما�~ي�ال'�اع

وعـــن�تركيبـــة�هيئـــة�تنـــازع��ختصـــاص،�فقـــد�ورد�با+ـــادة�

�للهيئــــة،�ويكــــون�
ً
رؤســــاء�الهيئــــات�القضــــائية�العليــــا،�بحيــــث�يكــــون�رئــــيس�ا+حكمــــة�العليــــا�رئيســــا

قضـاة�3رئـيس�ا+حكمـة��داريــة�العليـا�عضــو�فmÇـا�إ`ــى�جانـب�

يكلف�مجلس�القضاء��عSى�بتسمي�mم،�وقا�fÁÂمن�قضاة�ا+حكمة�العليا�يسميه�رئيسها

�ولـــم�يـــتم�إتبـــاع�
ً
ومـــا�يمكـــن�مUحظتـــه�هنـــا�هـــو�أن�رئـــيس�هيئـــة�تنـــازع��ختصـــاص�يبقـــى�ثابتـــا

نظام�التداول�عSى�الرئاسة�ب�ن�رئيس�ا+حكمة�العليا�و�رئيس�ا+حكمة��دا

fÁبالنســـبة�+جلـــس�تنـــازع��ختصـــاص�~ـــي�القـــانون�التون,ـــ�Uمـــث

ا+تعلـــق�بتوزيـــع��ختصـــاص�بـــ�ن�ا+حـــاكم�العدليـــة�وا+حكمـــة��داريـــة1996

إتبـــاع�تركيبـــة�مناصـــفة�للهيئـــة�تضـــمن�تمثيليـــة�متســـاوية�لج[ـــ�fالقضـــاء،�أي�قاضـــي�ن�مـــن�كـــل

صنف�من�أصناف�القضاة�إ`ى�جانب�رئيسها،�والحذو�حذو�ا+شرع�الفرن

وا+شرع�التون,�fÁبالنسبة�+جلس�تنازع��ختصاص�~ـي�القـانون��1872تنازع��ختصاص�لسنة�

+ا�~ي�ذلك�من�ضمان��ستقUلية�الهيئة�وحياد�دورها�التحكيم2�fسابق�الذكر

ن��حكام�ال��fتصدر�عن�هيئة�تنـازع��ختصـاص�تكـون�ملزمـة�لكـ�Uو��بد�من��شارة�إ`ى�أ

الجهتــــــــ�ن�أي�للقضـــــــــاء��داري�والقضـــــــــاء�العــــــــادي،�ويكـــــــــون�حكـــــــــم�هيئــــــــة�التنـــــــــازع�إمـــــــــا�بتأكيـــــــــد�

اختصــــــاص�ا+حكمـــــــة�ا+رفـــــــوع�أمامهـــــــا�القضـــــــية�فتواصـــــــل�البـــــــت�فmÇـــــــا،�وإمـــــــا�أن�تقöـــــــ�fÁبعـــــــدم�

اختصاصــــــــها�فتلÄــــــــ�م�ا+حكمــــــــة�عنــــــــدها�بــــــــالتخSي�عــــــــن�القضــــــــية�

اختصاصــــها�للبــــت�~ــــي�موضــــوع�ال'ــــ�اع�والفصــــل�فيــــه،�فيقتصــــر�عSــــى�تحديــــد�الجهــــة�القضــــائية�

  .ا+ختصة�فقط�وتكون�قرارا»mا�غ��vقابلة�للطعن

لكن�ما�يمكن�مؤاخذته�~ي�هذا��طار�هو�التنصيص�عSى�هيئة�التنازع�صلب�القرار�بقانون�

�لجهاز�القضـاء��داري،�فكـان�ا+تعلق�با+حاكم��دارية�مما�قد�ي
ً
�تابعا

ً
Uا�هيكmÙأ�

ً
عطي�انطباعا

مـن��فضــل�أن�يــتم�خّصــها�بـنص�قــانوني�لوحــدها�كوmÙــا�هيئـة�تحكيميــة�ذات�تركيبــة�مختلطــة�

�عـــدم�تضـــمن�. عملهـــا�الحيـــاد�تشـــمل�القضـــائي�ن�ويفÄـــvض�~ـــي
ً
أيضـــا

                   
سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام�القضائي�الجزائري،�. 1
ا+تعلق�بتوزيع��ختصاص�ب�ن�ا+حاكم�العدلية�وا+حكمة��دارية�ما�يSي�1996لسنة��38من�قانون�رقم��5جاء�بالفصل�. 2

 
ً
�ختصاص�بالتداول�الرئيس��ول�+حكمة�التعقيب�والرئيس��ول�للمحكمة��دارية�ويضم�ستة�أعضاء�يقع�اختيارهم�مناصفة

 ...".الدوائر�وا+ستشارين�بمحكمة�التعقيب�وا+حكمة��دارية�

ا�	و��� ا�����
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ة�ا+كلفــــــــة�بــــــــذلك�حيــــــــث�أن�هيئــــــــة�تنــــــــازع�

�محكمـــــة�متخصصـــــة�وليســـــت�جهـــــة�إداريـــــة�ولهـــــا�مكان�mـــــا�ا+رموقـــــة�
ً
�وأخ�ـــــvا

ً
�ختصـــــاص�Úـــــي�أو�

�¢جـــال�ال�ـــ�fتلÄـــ�م�mwـــا�الهيئـــة�
ً
فصـــلها�~ـــي�حـــا�ت��~ـــيأيضـــا

ذلـــــك�وطبيعـــــة��حكـــــام�ال�ـــــ�fالتنـــــازع�ا+حتملـــــة�وعـــــن�كيفيـــــة�البـــــت�وا+عـــــاي��vال�ـــــ�fتعتمـــــدها�~ـــــي�

�أن�يــــتم�تــــأط��vعمــــل�هيئــــة�
ً
Uالعمــــل�القضــــائي�مســــتقب�vجــــل�منــــع�عرقلــــة�ســــ�Þفنأمــــل�و

�مـــــا�ســـــبق،�كمـــــا�فعـــــل�ا+شـــــرع�الجزائـــــري�بالنســـــبة�+حكمـــــة�تنـــــازع�

يتعلــــق��1998لســــنة���3ختصــــاص�الجزائريــــة�ال�ــــ�fخّصــــها�بقــــانون�عضــــوي�وهــــو�القــــانون�رقــــم�

  إسناد]اختصاص]شامل]للقاªÝÞ]�داري 

هيئـــة�تنـــازع��وإنشـــاءعـــدة�معـــاي��v~ـــي�تحديـــد�اختصـــاص�ا+حـــاكم��داريـــة�

~ـــــي�ال'�اعـــــات��داريـــــة�ال�ـــــ�fينضـــــوي��اختصـــــاص�شـــــامل

لسـنة��41اختصـاص�محكمـة�العـدل�العليـا�قبـل�صـدور�القـرار�بقـانون�عـدد�

ن�هذا��خ��vالقا��fÁÂداري�~ي�فلسط�ن�من�ممارسة�قضاء�أصSي�شامل�~ي�
ّ
،�حيث�مك

�فmÇا�ع½�vإحداث�القضاء�
ً
،�وعمل�عSى�منحه�صUحيات�النظر�استعجاليا

fgاعات��دارية�~ي�القانون�الفلسطي�) 
ً
 ).ثانيا

تظهـــــر�هــــــذه�الشــــــمولية�مــــــن�كــــــون�أن�ا+شــــــّرع�الفلســــــطي�fgلــــــم�يقصــــــر�دور�القاÂــــــ��fÁداري�

بــــالنظر�~ــــي�نــــزاع�معــــ�ن�يتعلــــق�بمخاصــــمة�قــــرار�إداري�وإلغــــاءه�إذا�مــــا�وجــــده�مخــــالف�للقواعـــــد�

الـذي�يجعـل�مـن�صـUحيات�القاÂـ��fÁداري�غ�ـ�vمحـددة�النطـاق�

�~ـــي�النظـــر�~ــــي�أك¿ـــ�vمـــن�نـــزاع�وبالتـــا`ي�~ــــي�مســـائل�قانونيـــة�مختلفـــة�وهـــو�مــــا�
ً
كونـــه�جعلـــه�مختصـــا

�عSى�النظر�من�ناحي
ً
�للقرار�بقانون�يجعله�قادرا

ً
ة�~ي�فالقضاء��صSي�للقا��fÁÂداري�وفقا

الـــــدعاوى�ال�ـــــ�fتنبgـــــ�fعSـــــى�حمايـــــة�الشـــــرعية�والنظـــــام�القـــــانوني�~ـــــي�الدولـــــة�و�ترمـــــي�إ`ـــــى�تحقيـــــق�

�عامة�و�عينية�وهو�ما�يعرف�بالقضاء�ا+وضو�ي�الذي�يس�mدف�أعمال�قانونية�لـíدارة�

�القرارات��دارية�وهنا�يكون�للقا��fÁÂداري�القدرة�عSى�الحكم�بإلغاmjا
ً
�ومن�ناحيٍة . وتحديدا

�عSــى�النظــر�~ــي�الــدعاوى�الشخصــية�ال�ــ�fترمــي�إ`ــى�تحقيــق�مصــالح�شخصــية�
ً
أخــرى�يكــون�قــادرا
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ة�ا+كلفــــــــة�بــــــــذلك�حيــــــــث�أن�هيئــــــــة�تنــــــــازع�إجــــــــراءات�رفــــــــع�الــــــــدعوة�أمــــــــام�هــــــــذه�الهيئــــــــة�أو�الجهــــــــ

�محكمـــــة�متخصصـــــة�وليســـــت�جهـــــة�إداريـــــة�ولهـــــا�مكان�mـــــا�ا+رموقـــــة�
ً
�وأخ�ـــــvا

ً
�ختصـــــاص�Úـــــي�أو�

�¢جـــال�ال�ـــ�fتلÄـــ�م�mwـــا�الهيئـــة�،�1وا+تم�ـــ�ة�~ـــي�النظـــام�القضـــائي�ككـــل
ً
أيضـــا

التنـــــازع�ا+حتملـــــة�وعـــــن�كيفيـــــة�البـــــت�وا+عـــــاي��vال�ـــــ�fتعتمـــــدها�~ـــــي�

�أن�يــــتم�تــــأط��vعمــــل�هيئــــة�. تتخــــذها
ً
Uالعمــــل�القضــــائي�مســــتقب�vجــــل�منــــع�عرقلــــة�ســــ�Þفنأمــــل�و

التنـــــازع�بـــــنص�قـــــانوني�يوضـــــح�مـــــا�ســـــبق،�كمـــــا�فعـــــل�ا+شـــــرع�الجزائـــــري�بالنســـــبة�+حكمـــــة�تنـــــازع�

�ختصــــاص�الجزائريــــة�ال�ــــ�fخّصــــها�بقــــانون�عضــــوي�وهــــو�القــــانون�رقــــم�

  .باختصاصات�محكمة�التنازع�وتنظيمها�وعملها

إسناد]اختصاص]شامل]للقاªÝÞ]�داري : الفقرة]الثانية

عـــدة�معـــاي��v~ـــي�تحديـــد�اختصـــاص�ا+حـــاكم��داريـــة�مـــن�خـــUل�اعتمـــاد�

اختصـــــاص�شـــــامل��داري للقاÂـــــ��fÁأصـــــبح�ختصـــــاص،�

اختصـاص�محكمـة�العـدل�العليـا�قبـل�صـدور�القـرار�بقـانون�عـدد�البعض�م×mا�تحت�

ن�هذا��خ��vالقا��fÁÂداري�~ي�فلسط�ن�من�ممارسة�قضاء�أصSي�شامل�~ي�2020
ّ
،�حيث�مك

 (ال'�اعات��دارية
ً
�فmÇا�ع½�vإحداث�القضاء�)أو�

ً
،�وعمل�عSى�منحه�صUحيات�النظر�استعجاليا

ال'�اعات��دارية�~ي�القانون�الفلسطي�fgستعجا`ي�Þول�مرة�~ي��مادة�

 
ً
Tقضاء]أص�ي]واسع]النطاق: أو  

تظهـــــر�هــــــذه�الشــــــمولية�مــــــن�كــــــون�أن�ا+شــــــّرع�الفلســــــطي�fgلــــــم�يقصــــــر�دور�القاÂــــــ��fÁداري�

بــــالنظر�~ــــي�نــــزاع�معــــ�ن�يتعلــــق�بمخاصــــمة�قــــرار�إداري�وإلغــــاءه�إذا�مــــا�وجــــده�مخــــالف�للقواعـــــد�

الـذي�يجعـل�مـن�صـUحيات�القاÂـ��fÁداري�غ�ـ�vمحـددة�النطـاق�القانونية،�بل�اعتمد�التوجه�

�~ـــي�النظـــر�~ــــي�أك¿ـــ�vمـــن�نـــزاع�وبالتـــا`ي�~ــــي�مســـائل�قانونيـــة�مختلفـــة�وهـــو�مــــا�
ً
كونـــه�جعلـــه�مختصـــا

  .2يجعل�اختصاصه�شامل�وغ��vمقيد�للفصل�فmÇا

�عSى�النظر�من�ناحي
ً
�للقرار�بقانون�يجعله�قادرا

ً
فالقضاء��صSي�للقا��fÁÂداري�وفقا

الـــــدعاوى�ال�ـــــ�fتنبgـــــ�fعSـــــى�حمايـــــة�الشـــــرعية�والنظـــــام�القـــــانوني�~ـــــي�الدولـــــة�و�ترمـــــي�إ`ـــــى�تحقيـــــق�

مصالح�عامة�و�عينية�وهو�ما�يعرف�بالقضاء�ا+وضو�ي�الذي�يس�mدف�أعمال�قانونية�لـíدارة�

�القرارات��دارية�وهنا�يكون�للقا��fÁÂداري�القدرة�عSى�الحكم�بإلغاmjا
ً
وتحديدا

�عSــى�النظــر�~ــي�الــدعاوى�الشخصــية�ال�ــ�fترمــي�إ`ــى�تحقيــق�مصــال
ً
أخــرى�يكــون�قــادرا
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�الذاتيــة�لÃفــراد�وإجبــار��دارة�عSــى�التعــويض�الكامــل�والعــادل�عمــا�لحــق�mwــم�

وهو�ما�يعرف�بدعاوى�ا+سؤولية��دارية�وكذلك�ا+نازعـات�ا+تعلقـة�

�من�صUحيات�القا��fÁÂداري،�
ً
�اعات��نتخابية�ال��fتوّسع�حتما

ال�ــ���fتقتصــر�عSــى�" بســلطات�القضــاء�الكامــل

تفحــــــص�شــــــرعية�أعمــــــال��دارة،�وإنمــــــا�يتعــــــداها�إ`ــــــى�توجيــــــه�أوامــــــر�لــــــíدارة�وإلزامهــــــا�بفعــــــل�أو�

  .2ما�وح��Åالحلول�محلها�للقيام�ببعض�الصUحيات

�التنوع�~ي�طبيعة�ال'�اعات�ال�ـ�fينظـر�فmÇـا�

القا��fÁÂداري�الفلسطي�fgوبالتا`ي�شمولية�نظره�القضائي،�فتارة�يمـارس�صـUحيات�القضـاء�

ال�ـ�fتســ�mدف�إلغـاء�القـرارات��داريـة�بمــا�

فmÇـــا�التأديبيـــة�واللـــوائح�و�نظمـــة�بعـــد�تفّحـــص�مـــدى�تطابقهـــا�للقواعـــد�القانونيـــة�بمـــا�~ـــي�ذلـــك�

�يمـــارس�صـــUحيات�القضــاء�الكامـــل�الـــذي�تتوســع�فيـــه�صـــUحياته،�فمــن�ناحيـــة�أو`ـــى،�
ً
وطــورا

بقـــانون�القاÂـــ��fÁداري�بعـــض�صـــUحيات�القاÂـــ��fÁنتخـــابي�مـــن�خـــUل�نظـــره�~ـــي�

الطعــــــون�الخاصــــــة�بنتــــــائج��نتخابــــــات،�حيــــــث�أن�القاÂــــــ��fÁنتخــــــابي�لــــــه�صــــــUحيات�موســــــعة�

ــــــــجل�النــــــــاخب�ن�كمــــــــا�أن�لــــــــه�ســــــــلطة�تعــــــــديل�قائمــــــــة�ا+vÄشــــــــح�ن�

مرشـح�للسـباق��نتخـابي�بعـد�رفضـه�مـن�

و�إعـــــادة�توزيـــــع�ا+قاعـــــد���صـــــواتقبـــــل�إدارة��نتخابـــــات�كمـــــا�أّن�لـــــه�ســـــلطة�إعـــــادة�احتســـــاب�

هيئـــة�مـــن��إســـقاطهاا+تحصـــل�علmÇـــا�كمـــا�أّن�لـــه�صـــUحية�التصـــريح�بفـــوز�قائمـــات�انتخابيـــة�تـــّم�

نه�من�إلـزام��دارة�
ّ
سؤولية��دارية�ال��fتمك

�fÁـÂى�تقديم�التعويض�العادل�عن�ما�أحدثته�أعمالهـا�مـن�أضـرار،�فهنـا���يقتصـر�دور�القاSع

عSـــى�تفحـــص�عمـــل��دارة�ومـــدى�تطابقـــه�للقـــانون،�بـــل�يتعـــداه�إ`ـــى�اعتمـــاد�قواعـــد�ا+ســــؤولية�

  .ات�الUزمة�لج½vها

                                                           

  .ا+غرب: ،�ا+وقع�إلكvÄوني

  .،�مرجع�سابق�الذكر
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وحمايــة�ا+صــالح�الذاتيــة�لÃفــراد�وإجبــار��دارة�عSــى�التعــويض�الكامــل�والعــادل�عمــا�لحــق�mwــم�

وهو�ما�يعرف�بدعاوى�ا+سؤولية��دارية�وكذلك�ا+نازعـات�ا+تعلقـة�1مالهامن�أضرار�نتيجة�أع

�من�صUحيات�القا��fÁÂداري،�بالعق
ً
ود��دارية�و�بعض�ال'�اعات��نتخابية�ال��fتوّسع�حتما

بســلطات�القضــاء�الكامــل"فهــذه�ال'�اعــات�تخــول�للقاÂــ�fÁســلطات�تعــرف�

تفحــــــص�شــــــرعية�أعمــــــال��دارة،�وإنمــــــا�يتعــــــداها�إ`ــــــى�توجيــــــه�أوامــــــر�لــــــíدارة�وإلزامهــــــا�بفعــــــل�أو�

ما�وح��Åالحلول�محلها�للقيام�ببعض�الصUحيات��متناع�عن�فعل

من�القرار�بقانون،�يتضح�التنوع�~ي�طبيعة�ال�20وبالرجوع�إ`ى�ا+ادة�

القا��fÁÂداري�الفلسطي�fgوبالتا`ي�شمولية�نظره�القضائي،�فتارة�يمـارس�صـUحيات�القضـاء�

ال�ـ�fتســ�mدف�إلغـاء�القـرارات��داريـة�بمــا�ا+وضـو�ي�مـن�خـUل�اختصاصـه�بــالنظر�~ـي�الطعـون�

فmÇـــا�التأديبيـــة�واللـــوائح�و�نظمـــة�بعـــد�تفّحـــص�مـــدى�تطابقهـــا�للقواعـــد�القانونيـــة�بمـــا�~ـــي�ذلـــك�

  . امتناع��دارة�عن�اتخاذ�قرار�ملزمة�باتخاذه

�يمـــارس�صـــUحيات�القضــاء�الكامـــل�الـــذي�تتوســع�فيـــه�صـــUحياته،�فمــن�ناحيـــة�أو`ـــى،�
ً
وطــورا

بقـــانون�القاÂـــ��fÁداري�بعـــض�صـــUحيات�القاÂـــ��fÁنتخـــابي�مـــن�خـــUل�نظـــره�~ـــي�مـــنح�القـــرار�

الطعــــــون�الخاصــــــة�بنتــــــائج��نتخابــــــات،�حيــــــث�أن�القاÂــــــ��fÁنتخــــــابي�لــــــه�صــــــUحيات�موســــــعة�

بالتســــــــجيل�~ــــــــي�ســــــــجل�النــــــــاخب�ن�كمــــــــا�أن�لــــــــه�ســــــــلطة�تعــــــــديل�قائمــــــــة�ا+vÄشــــــــح�ن��ذن�:"مثــــــــل

مرشـح�للسـباق��نتخـابي�بعـد�رفضـه�مـن��أو ئمـة�قا�بإرجـاعأو�بالحـذف�أو��باþضافةلUنتخابات�

قبـــــل�إدارة��نتخابـــــات�كمـــــا�أّن�لـــــه�ســـــلطة�إعـــــادة�احتســـــاب�

ا+تحصـــل�علmÇـــا�كمـــا�أّن�لـــه�صـــUحية�التصـــريح�بفـــوز�قائمـــات�انتخابيـــة�تـــّم�

  .3"ت�نتخابا

نه�من�إلـزام��دارة�ومن�ناحيٍة�أخرى،�ينظر�القا�fÁÂ~ي�دعاوى�ا+
ّ
سؤولية��دارية�ال��fتمك

�fÁـÂى�تقديم�التعويض�العادل�عن�ما�أحدثته�أعمالهـا�مـن�أضـرار،�فهنـا���يقتصـر�دور�القاSع

عSـــى�تفحـــص�عمـــل��دارة�ومـــدى�تطابقـــه�للقـــانون،�بـــل�يتعـــداه�إ`ـــى�اعتمـــاد�قواعـــد�ا+ســــؤولية�

ات�الUزمة�لج½vها�دارية�لتقييم��ضرار�ونوعها�وتحديد�قيمة�التعويض

                   
  . 26سامية�مشاكة،�نفس�ا+رجع،�ص. 1
،�ا+وقع�إلكvÄوني"خصوصيات�الطعن��نتخابي: القا��fÁÂداري�كقا�fÁÂانتخابي"د،�غابري،�عما. 2
،�مرجع�سابق�الذكر"خصوصيات�الطعن��نتخابي: القا��fÁÂداري�كقا�fÁÂانتخابي"غابري،�عماد،�. 3
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�اعـــات�ا+تعلقـــة�بـــالعقود��داريـــة،�حيـــث�ينظـــر�

القا�fÁÂ~ي�نزاعات�إبرام�هذه�العقود�ومدى�تحقـق�قواعـد�ا+نافسـة،�الشـفافية�وا+سـاواة�بـ�ن�

بعض�الشروط���اعات�ال��fتطرأ�خUل�تنفيذ�العقد�كتعديل

الــواردة�فيــه�أو�فيمــا�يتعلــق�بــاÞمور�الطارئــة�ال�ــ�fأدت�إ`ــى�وقــف�التنفيــذ�بشــكل�دائــم�أو�مؤقــت�

�ينظـــر�~ـــي�دعـــاوى�ا+تعلقـــة�بفســـخ�هـــذه�العقـــود�
ً
ومـــا�يvÄتـــب�عليـــه�مـــن�أضـــرار�وتعويضـــات،�أيضـــا

راف��اعــات�عSــى�تحقيــق��ـfÁء�مــن�التــوازن�بــ�ن��طــ

،�حيـــــث�يعـــــد�القاÂــــــ�fÁ)فـــــرد�عــــــادي�–إدارة�متلبســـــة�امتيــــــازات�الســـــلطة�العامـــــة�

�داري�مــــن�أهــــم�الضــــمانات��ساســــية�ال�ــــ�fتحمــــ�fحقــــوق�ُمعاقــــد��دارة�الطــــرف�~ــــي�العقــــود�

�عSــــــى�
ً
�هامــــــا

ً
�أن�ا+حــــــاكم��داريــــــة�~ــــــي�فلســــــط�ن�ســــــتلعب�دورا

لقضـــــائي�مـــــن�خـــــUل�تـــــدخلها�لفـــــض�عـــــدة�نزاعـــــات�باســـــتخدام�قضـــــاء�شـــــامل�

يمنحهـــــا�صـــــUحيات�واســـــعة�لحمايـــــة�الشـــــرعية�والنظـــــام�القـــــانوني�مـــــن�جهـــــة�و�حمايـــــة�الحقـــــوق�

ي�القـــــانون�الفلســـــطي��fgاعـــــات��داريـــــة�~ـــــ

تجديــــد�هـــــام�جــــاء�بـــــه�القــــرار�بقـــــانون�~ــــي�إطـــــار�تــــدعيم�وظيفـــــة�جهــــاز�القضـــــاء��داري،�ح�ـــــ�Åأن�

قانون�إنشاء�mا�هذا��ختصاص�ولم�يتم�التنصيص�عليه�~ي�

�2م�،�وقــــانون�أصــــول�ا+حاكمــــات�ا+دنيــــة�والتجاريــــة�رقــــ

وا+قصــــود�بالقضــــاء��ســــتعجا`ي�بكونــــه�قضــــاء�ذو�صــــبغة�اســــتثنائية�يســــمح�لÃفــــراد�بطلــــب�

��خشــية�
ً
النظـر�بشــكل�عاجــل�~ــي�بعـض�ا+ســائل�ا+عروضــة�عSــى�ا+حكمــة�وال�ـ�fتنظــر�فmÇــا�أصــليا

من�حدوث�أضرار�أو�ضياع�الحقوق،�و�هم�~ي�هذا��طار�هو�السماح�لÃفـراد�ا+تضـررين�مـن�

يـذ�قـرار�إداري�مـا�طلــب�توقيـف�تنفيـذه�ع½ــ�vتقـديم�مطلـب�~ــي�الغـرض�للقاÂـ��fÁداري�بعــد�
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،�ينظـــر�القاÂـــ��fÁداري�~ـــي�مجمـــل�ال'�اعـــات�ا+تعلقـــة�بـــالعقود��داريـــة،�حيـــث�ينظـــر�
ً
وأخ�ـــvا

القا�fÁÂ~ي�نزاعات�إبرام�هذه�العقود�ومدى�تحقـق�قواعـد�ا+نافسـة،�الشـفافية�وا+سـاواة�بـ�ن�

�~ي�ال'�اعات�ال��fتطرأ�خUل�تنفيذ�العقد�كتعديل
ً
ا+vÄشح�ن�لها،�وينظر�أيضا

الــواردة�فيــه�أو�فيمــا�يتعلــق�بــاÞمور�الطارئــة�ال�ــ�fأدت�إ`ــى�وقــف�التنفيــذ�بشــكل�دائــم�أو�مؤقــت�

�ينظـــر�~ـــي�دعـــاوى�ا+تعلقـــة�بفســـ
ً
ومـــا�يvÄتـــب�عليـــه�مـــن�أضـــرار�وتعويضـــات،�أيضـــا

ويعمــل�القاÂــ��fÁداري�~ــي�هـذه�ال'�اعــات�عSــى�تحقيــق�. وإmÙاmjـا

إدارة�متلبســـــة�امتيــــــازات�الســـــلطة�العامـــــة�(غ�ـــــ�vمتكافئـــــة

�داري�مــــن�أهــــم�الضــــمانات��ساســــية�ال�ــــ�fتحمــــ�fحقــــوق�ُمعاقــــد��دارة�الطــــرف�~ــــي�العقــــود�

  .�دارية

�عSــــــى�
ً
�هامــــــا

ً
مــــــن�خــــــUل�مــــــا�تقــــــدم،�يتضــــــح�أن�ا+حــــــاكم��داريــــــة�~ــــــي�فلســــــط�ن�ســــــتلعب�دورا

لقضـــــائي�مـــــن�خـــــUل�تـــــدخلها�لفـــــض�عـــــدة�نزاعـــــات�باســـــتخدام�قضـــــاء�شـــــامل�مســـــتوى�العمـــــل�ا

يمنحهـــــا�صـــــUحيات�واســـــعة�لحمايـــــة�الشـــــرعية�والنظـــــام�القـــــانوني�مـــــن�جهـــــة�و�حمايـــــة�الحقـــــوق�

  . والحريات�وج½��vضرار�من�جهة�أخرى 

 
ً
  إحداث]القضاء]�ستعجاºي: ثانيا

يعت½ـــــ�vإحـــــداث�القضـــــاء��ســـــتعجا`ي�~ـــــي�مجـــــال�ال'�اعـــــات��داريـــــة�~ـــــ

تجديــــد�هـــــام�جــــاء�بـــــه�القــــرار�بقـــــانون�~ــــي�إطـــــار�تــــدعيم�وظيفـــــة�جهــــاز�القضـــــاء��داري،�ح�ـــــ�Åأن�

محكمة�العدل�العليا�لم�يكن�لد�mا�هذا��ختصاص�ولم�يتم�التنصيص�عليه�~ي�

،�وقــــانون�أصــــول�ا+حاكمــــات�ا+دنيــــة�والتجاريــــة�رقــــ2001لســــنة��5ا+حــــاكم�النظاميــــة�رقــــم�

  .2001لسنة�

وا+قصــــود�بالقضــــاء��ســــتعجا`ي�بكونــــه�قضــــاء�ذو�صــــبغة�اســــت

��خشــية�
ً
النظـر�بشــكل�عاجــل�~ــي�بعـض�ا+ســائل�ا+عروضــة�عSــى�ا+حكمــة�وال�ـ�fتنظــر�فmÇــا�أصــليا

من�حدوث�أضرار�أو�ضياع�الحقوق،�و�هم�~ي�هذا��طار�هو�السماح�لÃفـراد�ا+تضـررين�مـن�

يـذ�قـرار�إداري�مـا�طلــب�توقيـف�تنفيـذه�ع½ــ�vتقـديم�مطلـب�~ــي�الغـرتنف
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أو�خــــUل�الطعــــن�~ــــي�القــــرار�ا+عgــــ�fعSــــى�أن�يــــتم�توقيــــف�القــــرار�عنــــد�وجــــود�ا+½ــــvرات�القانونيــــة�

  . 1لذلك�لح�ن�البت�~ي�الدعوى��صلية�ا+تعلقة�بإلغاء�القرار

�f�ه�يوفر�آلية�توقيف�تنفيذ�القرارات��دارية�ال

تســـــاهم�~ـــــي�حمايـــــة�حقـــــوق��فـــــراد�ومنـــــع�تضـــــرر�مراكـــــزهم�القانونيـــــة�جـــــّراء�تنفيـــــذها�حيـــــث�أن�

ل�تنفيذ�القرار��داري�و��تمنع�من�حدوث�آثاره
ّ
  .دعوى��لغاء���تعط

�تــــــنّص�القــــــوان�ن�عSــــــى�شــــــروط�لتقييــــــد�الســــــلطة
ً
التقديريــــــة��وتجــــــدر��شــــــارة�إ`ــــــى�أنــــــه�عــــــادة

�الفــرد�ُمقــدم�الطلــب�قصــد�ترشــيد�
ً
للقاÂــ�fÁعنــد�نظــره�~ــي�ا+طالــب��ســتعجالية،�وتقّيــد�أيضــا

�21وبــالرجوع�إ`ــى�القــرار�بقــانون،�نجــد�بــأن�هــذا�التطــور�قــد�وقــع�التنصــيص�عليــه�~ــي�ا+ــادة�

فقرة��و`ـــــــى�مـــــــن�هـــــــذه�ا+ـــــــادة�مـــــــا�،�حيـــــــث�جـــــــاء�بـــــــال

تخــتص�ا+حكمــة��داريــة�بــالنظر�~ــي�الطلبــات�ا+تعلقــة�بــاÞمور�ا+ســتعجلة�ال�ــ�fتقــدم�إلmÇــا�

�،
ً
بشـأن�الـدعاوى�الداخلـة�~ـي�اختصاصـها،�بمـا�~ــي�ذلـك�وقـف�تنفيـذ�القـرار�ا+طعـون�فيـه�مؤقتــا

مـــــا��mّمنـــــا�هـــــو�تمكـــــ�ن�القاÂـــــ��fÁ".إذا�رأت�ا+حكمـــــة��داريـــــة�بـــــأن�نتـــــائج�تنفيـــــذه�يتعـــــذر�تـــــداركها

�داري�بموجب�هذه�ا+ادة�من�وقف�تنفيذ�القـرارات��داريـة�ال�ـ�fيتضـرر�م×mـا��فـراد،�و��بـد�

من�ا+Uحظة�بأن�وقف�التنفيذ�يجب�أن�يتعلق�بقـرار�إداري�محـل�دعـوى�إداريـة�أمـام�ا+حكمـة�

ذ�قرار�إداري�قبل�أن�يتم��دارية�قصد�إلغاءه،�حيث���يمكن�القيام�بتقديم�طلب�وقف�تنفي

�لتقـــديم�الطلـــب�ُيلـــزم�كـــل�مـــن�
ً
�وحيـــدا

ً
قـــد�وضـــعت�شـــرطا

القا�fÁÂالذي�ينظر�فيه�و�كذلك�الفرد�مقدم�الطلب،�وهذا�الشرط�هو�أن�ينب�fgمطلب�وقف�

وا+قصــود�mwــذا�الشــرط�هــو�أن�يكــون�وراء�اســتمرار�

تنفيذ�القرار��داري�محل�الطعن�آثار�ونتائج�ضارة�عSى�الفرد�مقدم�الطلب���يمكن�تجن¾mا�أو�

  .معالج�mا�وÚي�نتائج�لم�تكن�لتحدث�لو�لم�يتم�تنفيذ�القرار

يـد�إذا�مـا�تمـت�ويمكن�اعتبار�أن�ا+شرع�قـد�سـّهل�هـذه�ا+سـألة�بـأن�قصـرها�عSـى�شـرط�وح

مــــن�قــــانون�عــــدد�لســــنة��39ــــ�fÁ~ــــي�هــــذا�ا+جــــال،�حيــــث�أن�الفصــــل�

ا+تعلـــق�با+حكمـــة��داريـــة�التونســـية�قـــد�ضـــبط�شـــرط�ن�للقيـــام�بـــدعوى�توقيـــف�تنفيـــذ�

وأن�تنفيـذ�" أسـباب�جديـة�~ـي�ظاهرهـا"

                                                           
،�رسالة�لنيل�شهادة�ا+اجست�

ً
تلمسان،�كلية�-�v~ي�القانون�العام،�جامعة�أبي�بكر�بلقايدعبد�القادر�غيتاوي،�وقف�تنفيذ�القرار��داري�قضائيا
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أو�خــــUل�الطعــــن�~ــــي�القــــرار�ا+عgــــ�fعSــــى�أن�يــــتم�توقيــــف�القــــرار�عنــــد�وجــــود�ا+½ــــvرات�القانونيــــة�

لذلك�لح�ن�البت�~ي�الدعوى��صلية�ا+تعلقة�بإلغاء�القرار

ه�يوفر�آلية�توقيف�تنفيذ�القرارات��دارية�ال��fوتتأكد�أهمية�القضاء��ستعجا`ي�من�كون

تســـــاهم�~ـــــي�حمايـــــة�حقـــــوق��فـــــراد�ومنـــــع�تضـــــرر�مراكـــــزهم�القانونيـــــة�جـــــّراء�تنفيـــــذها�حيـــــث�أن�

ل�تنفيذ�القرار��داري�و��تمنع�من�حدوث�آثاره
ّ
دعوى��لغاء���تعط

�تــــــنّص�القــــــوان�ن�عSــــــى�شــــــروط�لتقييــــــد�الســــــلطة�
ً
وتجــــــدر��شــــــارة�إ`ــــــى�أنــــــه�عــــــادة

�الفــرد�ُمقــدم�الطلــب�قصــد�ترشــيد�
ً
للقاÂــ�fÁعنــد�نظــره�~ــي�ا+طالــب��ســتعجالية،�وتقّيــد�أيضــا

  .هذه�الطلبات�وتجنب�العبثية�~ي�تقديمها

وبــالرجوع�إ`ــى�القــرار�بقــانون،�نجــد�بــأن�هــذا�التطــور�قــد�وقــع�التنصــيص�عليــه�~ــي�ا+ــادة�

،�حيـــــــث�جـــــــاء�بـــــــال"الطلبـــــــات�ا+ســـــــتعجلة"منـــــــه�تحـــــــت�عنـــــــوان�

تخــتص�ا+حكمــة��داريــة�بــالنظر�~ــي�الطلبــات�ا+تعلقــة�بــاÞمور�ا+ســتعجلة�ال�ــ�fتقــدم�إلmÇــا�:"يSــي

�،
ً
بشـأن�الـدعاوى�الداخلـة�~ـي�اختصاصـها،�بمـا�~ــي�ذلـك�وقـف�تنفيـذ�القـرار�ا+طعـون�فيـه�مؤقتــا

إذا�رأت�ا+حكمـــــة��داريـــــة�بـــــأن�نتـــــائج�تنفيـــــذه�يتعـــــذر�تـــــداركها

�داري�بموجب�هذه�ا+ادة�من�وقف�تنفيذ�القـرارات��داريـة�ال�ـ�fيتضـرر�م×mـا��فـراد،�و��بـد�

من�ا+Uحظة�بأن�وقف�التنفيذ�يجب�أن�يتعلق�بقـرار�إداري�محـل�دعـوى�إداريـة�أمـام�ا+حكمـة�

�دارية�قصد�إلغاءه،�حيث���يمكن�القيام�بتقديم�طلب�وقف�تنفي

  . الطعن�به�باþلغاء�أمام�ا+حكمة��دارية

�لتقـــديم�الطلـــب�ُيلـــزم�كـــل�مـــن��21وتجـــدر�ا+Uحظـــة�إ`ـــى�أن�ا+ـــادة�
ً
�وحيـــدا

ً
قـــد�وضـــعت�شـــرطا

القا�fÁÂالذي�ينظر�فيه�و�كذلك�الفرد�مقدم�الطلب،�وهذا�الشرط�هو�أن�ينب�fgمطلب�وقف�

وا+قصــود�mwــذا�الشــرط�هــو�أن�يكــون�وراء�اســتمرار�". كهانتــائج�يتعــذر�تــدار "التنفيــذ�عSــى�وجــود�

تنفيذ�القرار��داري�محل�الطعن�آثار�ونتائج�ضارة�عSى�الفرد�مقدم�الطلب���يمكن�تجن¾mا�أو�

معالج�mا�وÚي�نتائج�لم�تكن�لتحدث�لو�لم�يتم�تنفيذ�القرار

ويمكن�اعتبار�أن�ا+شرع�قـد�سـّهل�هـذه�ا+سـألة�بـأن�قصـرها�عSـى�شـرط�وح

ا+قارنــــة�مــــع�التشــــريع�التون,ــــ�fÁ~ــــي�هــــذا�ا+جــــال،�حيــــث�أن�الفصــــل�

ا+تعلـــق�با+حكمـــة��داريـــة�التونســـية�قـــد�ضـــبط�شـــرط�ن�للقيـــام�بـــدعوى�توقيـــف�تنفيـــذ��1972

"قرار�إداري�ما�وقبولها،�وهما�أن�يكون�الطلب�مب�fgعSى�

                   
،�رسالة�لنيل�شهادة�ا+اجست�. 1

ً
�v~ي�القانون�العام،�جامعة�أبي�بكر�بلقايدعبد�القادر�غيتاوي،�وقف�تنفيذ�القرار��داري�قضائيا

 . 11،�ص2007/2008الحقوق،�
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�  ا�����

وا+قصــود�باÞســباب�الجديــة�~ــي�ظاهرهــا�

هــو�أن�القـــرار�محــل�وقـــف�التنفيــذ�مبgـــ�fعSــى�مخالفـــة��ســانيد�القانونيـــة�والواقعيــة�وال�ـــ�fمـــن�

ا+حتمل�أن�تكون�السبب�~ي�توجيـه�القاÂـ�fÁالـذي�ينظـر�~ـي�الـدعوى��صـلية�نحـو�إلغـاء�القـرار�

�~ــي�زمــن�تقديمــه�لطلبــه�ا+ســتعجل،�فــيمكن�أن�يقــوم�بــذلك�بــالتوازي�
ً
و�يكــون�ا+ــد�ي�مخ�ــvا

  . مع�تقديم�الدعوى��صلية�ال��fتس�mدف�إلغاء�القرار��داري�ا+ع�fgأو�بعد�ذلك

ولتجنـــــب�الطلبـــــات�غ�ـــــ�vالجديـــــة،�تلـــــزم�ا+حكمـــــة�مقـــــدم�الطلـــــب�ا+ســـــتعجل�بتقـــــديم�كفالـــــة�

ا�وشروطها،�وÚي�كفالة�يتم�تقديمها�إذا�تب�ن�بأن�ا+طلب�ا+ستعجل�غ�ـ�vجـدي�

  .بصورة�كلية�أو�جزئية�+صلحة�الطرف�¢خر�~ي�الدعوى�أو�+صلحة�كل�من�تضرر�منه

باþضــــافة�إ`ــــى�مــــا�تقــــدم،�تكــــون�قــــرارات�ا+حكمــــة��داريــــة�~ــــي�ا+طالــــب��ســــتعجالية�قابلــــة�

�+ا�ورد�~ي�ا+ادة�
ً
  .من�القرار�بقانون �42ليا�وفقا

لكــن�مــا�يمكــن�مؤاخذتــه�فيمــا�يتعلــق�بالقضــاء��ســتعجا`ي�للمحكمــة��داريــة�~ــي�فلســط�ن�

هو�عدم�تحديد�آجل�تل�Äم�فيه�ا+حكمة�عند�نظرها�~ي�ا+طالب��ستعجالية�كما�فعل�ا+شّرع�

  . التنفيذ�أو�رفض�ا+طلب

بشــأن�ا+حــاكم��داريــة،�وهــو�نــص�كــان�منتظــر�~ــي�

القـانون�الفلسـطي�fgبــأن�يصـدر�عSـى�شــكل�قـانون�عـن�الســلطة�التشـريعية،�لكـن�~ــي�ظـل�غيــاب�

،�هــذا�الــنص�ســوف�يشــكل�إضــافة�عSــى�
ً
مســتوى�عمومــا

العمـــل�القضــــائي�والرقابــــة�عSــــى�أعمـــال��دارة،�عSــــى�الــــرغم�مــــن�بعـــض�النقــــائص�ال�ــــ�fتضــــم×mا�

�للقضـــاء��داري،�
ً
�وإجرائيـــا

ً
جــاء�لتكـــريس��زدواجيـــة�القضـــائية�وأرæـــ�ÅÁتنظـــيم�منفصـــل�هيكليـــا

Âــ��fÁداري�وحــده��عSــى�مراقبــة�أعمــال��دارة�مــن�قبــل�القا
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وا+قصــود�باÞســباب�الجديــة�~ــي�ظاهرهــا�". نتــائج�يصــعب�تــداركها"رار�ســوف�يســبب�للمــد�ي�القــ

هــو�أن�القـــرار�محــل�وقـــف�التنفيــذ�مبgـــ�fعSــى�مخالفـــة��ســانيد�القانونيـــة�والواقعيــة�وال�ـــ�fمـــن�

ا+حتمل�أن�تكون�السبب�~ي�توجيـه�القاÂـ�fÁالـذي�ينظـر�~ـي�الـدعوى��صـلية�نحـو�إلغـاء�القـرار�

  .ا+راد�توقيفها+طعون�فيه�و 

�~ــي�زمــن�تقديمــه�لطلبــه�ا+ســتعجل،�فــيمكن�أن�يقــوم�بــذلك�بــالتوازي�
ً
و�يكــون�ا+ــد�ي�مخ�ــvا

مع�تقديم�الدعوى��صلية�ال��fتس�mدف�إلغاء�القرار��داري�ا+ع�fgأو�بعد�ذلك

ولتجنـــــب�الطلبـــــات�غ�ـــــ�vالجديـــــة،�تلـــــزم�ا+حكمـــــة�مقـــــدم�الطلـــــب�ا+ســـــتعجل�بتقـــــديم�كفالـــــة�

ا�وشروطها،�وÚي�كفالة�يتم�تقديمها�إذا�تب�ن�بأن�ا+طلب�ا+ستعجل�غ�ـ�vجـدي�وتحدد�مقداره

بصورة�كلية�أو�جزئية�+صلحة�الطرف�¢خر�~ي�الدعوى�أو�+صلحة�كل�من�تضرر�منه

باþضــــافة�إ`ــــى�مــــا�تقــــدم،�تكــــون�قــــرارات�ا+حكمــــة��داريــــة�~ــــي�ا+طالــــب��ســــتعجالية�قابلــــة�

�+ا�ورد�~ي�ا+ادة�للطعن�أمام�ا+حكمة��دارية�الع
ً
ليا�وفقا

  

لكــن�مــا�يمكــن�مؤاخذتــه�فيمــا�يتعلــق�بالقضــاء��ســتعجا`ي�للمحكمــة��داريــة�~ــي�فلســط�ن�

هو�عدم�تحديد�آجل�تل�Äم�فيه�ا+حكمة�عند�نظرها�~ي�ا+طالب��ستعجالية�كما�فعل�ا+شّرع�

التنفيذ�أو�رفض�ا+طلب�التون,�fÁالذي�حدد�أجل�الشهر��تخاذ�القرار�بوقف

  :الخاتمة
بشــأن�ا+حــاكم��داريــة،�وهــو�نــص�كــان�منتظــر�~ــي��2020لســنة��41صــدر�القــرار�بقــانون�رقــم�

القـانون�الفلسـطي�fgبــأن�يصـدر�عSـى�شــكل�قـانون�عـن�الســلطة�التشـريعية،�لكـن�~ــي�ظـل�غيــاب�

،�هــذا�الــنص�ســوف�يشــكل�إضــافة�عSــى�. هــذه��خ�ــvة�صــدر�عSــى�شــكل�مرســوم
ً
عمومــا

العمـــل�القضــــائي�والرقابــــة�عSــــى�أعمـــال��دارة،�عSــــى�الــــرغم�مــــن�بعـــض�النقــــائص�ال�ــــ�fتضــــم×mا�

  .وال��fتم��شارة�إلmÇا

�للقضـــاء��داري،�
ً
�وإجرائيـــا

ً
جــاء�لتكـــريس��زدواجيـــة�القضـــائية�وأرæـــ�ÅÁتنظـــيم�منفصـــل�هيكليـــا

وجــاء�بأحكــام�تســاهم�~ــي�الحفــاظ�عSــى�مراقبــة�أعمــال��دارة�مــن�قبــل�القا

  .مع�إسناد�هذا��خ��vصUحيات�شاملة�~ي�قضاءه

  

  :أهم]�ستنتاجات

ا�	و��� ا�����
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�للحقـوق�
ً
�لتعسـفها�وحمايـة

ً
مبدأ�الشرعية�يقت�fÁöوجود�رقابة�فّعالة�عSـى�أعمـال��دارة�درءا

  .�اع��داري 

 
ً
�ووظيفيا

ً
�وإجرائيا

ً
  .�داري�والعد`ي�هيكليا

لــم�يعــد�هنــاك�اختصــاص�+حكمــة�العــدل�العليــا�عSــى�ال'�اعــات��داريــة�إ��بشــكل�مؤقــت�إ`ــى�

ي�والنظر�~ـي�أحكـام�القـرار�بقـانون�وا+صـادقة�

حيـث�مـن�ا+فÄـvض�أن���ÅÁ102ذلك�من�القانون��سا�fÁæالفلسـطي�fg~ـي�مادتـه�

كــان�مــن��فضــل�تجنيــب�تــدخل�الســلطة�التنفيذيــة�~ــي�ا+ســار�ا+Yــ�fللقضــاة�لتمتــيعهم�ا+زيــد�

 من��ستقUلية�~ي��ضطUع�بوظائفهم�ومنع�التأث��vعلmÇم�باعتباره�أمر�من
ً
  .بوذ�دوليا

كـــان�مـــن��فضـــل�تنظـــيم�هيئـــة�التنـــازع�بمقتöـــ�ÅÁنـــص�خـــاص�mwـــا�Þنـــه�مـــن�ا+فÄـــvض�أن�تكـــون�

منفصـــلة�عـــن�الجهـــازين�القضـــائي�ن�العـــد`ي�و�داري�بـــالنظر�إ`ـــى�طبيعـــة�عملهـــا�التحكيمـــf،�مـــع�

شــــــرة�إ`ــــــى�ا+حكمـــــة��داريــــــة�العليــــــا�وتجنــــــب�

تحديد�¢جال�ال��fوقع�إغفالها،�كأجل�تل�Äم�إحالة�ا+حكمة��دارية�الطعن�~ي�أحكامها�أمام�

�¢جــــــــال�ال�ــــــــ�fتلÄــــــــ�م�فmÇــــــــا�ا+حكمــــــــة�عنــــــــد�ب�mــــــــا�~ــــــــي�الطلبــــــــات�
ً
ا+حكمــــــــة��داريــــــــة�العليــــــــا،�أيضــــــــا

مراجعــــــة��حكــــــام�ا+تعلقــــــة�بالنيابــــــة��داريــــــة�وبيــــــان�كيفيــــــة�تعيــــــ�ن�أعضــــــاmjا�وتوســــــيع�دورهــــــا�
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�للحقـوق�-
ً
�لتعسـفها�وحمايـة

ً
مبدأ�الشرعية�يقت�fÁöوجود�رقابة�فّعالة�عSـى�أعمـال��دارة�درءا

  والحريات

تكريس�مبدأ�التقا�fÁÂعSى�درجت�ن�~ي�مادة�ال'�اع��داري -

 �فصل�يكاد�يكون�تام�ب�ن�القضاء-
ً
�ووظيفيا

ً
�وإجرائيا

ً
�داري�والعد`ي�هيكليا

لــم�يعــد�هنــاك�اختصــاص�+حكمــة�العــدل�العليــا�عSــى�ال'�اعــات��داريــة�إ��بشــكل�مؤقــت�إ`ــى��-

 .ح�ن�إرساء�ا+حاكم��دارية

  :توصيات
نو��fÁبأن�يكون�تفعيل�لدور�للمجلس�التشري�ي�والنظر�~ـي�أحكـام�القـرار�بقـانون�وا+صـادقة��-

تما��ÅÁذلك�من�القانون��سا�fÁæالفلسـطي�fg~ـي�مادتـه�عليه،�+ا�ي

  .يصدر�النص�بشكل�قانون�وليس�مرسوم

كــان�مــن��فضــل�تجنيــب�تــدخل�الســلطة�التنفيذيــة�~ــي�ا+ســار�ا+-

من��ستقUلية�~ي��ضطUع�بوظائفهم�ومنع�التأث��vعلmÇم�باعتباره�أمر�من

  

-vـــÄنـــه�مـــن�ا+فÞـــا�mwنـــص�خـــاص��ÅÁـــöكـــان�مـــن��فضـــل�تنظـــيم�هيئـــة�التنـــازع�بمقت

منفصـــلة�عـــن�الجهـــازين�القضـــائي�ن�العـــد`ي�و�داري�بـــالنظر�إ`ـــى�طبيعـــة�عملهـــا�التحكيمـــf،�مـــع�

  .ضرورة�بيان�إجراءات�وآجال�ب�mا�و�مآل�قرارا»mا

شــــــرة�إ`ــــــى�ا+حكمـــــة��داريــــــة�العليــــــا�وتجنــــــب�مـــــن��فضــــــل�تمكــــــ�ن�ا+تقاÂــــــ�fÁمـــــن�التوجــــــه�مبا�-

  التمديد�من�إجراءات�الطعن�أمام�ا+حكمة��دارية،

تحديد�¢جال�ال��fوقع�إغفالها،�كأجل�تل�Äم�إحالة�ا+حكمة��دارية�الطعن�~ي�أحكامها�أمام�-

�¢جــــــــال�ال�ــــــــ�fتلÄــــــــ�م�فmÇــــــــا�ا+حكمــــــــة�عنــــــــد�ب�mــــــــا�~ــــــــي�الطلبــــــــات�
ً
ا+حكمــــــــة��داريــــــــة�العليــــــــا،�أيضــــــــا

  .�ستعجالية

مراجعــــــة��حكــــــام�ا+تعلقــــــة�بالنيابــــــة��داريــــــة�وبيــــــان�كيفيــــــة�تعيــــــ�ن�أعضــــــاmjا�وتوســــــيع�دورهــــــا�-

  .ليشمل�التمثيل�أمام�القا�fÁÂالعد`ي

  

  

  

  

  

ا�	و��� ا�����
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�تونس �الثانية، �الطبعة �القانون��داري، �محمد�رضا، مركز�النشر�: جنّيح،

 .2003الفلسطي�fgا+عّدل�لسنة�

 .ا+تعلق�بالسلطة�القضائية

 .أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجارية

� �باختصاصا�1998يونيو��8بتاريخ ت�يتعلق

 .~ي�الجزائر

� ��3بتاريخ �بتوزيع��1996جوان ا+تعلق

 .~ي�تونس��ختصاص�ب�ن�ا+حاكم�العدلية�وا+حكمة��دارية

 .ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس

 .بشأن�إنشاء�ا+حاكم�النظامية

�ا+تعلق�تعديل�ا �41لقرار�بقانون�رقم

 .بشأن�ا+حاكم��دارية

�القضاء� �اختصاصات �عSى �القيود معضلة

،�مجلة�جامعة�جmÇان،�ا+جلد��ول،�العدد��ول،�

القضاء��داري�~ي�م��ان�"ن�معه،�عبد�العليم،�محمد�مصطفى�السيد�وم

��حزاب �بمحكمة �خاصة �الحقوق�"دراسة �مجلة ،

��سكندرية،� �جامعة �~ي �الحقوق �بكلية �و�قتصادية �القانونية للبحوث
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  :اBراجع

 الكتب •

�تونس - �الثانية، �الطبعة �القانون��داري، �محمد�رضا، جنّيح،

 .2008الجام�ي،�

 القوانDن •

- �fÁæا+عّدل�لسنة�القانون��سا�fgالفلسطي

ا+تعلق�بالسلطة�القضائية�2002لسنة��1قانون�رقم� -

أصول�ا+حاكمات�ا+دنية�والتجاريةبشأن��2001 لسنة�2قانون�رقم� -

- � �رقم ��3القانون ��1998لسنة بتاريخ

~ي�الجزائر�محكمة�التنازع�وتنظيمها�وعملها

- � �رقم �ل�38القانون ��1996سنة بتاريخ

�ختصاص�ب�ن�ا+حاكم�العدلية�وا+حكمة��دارية

ا+تعلق�با+حكمة��دارية�~ي�تونس�1972لسنة��40القانون�رقم� -

بشأن�إنشاء�ا+حاكم�النظامية�2001لسنة��5قانون�رقم� -

- � ��13القرار�بقانون�رقم ا+تعلق�تعديل�ا�2020لسنة

 .2022لسنة�

بشأن�ا+حاكم��دارية�2020لسنة��41القرار�بقانون�رقم� -

-  

 اBقاTت •

- � �عبدا+جيد، �عصمت �القضاء�"بكر، �اختصاصات �عSى �القيود معضلة

،�مجلة�جامعة�جmÇان،�ا+جلد��ول،�العدد��ول،�"دراسة�مقارنة: �داري 

2017. 

عبد�العليم،�محمد�مصطفى�السيد�وم -

�القضائي ��حزاب:التخصص �بمحكمة �خاصة دراسة

��سكندرية،� �جامعة �~ي �الحقوق �بكلية �و�قتصادية �القانونية للبحوث

 .2010العدد�الثاني،�
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مساءلة�القا�fÁÂعن�"ا+ومfg،�أحمد�محمد،�شديفات،�صفوان�محمد،�

 .13�،2014مجلة�الvÄاث،�العدد�

�تجاوز� �مادة �~ي ��دارية �ا+حكمة اختصاص

،�جامعة�صفاقس،�كلية�،�منشورات�مدرسة�الدكتوراه

�الدولة �ب'�اعات �العام �ا+كلف �ا+وقع�"مؤسسة ،

  .+قررين

fgالفلسطي� �الدولة �مجلس �ا+وقع�"نحو�استحداث ،

�انتخابي fÁÂكقا� ��داري fÁÂالطعن�: القا� خصوصيات

 
ً
،�رسالة�عبد�القادر�غيتاوي،�وقف�تنفيذ�القرار��داري�قضائيا

-لنيل�شهادة�ا+اجست��v~ي�القانون�العام،�جامعة�أبي�بكر�بلقايد

. 

�~ي� ��داري �للقضاء �الدستورية ��سس �شعباني، �الدين عUء

�العام،� �القانون �~ي �ا+اجست��vبحث �شهادة �لنيل �رسالة تونس،

 .2013/2014جامعة�سوسة،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�

سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام�

�جامعة� �وا+الية، ��دارة �رسالة�ماجست��v~ي �الجزائري، القضائي
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ا+ومfg،�أحمد�محمد،�شديفات،�صفوان�محمد،� -

مجلة�الvÄاث،�العدد�،�"خطأه�ب�ن�الشريعة�والقانون 

- � �أنوار، �تجاوز�"منصري، �مادة �~ي ��دارية �ا+حكمة اختصاص

،�منشورات�مدرسة�الدكتوراه"السلطة

 .2010الحقوق،

 يةاBواقع]�لكPQون •

- � �عمر، �ب"السيفاوي، �العام �ا+كلف مؤسسة

+قررين�لكvÄوني�لجمعية�ا+ستشارين�ا

- � �عبدالكريم، �الفلسطيfg"الشامي، �الدولة �مجلس نحو�استحداث

  .�لكvÄوني�لدنيا�الوطن
- � �عماد، �انتخابي"غابري، fÁÂكقا� ��داري fÁÂالقا

 .ا+غرب: ،�ا+وقع�إلكvÄوني"�نتخابي
• PDرسائل]ماجست  

-  
ً
عبد�القادر�غيتاوي،�وقف�تنفيذ�القرار��داري�قضائيا

لنيل�شهادة�ا+اجست��v~ي�القانون�العام،�جامعة�أبي�بكر�بلقايد

.2007/2008تلمسان،�كلية�الحقوق،�

�~ي� - ��داري �للقضاء �الدستورية ��سس �شعباني، �الدين عUء

�العام،� �القانون �~ي �ا+اجست��vبحث �شهادة �لنيل �رسالة تونس،

جامعة�سوسة،�كلية�الحقوق�والعلوم�السياسية،�

سامية�مشاكة،��ختصاص�النو�ي�با+نازعات��دارية�~ي�النظام� -

�جامعة� �وا+الية، ��دارة �رسالة�ماجست��v~ي �الجزائري، القضائي

  .2015/2016لجزائر،�كلية�الحقوق،�ا
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  للبضائع لقانون]واجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]�ي]عقد]البيع]الدوºي
The law applicable to breach of an   

م]أمجد]محمد]نصيف،]اBدرس]اBساعد]�ي]القانون]الدوºي]الخاص،]كلية]

  .الفارابي]الجامعة،]العراق،]بغداد

Amjed Mohammed Nsaif  

ad.mohammed@alfarabiuc.edu.iqamj  
 

عــّد�مســألة�تنــازع�القــوان�ن�عSــى��خــUل�~ــي�عقــد�البيــع�الــدو`ي�للبضــائع�مــن�ا+ســائل�
ُ
ت

ـــ�f~ـــي�العUقـــة�التعاقديـــة�فمـــن�الصـــعب�

مــا�يث�ــ�vالكث�ــ�vمــن�الشــك�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�قواعــد��ختUفهــا�مــن�دولــة�أخــرى،�م

ــــ�اع،�فــــإذا�لــــم�يحــــدد�ا+تعاقــــدين�القــــانون�الــــذي�يحكــــم�

�خــUل�بالعقــد،�عندئــٍذ�تعــذر�عSــى�القاÂــ�fÁمعرفــة�تطبيــق�القــانون�عSــى�ال'ــ�اع،�ممــا�يــؤدي�~ــي�

لتجــــار�إ`ــــى�النتيجـــة�إ`ــــى�أشــــاعه�القلــــق�~ــــي�التعامــــل�التجــــاري�الـــدو`ي،�وكــــذلك�يــــدعو�إ`ــــى�حاجــــة�ا

قواعـد�قانونيـة�مUئمــة�لظـروفهم�~ــي�معـامUت�التجـارة�الدوليــة،�ونتيجـة�تطــور�حاجـة�معــامUت�

التجـــارة�الدوليــــة،�واتســــاع�حركــــة�النشــــاط�التجــــاري،�أصــــبحت�القــــوان�ن�الوطنيــــة�عــــاجزة�عSــــى�

�عSـــــى�عقـــــد�الـــــدو`ي،�وكـــــذلك�عجـــــز�هـــــذه�القـــــوان�ن�عـــــن�حمايـــــة�توقعـــــات�

ايـــة�الطـــرف�الضـــعيف�~ـــي�العقـــد،�لـــذا�مســـألة�تحديـــد�القـــانون�الواجـــب�التطبيـــق�

ثــــار�عSــــى�مجمــــل�العUقــــة�
َ
مــــن�ا+ســــائل�ا+همــــة�~ــــي�عقــــد�البيــــع�الــــدو`ي،�إذ�يرتــــب�هــــذا�التحديــــد�ا

لــذلك�اســتقر�التشــريع�والفقــه�عSــى�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى��خــUل�~ــي�

خــUل�تحديـد��رادة�الصـريحة�للمتعاقــدين�~ـي�اختيـار�القــانون�

واجــــب�التطبيــــق�عSــــى��خــــUل�بالعقــــد،�وهـــــذه��رادة�يكــــون�تحديــــدها�مــــن�خــــUل�الvÄك�ــــ��عSـــــى�

النظريــــة�الشخصــــية�والنظريــــة�ا+وضــــوعية�~ــــي�تحديــــد�القــــانون�واجــــب�التطبيــــق�عSــــى��خــــUل�

ون�واجــــب�التطبيـــــق�عSــــى��خــــUل�بالعقـــــد�

عندئــــذ�يكــــون�اللجــــوء�إ`ــــى��رادة�الضــــمنية�للمتعاقــــدين،�ويكــــون�تحديــــد��رادة�الضــــمنية�عــــن�

طريـــــــق�ا+ؤشــــــــرات�والقــــــــرائن�الخارجيـــــــة�والداخليــــــــة�للمتعاقــــــــدين،�وÚـــــــي�مكــــــــان�تنفيــــــــذ�العقــــــــد،�

العقـد،�وغ�vهــا�و�ختصـاص�القضـائي�وجنســية��طـراف،�وعملــة�الـدفع�وصــيغة�العقـد،�ولغــة�

مــــن�ا+ؤشــــرات�والقــــرائن��خــــرى�ال�ــــ�fمــــن�خــــUل�تســــاعد�القاÂــــ�fÁ~ــــي�تحديــــد�القــــانون�واجــــب�
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عــّد�مســألة�تنــازع�القــوان�ن�عSــى��خــUل�~ــي�عقــد�البيــع�الــدو`ي�للبضــائع�مــن�ا+ســائل�: اBلخــص
ُ
ت

ا+همـــة�~ـــي�حـــل�تلـــك�ا+ســـائل،�نظـــًرا�لوجـــود�عنصـــر�أجن�ـــ�f~ـــي�العUقـــة�التعاقديـــة�فمـــن�الصـــعب�

تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�قواعــد��ختUفهــا�مــن�دولــة�أخــرى،�م

حــــول�تطبيــــق�القــــانون�الــــذي�يحكــــم�ال'ــــ�اع،�فــــإذا�لــــم�يحــــدد�ا+تعاقــــدين�القــــانون�الــــذي�يحكــــم�

�خــUل�بالعقــد،�عندئــٍذ�تعــذر�عSــى�القاÂــ�fÁمعرفــة�تطبيــق�القــانون�عSــى�ال

النتيجـــة�إ`ــــى�أشــــاعه�القلــــق�~ــــي�التعامــــل�التجــــاري�الـــدو`ي،�وكــــذلك�يــــدعو�إ`ــــى�حاجــــة�ا

قواعـد�قانونيـة�مUئمــة�لظـروفهم�~ــي�معـامUت�التجـارة�الدوليــة،�ونتيجـة�تطــور�حاجـة�معــامUت�

التجـــارة�الدوليــــة،�واتســــاع�حركــــة�النشــــاط�التجــــاري،�أصــــبحت�القــــوان�ن�الوطنيــــة�عــــاجزة�عSــــى�

تطبيـــــق�ال'ـــــ�اع�النا�ـــــ�TÁعSـــــى�عقـــــد�الـــــدو`ي،�وكـــــذلك�عجـــــز�هـــــذه�القـــــوان�ن�عـــــن�حمايـــــة�توقعـــــات�

ايـــة�الطـــرف�الضـــعيف�~ـــي�العقـــد،�لـــذا�مســـألة�تحديـــد�القـــانون�الواجـــب�التطبيـــق��طـــراف�وحم

ثــــار�عSــــى�مجمــــل�العUقــــة�
َ
مــــن�ا+ســــائل�ا+همــــة�~ــــي�عقــــد�البيــــع�الــــدو`ي،�إذ�يرتــــب�هــــذا�التحديــــد�ا

لــذلك�اســتقر�التشــريع�والفقــه�عSــى�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى��خــUل�~ــي�. العقديــة

خــUل�تحديـد��رادة�الصـريحة�للمتعاقــدين�~ـي�اختيـار�القــانون��عقـد�البيـع�الــدو`ي�للبضـائع�مـن

واجــــب�التطبيــــق�عSــــى��خــــUل�بالعقــــد،�وهـــــذه��رادة�يكــــون�تحديــــدها�مــــن�خــــUل�الvÄك�ــــ��عSـــــى�

النظريــــة�الشخصــــية�والنظريــــة�ا+وضــــوعية�~ــــي�تحديــــد�القــــانون�واجــــب�التطبيــــق�عSــــى��خــــUل�

ون�واجــــب�التطبيـــــق�عSــــى��خــــUل�بالعقـــــد�بالعقــــد،�فــــإذا�تعـــــذر�للمتعاقــــدين�عــــن�تحديـــــد�القــــان

عندئــــذ�يكــــون�اللجــــوء�إ`ــــى��رادة�الضــــمنية�للمتعاقــــدين،�ويكــــون�تحديــــد��رادة�الضــــمنية�عــــن�

طريـــــــق�ا+ؤشــــــــرات�والقــــــــرائن�الخارجيـــــــة�والداخليــــــــة�للمتعاقــــــــدين،�وÚـــــــي�مكــــــــان�تنفيــــــــذ�العقــــــــد،�

و�ختصـاص�القضـائي�وجنســية��طـراف،�وعملــة�الـدفع�وصــيغة�العقـد،�ولغــة�

مــــن�ا+ؤشــــرات�والقــــرائن��خــــرى�ال�ــــ�fمــــن�خــــUل�تســــاعد�القاÂــــ�fÁ~ــــي�تحديــــد�القــــانون�واجــــب�

ا�	و��� ا�����
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التطبيــق�عSـــى��خـــUل�بالعقـــد،�وال�ــ�fمـــن�شـــأن�تلـــك�القــرائن�وا+ؤشـــرات�الخارجيـــة�والداخليـــة�

بالعقـــــد�أن�تشـــــكل�مركـــــز�الثقـــــل�~ـــــي�العUقـــــة�التعاقديـــــة،�وبالتـــــا`ي�تســـــاعد�القاÂـــــ�fÁ~ـــــي�تحديـــــد�

  عقد،]القانون]واجب]التطبيق،]دولية]

Abstract  
The issue of conflict of laws on the breach of the contract for the 

international sale of goods is one of the important issues in resolving 
these issues, due to the presence of a foreign element in the contractual 
relationship, it is difficult to define the applicable law as rules that differ 
from another country, which raises a lot of doubt about the application of 
the law governing the conflict. If the cont
law governing the breach of contract, then the judge will not be able to 
know the application of the law to the dispute, and this leads in the end to 
spreading anxiety in international commercial dealings, as well as whic
calls for merchants to need legal rules appropriate to their circumstances 
in international trade transactions

As a result of the development of the need for international trade 
transactions, and the expansion of the movement of commercial activity, 
national laws became unable to apply the conflict arising in an 
international contract, as well as the inability of these laws to protect the 
expectations of the parties and protect the weak party in the contract, so 
determining the issue of determining the a
important issues in a contract International sale, as this determination has 
implications for the entire contractual relationship

Therefore, the legislation and jurisprudence settled on defining the 
law applicable to breach of the contract of international sale of goods by 
defining the express will of the contracting parties to choose the law 
applicable to breach of contract, and this will is determined by focusing 
on personal theory and objective theory in determining the law a
to breach of contract. by contract

If the contracting parties are unable to determine the law 
applicable to breach of the contract, then resort to the implicit will of the 
contracting parties, and the determination of the implicit will is throug
external and internal indications and clues to the contracting parties, 
namely the place of contract implementation, jurisdiction and nationality 
of the parties, payment currency and contract form, contract language, 
and others Other indications and clue
applicable law for breach of contract, and that these external and internal 
clues and indicators in the contract form the center of gravity in the 
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التطبيــق�عSـــى��خـــUل�بالعقـــد،�وال�ــ�fمـــن�شـــأن�تلـــك�القــرائن�وا+ؤشـــرات�الخارجيـــة�والداخليـــة�

بالعقـــــد�أن�تشـــــكل�مركـــــز�الثقـــــل�~ـــــي�العUقـــــة�التعاقديـــــة،�وبالتـــــا`ي�تســـــاعد�القاÂـــــ�fÁ~ـــــي�تحديـــــد�

  . ون�واجب�التطبيق�عSى��خUل�بالعقدالقان

عقد،]القانون]واجب]التطبيق،]دولية]: الكلمات]اBفتاحية

The issue of conflict of laws on the breach of the contract for the 
international sale of goods is one of the important issues in resolving 

e to the presence of a foreign element in the contractual 
relationship, it is difficult to define the applicable law as rules that differ 
from another country, which raises a lot of doubt about the application of 
the law governing the conflict. If the contracting parties do not specify the 
law governing the breach of contract, then the judge will not be able to 
know the application of the law to the dispute, and this leads in the end to 
spreading anxiety in international commercial dealings, as well as which 
calls for merchants to need legal rules appropriate to their circumstances 
in international trade transactions. 

As a result of the development of the need for international trade 
transactions, and the expansion of the movement of commercial activity, 

ional laws became unable to apply the conflict arising in an 
international contract, as well as the inability of these laws to protect the 
expectations of the parties and protect the weak party in the contract, so 
determining the issue of determining the applicable law is one of the 
important issues in a contract International sale, as this determination has 
implications for the entire contractual relationship. 

Therefore, the legislation and jurisprudence settled on defining the 
the contract of international sale of goods by 

defining the express will of the contracting parties to choose the law 
applicable to breach of contract, and this will is determined by focusing 
on personal theory and objective theory in determining the law applicable 
to breach of contract. by contract. 

If the contracting parties are unable to determine the law 
applicable to breach of the contract, then resort to the implicit will of the 
contracting parties, and the determination of the implicit will is through 
external and internal indications and clues to the contracting parties, 
namely the place of contract implementation, jurisdiction and nationality 
of the parties, payment currency and contract form, contract language, 
and others Other indications and clues that help the judge determine the 
applicable law for breach of contract, and that these external and internal 
clues and indicators in the contract form the center of gravity in the 

ا�	و��� ا�����
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namely the place of contract implementation, jurisdiction and nationality 
of the parties, payment currency and contract form, contract language, 

s that help the judge determine the 
applicable law for breach of contract, and that these external and internal 
clues and indicators in the contract form the center of gravity in the 
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contractual relationship, and thus help the judge in determining the 
applicable law for breach of contract

Keywords: contract, applicable law, international

�إ`ى� �أدى �مما �العالم، �حول �نطاقها �واتساع �الدول، �ب�ن �التجارة �حركة �تطور بعد

� �ب�ن�الدول،�وكذلك�عملية�تبادل�السلع�والخدمات؛ �أصبح�ازدياد�عملية�البيع�والشراء لذا

�وتلبية� �تعزيز��نتاج fيل�� �+ا �ونظًرا ا،

�الدور� �له �يكون �مما �والخدمات، �والسلع ��موال �رؤوس �حركة �وتنشيط ��فراد، حاجات

عSى�تنفيذ�العقد�بُحسن��وعSى�هذا�النحو�أصبح�عقد�البيع�الدو`ي�ُملزم�ب�ن�طرف�ن

لكن�قد�تحصل�ظروف��-هذا�~ي�الوضع�الطبي�ي

نائية�عSى�أحد�طر~ي�العقد�قبل�حلول�ميعاد�تنفيذ�العقد�تجعل�تنفيذه�بالنسبة�Þحد�

�أو�مرهًقا،�وهذا�يكون�عن�طريق�إفصاح�أحد�ا+تعاقدين
ً

Uي�وقت�مبكر��طر~ي�العقد�مستحي~

وكمــا�أنــه�مــن�الصــعب�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى�هــذه�العUقــة�التعاقديــة�

ــ�fيرجــع�فmÇــا�عSــى�القــانون�الــدو`ي�الخــاص�ا+تعلقــة�بتنــازع�

لــــف�مــــن�دولــــة�Þخــــرى،�ممــــا�يث�ــــ�vالكث�ــــ�vمــــن�

ــــ�اع،�فــــإذا�لــــم�يحــــدد�ا+تعاقــــدين�القــــانون�الــــذي�

يحكم��خUل�بالعقد،�عندئٍذ�تعذر�عSى�القا�fÁÂمعرفة�تطبيق�القانون�عSـى�ال'ـ�اع،�هـذا�ممـا�

،�وكــذلك�ممــا�يــدعو�إ`ــى�حاجــة�يــؤدي�~ــي�النتيجــة�إ`ــى�إشــاعة�القلــق�~ــي�التعامــل�التجــاري�الــدو`ي

  . التجار�إ`ى�قواعد�قانونية�مUئمة�لظروفهم�~ي�معامUت�التجارة�الدولية

�عSى� �و�جنبية، �الخاص�والتشريعات�الوطنية �الدو`ي �القانون �استقر�فقه �قد لذا

�كان�اختيار�صريح�أو� �إ`ى�قانون�إرادة�ا+تعاقدين،�سواًء إخضاع��خUل�بعقد�البيع�الدو`ي

�الفقه�والتشريعات�الوطنية�و�جنبية�من� ناء

قانون��رادة�أهلية�ا+تعاقد،�وشكل�العقد،�وعSى�هذا�النحو�ذهب�جانب�من�الفقه�إ`ى�إنشاء�

النظرية�ا+وضوعية،�وال��fمن�شأmÙا�يختار�ا+تعاقدون�القانون�الذي�يحكم��خUل�بالعقد،�
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contractual relationship, and thus help the judge in determining the 
icable law for breach of contract. 

Keywords: contract, applicable law, international 

  مقدمة

[
ً
Tموضوع]البحث]- أو : 

�إ`ى� �أدى �مما �العالم، �حول �نطاقها �واتساع �الدول، �ب�ن �التجارة �حركة �تطور بعد

� �ب�ن�الدول،�وكذلك�عملية�تبادل�السلع�والخدمات؛ ازدياد�عملية�البيع�والشراء

�يل �+ا �ونظًرا ا، �اقتصادي� �الدول �تنمية �~ي �دوًرا �له �الدو`ي �البيع عقد

�الدور� �له �يكون �مما �والخدمات، �والسلع ��موال �رؤوس �حركة �وتنشيط ��فراد، حاجات

fgى��قتصاد�الوطSيجابي�ع�.  

وعSى�هذا�النحو�أصبح�عقد�البيع�الدو`ي�ُملزم�ب�ن�طرف�ن

هذا�~ي�الوضع�الطبي�-نية،�وفًقا�+ا�اتفق�عليه�الطرف�ن�~ي�العقد�

استثنائية�عSى�أحد�طر~ي�العقد�قبل�حلول�ميعاد�تنفيذ�العقد�تجعل�تنفيذه�بالنسبة�Þحد�

�أو�مرهًقا،�وهذا�يكون�عن�طريق�إفصاح�أحد�ا+تعاقدين
ً

Uطر~ي�العقد�مستحي

  .سابق��وان�عن�التنفيذ�بعدم�تنفيذ�إلزامه�العقدي

وكمــا�أنــه�مــن�الصــعب�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى�هــذه�العUقــة�التعاقديــة�

للقــانون�الــوط�fgلوجــود�عنصــر�أجن�ــ�fيرجــع�فmÇــا�عSــى�القــانون�الــدو`ي�الخــاص�ا+تعلقــة�بتنــازع�

لــــف�مــــن�دولــــة�Þخــــرى،�ممــــا�يث�ــــ�vالكث�ــــ�vمــــن�القــــوان�ن،�وÚــــي�قواعــــد�مــــن�الصــــعب�تطبيقهــــا�تخت

الشــــك�حــــول�تطبيــــق�القــــانون�الــــذي�يحكــــم�ال'ــــ�اع،�فــــإذا�لــــم�يحــــدد�ا+تعاقــــدين�القــــانون�الــــذي�

يحكم��خUل�بالعقد،�عندئٍذ�تعذر�عSى�القا�fÁÂمعرفة�تطبيق�القانون�عSـى�ال

يــؤدي�~ــي�النتيجــة�إ`ــى�إشــاعة�القلــق�~ــي�التعامــل�التجــاري�الــدو`ي

التجار�إ`ى�قواعد�قانونية�مUئمة�لظروفهم�~ي�معامUت�التجارة�الدولية

�عSى� �و�جنبية، �الخاص�والتشريعات�الوطنية �الدو`ي �القانون �استقر�فقه �قد لذا

�كان�اختيار�صريح�أو� �إ`ى�قانون�إرادة�ا+تعاقدين،�سواًء إخضاع��خUل�بعقد�البيع�الدو`ي

fgالفقه�والتشريعات�الوطنية�و�جنبية�من�ضم� �واستثناء �للعقد، �الجانب�ا+وضو�ي �عSى ،

قانون��رادة�أهلية�ا+تعاقد،�وشكل�العقد،�وعSى�هذا�النحو�ذهب�جانب�من�الفقه�إ`ى�إنشاء�

النظرية�ا+وضوعية،�وال��fمن�شأmÙا�يختار�ا+تعاقدون�القانون�الذي�يحكم��خUل�بالعقد،�

ا�	و��� ا�����

 

contractual relationship, and thus help the judge in determining the 
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�f�ن�يكون�هذا�القانون�عSى�صلة�وثيقة�بالعقد،�وكذلك�النظرية�الشخصية�ال

�ل�القانون�ا+ختار�م'�لة�الشروط�العقدية،�مما�

�وعادات� �لÃعراف �خضوعها �تصور �مع �الداخلية �للقوان�ن �¢مرة ��حكام �من �العقد يفلت

يستمد�أهمية�موضوع�البحث�من�أهمية�عقد�البيع�الدو`ي�ذاته،�حيث�تم�التسليم�

من�جانب�الفقه�بأن�عقد�البيع�الدو`ي�له�أهمية�خاصة�~ي�عملية�تداول�رؤوس��موال�ب�ن�

��همية�بحركة�ا+د�والجزر�~ي�السلع�و�موال�ب�ن�الدول،�لذا��بد�أن�

همية�بأن��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي�بتنفيذ�العقد�~ي�حد�ذاته�يشكل�خطورة�~ي�

�عSى� �تنعكس f��ال �السلبية �¢ثار �من �للحد �قانونية �قواعد �وضع �وضرورة ��مر، هذا

خر،�فإنه�عSى�مستوى�التشريع�العرا�ي�ت½vز��همية�أن�قانون�التجارة�
َ
ومن�جانب�ا

ا+عدل�~ي�باب�البيوع�البحرية،�لم�يتضمن��خUل�~ي�عقد�البيع�

الدو`ي�سوى�ال�Äامات�البائع�وا+شvÄي،�فبالتا`ي�لم�تعالج�تلك�ا+سألة�بصورة�دقيقة،�وإنما�

  

� �وتعقيد �الدول �ب�ن �التجاري �التعامل �Þهمية �فقه�ونظًرا �حرص �فقد مشكUته،

�قانونية� �قواعد �ا+شكUت�من�خUل�وضع �لهذه �حلول �إيجاد �عSى �الخاص، �الدو`ي القانون

موحدة�تحكم��خUل�~ي�العقد،�ف�féقواعد�تنبع�من�العرف�التجاري�الدو`ي،�بغض�النظر�

ني�عن�طبيعة�النظام��قتصادي�الذي�يسود�~ي�الدولة،�ودون�اختيار�لطبيعة�النظام�القانو 

�ومدى�أثر�هذا��ختUل�عSى�طر~ي� اختUل�التوازن�العقدي�ب�ن�مراكز�أطراف�العقد،

� �لعام �فينا �بقاء��- 1980اتفاقية جعلت�ضرورة

�يتفق�مع �ما �وفق �عSى �وتنفيذه، �الطرف�ن �ب�ن �قائًما �وتوافر�أحد��العقد �النية، ُحسن

 .�بالرغم�من�توافر�أسبابه،�وذلك�بإحكام�الخلل�الذي�وقع�~ي�جانبه
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ن�يكون�هذا�القانون�عSى�صلة�وثيقة�بالعقد،�وكذلك�النظرية�الشخصية�ال��fلكن�بشرط�أ

من�شأmÙا�أن�تعتد�بمطلق�سلطان��رادة�وي'�ل�القانون�ا+ختار�م

�وعادات� �لÃعراف �خضوعها �تصور �مع �الداخلية �للقوان�ن �¢مرة ��حكام �من �العقد يفلت

  .التجارة�الدولية

  : همية]البحثأ]- ثانًيا

يستمد�أهمية�موضوع�البحث�من�أهمية�عقد�البيع�الدو`ي�ذاته،�حيث�تم�التسليم�

من�جانب�الفقه�بأن�عقد�البيع�الدو`ي�له�أهمية�خاصة�~ي�عملية�تداول�رؤوس��موال�ب�ن�

الدول،�وكذلك�تتضح��همية�بحركة�ا+د�والجزر�~ي�السلع�و�موال�ب�ن�الدول،�لذا��بد�أن�

همية�بأن��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي�بتنفيذ�العقد�~ي�حد�ذاته�يشكل�خطورة�~ي�ندرك�� 

�عSى� �تنعكس f��ال �السلبية �¢ثار �من �للحد �قانونية �قواعد �وضع �وضرورة ��مر، هذا

  .ا+تعاقدين

خر،�فإنه�عSى�مستوى�التشريع�العرا�ي�ت½vز��همية�أن�قانون�التجارة�
َ
ومن�جانب�ا

ا+عدل�~ي�باب�البيوع�البحرية،�لم�يتضمن��خUل�~ي�عقد�البيع�1984نة�لس�30العرا�ي�رقم�

الدو`ي�سوى�ال�Äامات�البائع�وا+شvÄي،�فبالتا`ي�لم�تعالج�تلك�ا+سألة�بصورة�دقيقة،�وإنما�

  .تركها�للقواعد�العامة�الواردة�~ي�القانون�ا+دني�العرا�ي

� �وتعقيد �الدول �ب�ن �التجاري �التعامل �Þهمية ونظًرا

�قانونية� �قواعد �ا+شكUت�من�خUل�وضع �لهذه �حلول �إيجاد �عSى �الخاص، �الدو`ي القانون

موحدة�تحكم��خUل�~ي�العقد،�ف�féقواعد�تنبع�من�العرف�التجاري�الدو`ي،�بغض�النظر�

عن�طبيعة�النظام��قتصادي�الذي�يسود�~ي�الدولة،�ودون�اختيار�لطبيعة�النظام�القانو 

  .الذي�تتبعه�هذه�الدول 

 
ً
  :إشكالية]البحث]- ثالثا
�ومدى�أثر�هذا��ختUل�عSى�طر~ي� .1 اختUل�التوازن�العقدي�ب�ن�مراكز�أطراف�العقد،

 .العقد
�ا+باشر�بالعقد .2 ��خUل �حصول ��-عند �لعام �فينا اتفاقية

�يتفق�مع �ما �وفق �عSى �وتنفيذه، �الطرف�ن �ب�ن �قائًما العقد

طر~ي�العقد�الفسخ�بالرغم�من�توافر�أسبابه،�وذلك�بإحكام�الخلل�الذي�وقع�~ي�جانبه

ا�	و��� ا�����
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�بعدم� �بإفصاحه �يقوم �الطرف�الذي �عSى �الجزاء �توقيع �~ي �القانونية اختUف��نظمة

�قائًما،� �الحق �وإبقاء �التعويض �توجب �الدولية ��تفاقيات �فبعض �مبكًرا، التنفيذ

�عSى� �والوقوف �والعملية �النظرية �بجوانبه �و�حاطة �البحث �أهمية �إعطاء وبغية

اBبحث]يتناول�. مقدمة�ومبحث�ن�وخاتمة

القانون�واجب��:حث]الثانيواBب. القانون�واجب�التطبيق�حالة�اختيار��رادة�الصريحة

 . التطبيق�~ي�حالة�اختيار��رادة�الضمنية�عSى��خUل�بالعقد

  القانون]واجب]التطبيق]�ي]حالة]اختيار]�رادة]الصريحة]

�وقع� �سواًء �باختيار�القانون�الذي�سيحكم��خUل�بالعقد،
ً
يقوم��طراف�صراحة

� �التقليدي �التنازع �+نهج �وفًقا �وهذا�"سافيfg"ا ،

�يردون� f��ال �أو�القوان�ن �اختيار�القانون �~ي ��طراف�رغب�mم �كشف�إرادة �~ي �ختيار�يتمثل

خUل��لذا�تحديد�إرادة��طراف�~ي�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�بالعقد�من

�وmwذه�ا+ثابة�يندمج� �ا+تعاقدين�Úي�أعSى�من�القانون، عد�إرادة
ُ
�ت f��وال النظرية�الشخصية،

�بالطابع� �ولو�أتسمت �مخالف�mا، �ا+تعاقدان �يستطيع �عقدية، �بنود �مجرد أحكامه

وضوعية،�وmwذه�ا+ثابة�¢مر،�وقد�يتم�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�من�خUل�النظرية�ا+

�بمثابة� �يكون �الصدد �هذا �~ي ��رادة �دور �فإن �ا+تعاقدين، �إرادة �عSى �القانون يعلو�سلطان

 .     )2(إبداء�الرغبة�~ي�ترك���الرابطة�العقدية�عSى�قانون�مع�ن�يحكم��خUل�بالعقد

                                                           

�ة، ط ، دار النَّھض�ة 1أحمد عبد الكريم سWمة، المختصر ف�ي ق�انون العWق�ات الدوليَّ�ة الخاصَّ
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�بعدم� .3 �بإفصاحه �يقوم �الطرف�الذي �عSى �الجزاء �توقيع �~ي �القانونية اختUف��نظمة

�قائًما،� �الحق �وإبقاء �التعويض �توجب �الدولية ��تفاقيات �فبعض �مبكًرا، التنفيذ

 .¢خر�يوجب�عSى�فسخ�العقدوالبعض�

 : خطة]البحث-رابًعا
�عSى� �والوقوف �والعملية �النظرية �بجوانبه �و�حاطة �البحث �أهمية �إعطاء وبغية

مقدمة�ومبحث�ن�وخاتمة: معطياته،�يقوم�الباحث�بتقسيم�خطة�البحث�إ`ى

القانون�واجب�التطبيق�حالة�اختيار��رادة�الصريحة�:iول 

التطبيق�~ي�حالة�اختيار��رادة�الضمنية�عSى��خUل�بالعقد

  اBبحث]iول 

القانون]واجب]التطبيق]�ي]حالة]اختيار]�رادة]الصريحة]

�وقع� �سواًء �باختيار�القانون�الذي�سيحكم��خUل�بالعقد،
ً
يقوم��طراف�صراحة

�قانونً  �أم fgوط� �قانون ��ختيار�عSى �التقليدي �التنازع �+نهج �وفًقا ا �أجنبي� ا

�يردون� f��ال �أو�القوان�ن �اختيار�القانون �~ي ��طراف�رغب�mم �كشف�إرادة �~ي �ختيار�يتمثل

�عSى��خUل�بالعقد
ً
 . )1(تطبيقها�صراحة

لذا�تحديد�إرادة��طراف�~ي�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�بالعقد�من

�وmwذه�ا+ثابة�يندمج� �ا+تعاقدين�Úي�أعSى�من�القانون، عد�إرادة
ُ
�ت f��وال النظرية�الشخصية،

  القانون�ا+ختار�~ي�العقد�لتصبح

�بالطابع� �ولو�أتسمت �مخالف�mا، �ا+تعاقدان �يستطيع �عقدية، �بنود �مجرد أحكامه

¢مر،�وقد�يتم�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�من�خUل�النظرية�ا+

�بمثابة� �يكون �الصدد �هذا �~ي ��رادة �دور �فإن �ا+تعاقدين، �إرادة �عSى �القانون يعلو�سلطان

إبداء�الرغبة�~ي�ترك���الرابطة�العقدية�عSى�قانون�مع�ن�يحكم��خUل�بالعقد

                   
�ة، ط. د)1( أحمد عبد الكريم سWمة، المختصر ف�ي ق�انون العWق�ات الدوليَّ�ة الخاصَّ

  . 334، ص1987العربيَّة، عام 
)2(� . �01�� .�u� �u������ �u��:��� 3������ ���8	� ��/� ���/�

&	5 �����1�;@� �4��	6�� ��F�� ���2004� �17.  

ا�	و��� ا�����
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�ا+طلب��ول  �خUل �ا+بحث�من �هذا تحديد�: �الباحث�~ي

�واجب� �القانون �تحديد �الثاني �وا+طلب �الشخصية، �للنظرية �وفًقا �التطبيق �واجب لقانون

ا]النظرية]الشخصية
ً
حديد]القانون]واجب]التطبيق]وفق

حيث�ترتكز�النظرية�الشخصية�عSى�مبدأ�سلطان��رادة،�فإmÙا�تعvÄف�للفرد�بأن�له�

ى�إنشاء�ا+راكز�القانونية�بصورة�منفصلة�عن�القانون�الذي�يقتصر�دوره�عSى�تمك�ن�

الفرد�من�استعمال�تلك�الحقوق�والتمتع�mwا،�ومن�هذا�ا+نطلق�يتحقق�مبدأ�سلطان��رادة�

�بمثابة� ��طراف �ويصبح �العقد، �~ي لزمة
ُ
�ا+ �القوة �لها ��رادة �تلك �تصبح �حيث �العقد، ~ي

)1(.  

أن�قدرة�ا+تعاقدين�~ي�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�

�بحيث�يستمد��طراف� �القوان�ن، �تنازع �قواعد �عSى �بناًء ���يتم �أساس�سلطان��رادة عSى

�التعاقد �تنظيم�عUق�mم �اتفاق��طراف�~ي �من �بالعقد لزمة
ُ
�ا+ ��ساس�القوة �هذا �وعSى ية،

�Å�يندمج�القانون�ا+ختار�مع�شروط�العقد،�وبالتا`ي�يجوز�لÃفراد��تفاق�عSى�ما�يخالفها�ح

�يخرج�عن� �عقد�البيع�الدو`ي �يحدث��خUل�~ي �عندما fgيع� �مما لو�اتسمت�بالطابع�¢مر،

نظرية�الشخصية�نطاق�مجال�تنازع�القوان�ن،�ويخضع�إ`ى�مبدأ�سلطان��رادة�استناًدا�إ`ى�ال

وmwذه�ا+ثابة،�ذهب�جانب�من�الفقه�إ`ى�أن�اندماج�القانون�ا+ختار���يتحقق�إ��~ي�

�عن� �ا+تعاقدين �سكوت �حالة �~ي �وأما �أو�ضمًنا،
ً
�صراحة �القانون �اختيار�ا+تعاقدين حالة

م��اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى�العقد���يتحقق��ندماج،
ّ
حِك

ُ
عندئٍذ�القا�fÁÂأو�ا+

� �العقدية �الرابطة �الواجب�التطبيق�ليحكم �القانون �بتحديد �الدو`ي((يقوم �البيع و��)) عقد

                                                           

ھشام أحمد محمود عبد العال، عقد التأمين في إطار القانون الدولي الخاص، أطروحة 
  .89، ص2000دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام

نفياختيارالقانونالذييحكمالعقدالدولي،رسالةدكتوراه،كليَّةالحق
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�ا+طلب��ول  �خUل �ا+بحث�من �هذا �الباحث�~ي �لذلك�سيوضح وتطبيًقا

�واجب�ا �القانون �تحديد �الثاني �وا+طلب �الشخصية، �للنظرية �وفًقا �التطبيق �واجب لقانون

  .  التطبيق�وفًقا�للنظرية�ا+وضوعية

  Bطلب]iول ا

ا]النظرية]ال
ً
 حديد]القانون]واجب]التطبيق]وفق

حيث�ترتكز�النظرية�الشخصية�عSى�مبدأ�سلطان��رادة،�فإmÙا�تعvÄف�للفرد�بأن�له�

Sى�تمك�ن�إرادة�عSى�إنشاء�ا+راكز�القانونية�بصورة�منفصلة�عن�القانون�الذي�يقتصر�دوره�ع

الفرد�من�استعمال�تلك�الحقوق�والتمتع�mwا،�ومن�هذا�ا+نطلق�يتحقق�مبدأ�سلطان��رادة�

�بمثابة� ��طراف �ويصبح �العقد، �~ي لزمة
ُ
�ا+ �القوة �لها ��رادة �تلك �تصبح �حيث �العقد، ~ي

(العقدية�وفًقا�لنصوص�وبنود�العقد�مشر�ي��ل�Äاما»mم

أن�قدرة�ا+تعاقدين�~ي�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�" باتيفول "ويذهب�الفقيه�

�بحيث�يستمد��طراف� �القوان�ن، �تنازع �قواعد �عSى �بناًء ���يتم �أساس�سلطان��رادة عSى

�التعاقد �تنظيم�عUق�mم �اتفاق��طراف�~ي �من �بالعقد لزمة
ُ
�ا+ القوة

�Å�يندمج�القانون�ا+ختار�مع�شروط�العقد،�وبالتا`ي�يجوز�لÃفراد��تفاق�عSى�ما�يخالفها�ح

�يخرج�عن� �عقد�البيع�الدو`ي �يحدث��خUل�~ي �عندما fgيع� �مما لو�اتسمت�بالطابع�¢مر،

نطاق�مجال�تنازع�القوان�ن،�ويخضع�إ`ى�مبدأ�سلطان��رادة�استناًدا�إ`ى�ال

  . )2(ال��fنادى�mwا�الفقه

وmwذه�ا+ثابة،�ذهب�جانب�من�الفقه�إ`ى�أن�اندماج�القانون�ا+ختار���يتحقق�إ��~ي�

�عن� �ا+تعاقدين �سكوت �حالة �~ي �وأما �أو�ضمًنا،
ً
�صراحة �القانون �اختيار�ا+تعاقدين حالة

اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى�العقد���يتحقق��ندماج،

� �العقدية �الرابطة �الواجب�التطبيق�ليحكم �القانون �بتحديد يقوم

                   
ھشام أحمد محمود عبد العال، عقد التأمين في إطار القانون الدولي الخاص، أطروحة . د) 1(

دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام
نفياختيارالقانونالذييحكمالعقدالدولي،رسالةدكتوراه،كليَّةالحقمحمودمحمدياقوت،مدٮحريَّةالُمتعاقدي)2(

 .71، ص120، بند م1998 وق،جامعةا?سكندريَّة،

ا�	و��� ا�����
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سيما��خUل��بالعقد،�وليس�أمام�قانون�اختارته�إرادة�ا+تعاقدين،�بحيث�تملك��فUت�من�

ب�جانب�آخر�من�الفقه�إ`ى�أن�النظرية�الشخصية،�Úي�نظام�

قانوني�له�القدرة�عSى�خلق�قواعد�قانونية�ُملزمة،�أي�بمع�Ågأن��رادة�Úي�مصدًرا�لUل�Äام،�

من�غ��vاختيار�لقانون�يحكم�العUقة�التعاقدية،�وإذا�أختار��طراف�قانون�مع�ن�يخضع�له�

�f�من�شروط�العقد،�و��يكون�ُملزًما�إ��~ي�الحدود�ال

أما�~ي�حالة��رادة�الضمنية،�فUبد�من�البحث�عن�نية��طراف�من�خUل�ظروف�

�أو� �ا+ال �أو�موقع �مثل�مكان��برام �محدد، �بضابط�إسناد �التقيد �دون �ومUبساته، العقد

�بعض� �لكن�~ي أو�مكان�التنفيذ�أو�شرط��ختصاص�القضائي،

�~ي� ��فراد �þرادة �تعديل �~ي �و�مارات �القرائن �تش��vإليه �عّما fÁÂالقا� �يحيد �قد �حيان

اختيارهم�لقانون�العقد،�ومن�هنا�تأتي�ا+نطقية�~ي�سلطة�تقييد�القا�fÁÂ~ي�عدم��نصراف�

�العدول� �كان �إ��إذا �بالعقد، �لíخUل �القانون وع

�يع�fgعدم�وجود�قانون�ُمسبق�ينظم�العUقة� ،�وهذا

�السابق،� �~ي �سائًدا �كان �الذي ��برام �مكان �قانون �هيمنة �التخلص�من �ُبغية التعاقدية،

�يع½�vع �الذي �القانوني �للنظام �الخضوع �لÃطراف �مصالحهم�و�عvÄاف �ويحقق �إراد»mم ن

��رادة،� �~ي �إفراط�أنصار�ا+ذهب�الفردي �فإن �الشخصية، �النظرية �+فهوم ووفًقا

القدرة�ا+طلقة�~ي�تحديد�النظام�القانوني�للعقد�الدو`ي�يجعل�من�هذا�القانون�قاعدة�مادية�

الخاص�تندرج�تحت�ا+نهج��حادي�ا+باشر،�وتخرج�به�عن�نطاق�

                                                           

ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار المطبوعات 
 

، الدار الجامعيَّة،  عكاشة عبد العال، أصول القانون الدوليِّ الخاصِّ

 .وما بعدھا 87ھشام أحمد محمود، القانون واجب التطبيق على الكفالة، المرجع سابق، ص

المحددة ل�دوِر ا?رادِة ف�ي كريم مزعل، ثامر داود عبود خضر الشافعي، النَّظريَّة الشَّخصيَّة 
اختيار القانون الواجب التَّطبيق، بحث منشور في مجل�ِة العل�وِم القانونيَّ�ة، كليَّ�ة الق�انون، المجل�د 
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سيما��خUل��بالعقد،�وليس�أمام�قانون�اختارته�إرادة�ا+تعاقدين،�بحيث�تملك��فUت�من�

  .)1(أحكامها�وإنزالها�م'�لة�الشروط�العقدية

ب�جانب�آخر�من�الفقه�إ`ى�أن�النظرية�الشخصية،�Úي�نظام�و~ي�ضوء�ما�تقدم،�ذه

قانوني�له�القدرة�عSى�خلق�قواعد�قانونية�ُملزمة،�أي�بمع�Ågأن��رادة�Úي�مصدًرا�لUل�Äام،�

من�غ��vاختيار�لقانون�يحكم�العUقة�التعاقدية،�وإذا�أختار��طراف�قانون�مع�ن�يخضع�له�

ا
ً
من�شروط�العقد،�و��يكون�ُملزًما�إ��~ي�الحدود�ال���fالعقد،�ف�Uُيعّد�القانون�سوى�شرط

  .)2(ترسمها�له�تلك��رادة

أما�~ي�حالة��رادة�الضمنية،�فUبد�من�البحث�عن�نية��طراف�من�خUل�ظروف�

�أو� �ا+ال �أو�موقع �مثل�مكان��برام �محدد، �بضابط�إسناد �التقيد �دون �ومUبساته، العقد

� �العقد، �mwا �حرر f��ال �بعض�اللغة �لكن�~ي أو�مكان�التنفيذ�أو�شرط��ختصاص�القضائي،

�~ي� ��فراد �þرادة �تعديل �~ي �و�مارات �القرائن �تش��vإليه �عّما fÁÂالقا� �يحيد �قد �حيان

اختيارهم�لقانون�العقد،�ومن�هنا�تأتي�ا+نطقية�~ي�سلطة�تقييد�القا�fÁÂ~ي�عدم��نصراف�

�خض �~ي �أو��مارات �القرائن �تش��vإليه �العدول�+ا �كان �إ��إذا �بالعقد، �لíخUل �القانون وع

�يع�fgعدم�وجود�قانون�ُمسبق�ينظم�العUقة�)3(والحّيدة�يحقق�مصلحة�للمتعاقدين ،�وهذا

�السابق،� �~ي �سائًدا �كان �الذي ��برام �مكان �قانون �هيمنة �التخلص�من �ُبغية التعاقدية،

�يع½�vع �الذي �القانوني �للنظام �الخضوع �لÃطراف و�عvÄاف

 .)4(ا+شvÄكة�وفًقا�+ا�يتUءم�مع�الظروف�التعاقدية

��رادة،� �~ي �إفراط�أنصار�ا+ذهب�الفردي �فإن �الشخصية، �النظرية �+فهوم ووفًقا

القدرة�ا+طلقة�~ي�تحديد�النظام�القانوني�للعقد�الدو`ي�يجعل�من�هذا�القانون�قاعدة�مادية�

الخاص�تندرج�تحت�ا+نهج��حادي�ا+باشر،�وتخرج�به�عن�نطاق�من�قواعد�القانون�الدو`ي�

                   
ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار المطبوعات . د)1(

 .132، ص86، بند 2007الجامعية، ا?سكندرية، عام 
، الدار الجامعيَّة، . سامي بديع منصور، د. د)2( عكاشة عبد العال، أصول القانون الدوليِّ الخاصِّ

 .361بيروت، دون ذكر عام النشر، ص
ھشام أحمد محمود، القانون واجب التطبيق على الكفالة، المرجع سابق، ص. د) 3(
كريم مزعل، ثامر داود عبود خضر الشافعي، النَّظريَّة الشَّخصيَّة . د )4(

اختيار القانون الواجب التَّطبيق، بحث منشور في مجل�ِة العل�وِم القانونيَّ�ة، كليَّ�ة الق�انون، المجل�د 
 .213ص، 2017، العدد الثاني، عام 32

ا�	و��� ا�����
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�طبيع�mا،� �يغ��vمن �ا+نظور �لهذا �وفًقا ��فراد �þرادة �الحرية �إطUق �أن �أي �التناز�ي، ا+نهج

  .  )1(ويصبح�القول�عن�منهج�آخر�هو�منهج�القواعد�ا+ادية�غ��vمنهج�قواعد�التنازع

ا]للنظرية]اBوضوعية
ً
تطبيق]وفق

�الواجب� �القانون �تحديد �~ي ��رادة �ودور �الشخصية، �النظرية �سبق �فيما رأينا

�من� �قاعدة �عSى �يستند �� �العقد �لقانون �واختيار��طراف �بالعقد، ��خUل �عSى التطبيق

� �السابقة ��نتقادات �ونتيجة ��رادة، �سلطان �مبدأ �إ`ى �وإنما �القوان�ن، �تنازع ال��fقواعد

�النظرية�الشخصية،�ظهرت�نظرية�جديدة،�وÚي�النظرية�ا+وضوعية،�حيث�أن� تعرضت�لها

هذه�النظرية�تعلو�سلطان�القانون�عSى�إرادة�ا+تعاقدين،�لذا�أن�هذه��رادة�مجرد���تعدو�

�ا+ثابة� �وmwذه �العUقة، �mwذه �يتصل �مع�ن �إطار�قانون �~ي �التعاقدية �ترك���العUقة �تكون أن

�تطبيق�القانون�واجب�التطبيق�عSى� �تش��vإ`ى �مجرد�ضابط�إسناد ادة��طراف�Úي

ا�إلmÇا�الظروف�ا+ادية�)2(عقد�البيع�الدو`ي،�ومن�ضم×mا��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي
ً
،�مضاف

�العناصر� �هذه �تركزت�فيه f��ال �الدولة �قانون �تطبيق �ثمَّ �ومن �ذا»mا، �أحاطت�بالعUقة f�ال

�اختيار�القانون� �~ي �للنظرية�ا+وضوعية �ا+تعاقدين�وفًقا �النحو�إن�إرادة �هذا ى

الذي�يحكم��خUل�بالعقد،�هو�اختيار�تناز�ي؛�Þنه�يخضع�العقد�Þحكام�القانون�ا+ختار،�

من�شأنه�أن�يؤدي�إ`ى�بطUن�أي�شرط�تعاقدي�يخالف�قاعدة�آمرة�~ي�هذا�القانون،�حيث�

���تقوى� �حيث �ا+ختار، �القانون �لحكم �التعاقدية �العUقة إخضاع

                                                           

 ھشامأحمدمحمودعبدالعال،القانونواجبالتطبيقعلٮالكفالةالدولية،دارالنھضةالعربية،بنيس�������ويف،

 عل������������������������������ى التطبي������������������������������ق عليص������������������������������ادق،القانونواجب
 . 46ص، 2007

  .94ھشام أحمد محمود عبد العال، القانون واجب التَّطبيق على الكفالة، المرجع السَّابق، ص
، محم��ود محم��د ي��اقوت، م��دى حريَّ��ة الُمتعاق��دين ف��ي اختي��ار ال ق��انون ال��ذي يحك��م العق��َد ال��دوليَّ
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�طبيع�mا،� �يغ��vمن �ا+نظور �لهذا �وفًقا ��فراد �þرادة �الحرية �إطUق �أن �أي �التناز�ي، ا+نهج

ويصبح�القول�عن�منهج�آخر�هو�منهج�القواعد�ا+ادية�غ��vمنهج�قواعد�التنازع

 اBطلب]الثاني

ا]للنظرية]اBوضوعيةتحديد]القانون]واجب]ال
ً
تطبيق]وفق  

�الواجب� �القانون �تحديد �~ي ��رادة �ودور �الشخصية، �النظرية �سبق �فيما رأينا

�من� �قاعدة �عSى �يستند �� �العقد �لقانون �واختيار��طراف �بالعقد، ��خUل �عSى التطبيق

� �السابقة ��نتقادات �ونتيجة ��رادة، �سلطان �مبدأ �إ`ى �وإنما �القوان�ن، �تنازع قواعد

�النظرية�الشخصية،�ظهرت�نظرية�جديدة،�وÚي�النظرية�ا+وضوعية،�حيث�أن� تعرضت�لها

هذه�النظرية�تعلو�سلطان�القانون�عSى�إرادة�ا+تعاقدين،�لذا�أن�هذه��رادة�مجرد���تعدو�

�ا+ثابة� �وmwذه �العUقة، �mwذه �يتصل �مع�ن �إطار�قانون �~ي �التعاقدية �ترك���العUقة �تكون أن

�تطبيق�القانون�واجب�التطبيق�عSى�تكون�إر  �تش��vإ`ى �مجرد�ضابط�إسناد ادة��طراف�Úي

عقد�البيع�الدو`ي،�ومن�ضم×mا��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي

�العناصر� �هذه �تركزت�فيه f��ال �الدولة �قانون �تطبيق �ثمَّ �ومن �ذا»mا، �أحاطت�بالعUقة f�ال

  .)3(والظروف

Sاختيار�القانون�وع� �~ي �للنظرية�ا+وضوعية �ا+تعاقدين�وفًقا �النحو�إن�إرادة �هذا ى

الذي�يحكم��خUل�بالعقد،�هو�اختيار�تناز�ي؛�Þنه�يخضع�العقد�Þحكام�القانون�ا+ختار،�

من�شأنه�أن�يؤدي�إ`ى�بطUن�أي�شرط�تعاقدي�يخالف�قاعدة�آمرة�~ي�هذا�القانون،�حيث�

��ختيار�إ`ى �هذا ���تقوى��يؤدي �حيث �ا+ختار، �القانون �لحكم �التعاقدية �العUقة إخضاع

  .)4(�رادة�الخروج�عن�القواعد�¢مرة

                   
ھشامأحمدمحمودعبدالعال،القانونواجبالتطبيقعلٮالكفالةالدولية،دارالنھضةالعربية،بنيس�������ويف،. د)1(

 .83، ص2016
عليص������������������������������ادق،القانونواجب ھش������������������������������ام. د)2(

2007 عقودالتِّجارةالدوليَّة،دارالفكرالجامعي،ا?سكندرية،
ھشام أحمد محمود عبد العال، القانون واجب التَّطبيق على الكفالة، المرجع السَّابق، ص. د )3(
محم��ود محم��د ي��اقوت، م��دى حريَّ��ة الُمتعاق��دين ف��ي اختي��ار ال )4(

  .90المرجع السَّابق، ص
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�التنازع� �بقاعدة
ً

Uعم� �لقانون��رادة �يخضع �الدو`ي �البيع �عقد �~ي �إن��خUل لذا

�ا+تعاقدين� �إرادة �من �تتخذ f��وال �الخاص، �الدو`ي �القانون �فقه �استقر�علmÇا f��ال ا+زدوجة

�اختيار� �ا+تعاقدون �يستطيع ��ساس �هذا �وعSى �الدولية، �العقدية �الروابط �þسناد عياًرا

القانون�الذي�يحكم�العقد�الدو`ي،�ومن�ضم×mا��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي؛�Þن�ما�ينطبق�

ا،�وmwذه�ا+ثابة� عSى�الكل�ينطبق�عSى�الجزء،�سواًء�كان�هذا�القانون�ا+ختار�وطنًيا�أم�أجنبي�

مكن�إرادة�ا+تعاقدين�وفًقا�لهذا�النظر�القدرة�عSى��ختيار�التناز�ي�للقانون�الذي�يخضع�

وغالًبــا�مــا�يتفــق�ا+تعاقــدون�عSــى�اختيــار�القــانون�الــذي�يحكــم��خــUل�~ــي�عقــد�البيــع�

ومـع�هـذا�يمكـن�الدو`ي،�بموجب�شرط�صريح�ُيدرج�~ي�العقد،�أو�بموجب�اتفاق�مسـتقل�عنـه،�

�تفــاق�عSــى��ختيــار�~ــي�مرحلــة��حقــة�مــن�إبــرام�العقــد،�ســواًء�تــم��ختيــار�بصــورة�صــريحة�أو�

،�ويأخـذ�هـذا�)2(ضمنية�يمكن�للقا�fÁÂاستخUصـها�مـن�القـرائن�وا+ؤشـرات�ا+وجـودة�~ـي�العقـد

�ختيــــــار�صــــــورة�اتفــــــاق�مســــــتقل�عــــــن�العقــــــد�بصــــــورة�تحريريــــــة�أو�شــــــفوية�ومــــــا�يســــــم�Åبشــــــرط�

�عـن�طريـق�بنـد�يحـدد�فيـه��طـراف�
ً
ي،�وقد�يكون�تحديـد�القـانون�صـراحة

  .)3(�اع،�وهذا�ما�يسم�Åشرط��ختصاص�القضائي

لكن�~ي�الوقت�ذاته�يجوز�للمتعاقدين�السماح�~ي�تغي��vالقانون�ا+ختار�~ي�أية�فvÄة�

�الذي� �القانون �بتطبيق �القضاء �أمام �التمسك عدم

�وخضوعهم� �القانون �هذا �تطبيق �عن �عدول �بمثابة �التعاقد �عند �إراد»mا �إليه انصرفت

                                                           

  .وما بعدھا 390، ص260ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، بند 

 عليحسين،الوجيزفيتحديدقانونالعقدالتِّجاريِّالدولي،منشأةالمعارف،ا?س�����������كندريَّة،

عب����������������������������������������د الك����������������������������������������ريم س����������������������������������������Wمة، 
، 793بند . م1996 علمقاعدةالتَّنازعواqختياربينالشرائعأصوqًومنھًجا،مكتبةالجWء،المنصورة،

 . 102ھشام أحمد محمود عبد العال، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص

، تنازع الق�وانين، سامية راشد،الوسيط في القانون الدوليِّ  الخاصِّ
  .373، ص305
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�التنازع� �بقاعدة
ً

Uعم� �لقانون��رادة �يخضع �الدو`ي �البيع �عقد �~ي �إن��خUل لذا

�ا+تعاقدين� �إرادة �من �تتخذ f��وال �الخاص، �الدو`ي �القانون �فقه �استقر�علmÇا f��ال ا+زدوجة

�اختيار�م �ا+تعاقدون �يستطيع ��ساس �هذا �وعSى �الدولية، �العقدية �الروابط �þسناد عياًرا

القانون�الذي�يحكم�العقد�الدو`ي،�ومن�ضم×mا��خUل�~ي�عقد�البيع�الدو`ي؛�Þن�ما�ينطبق�

عSى�الكل�ينطبق�عSى�الجزء،�سواًء�كان�هذا�القانون�ا+ختار�وطنًيا�أم�أجنبي

مكن�إرادة�ا+تعاقدين�وفًقا�لهذا�النظر�القدرة�عSى��ختيار�التناز�ي�للقانون�الذي�يخضع�تت

 . )1(�خUل�ا+بسÞ�vÄحكامه

وغالًبــا�مــا�يتفــق�ا+تعاقــدون�عSــى�اختيــار�القــانون�الــذي�يحكــم��خــUل�~ــي�عقــد�البيــع�

الدو`ي،�بموجب�شرط�صريح�ُيدرج�~ي�العقد،�أو�بموجب�اتفاق�مسـتقل�عنـه،�

�تفــاق�عSــى��ختيــار�~ــي�مرحلــة��حقــة�مــن�إبــرام�العقــد،�ســواًء�تــم��ختيــار�بصــورة�صــريحة�أو�

ضمنية�يمكن�للقا�fÁÂاستخUصـها�مـن�القـرائن�وا+ؤشـرات�ا+وجـودة�~ـي�العقـد

�ختيــــــار�صــــــورة�اتفــــــاق�مســــــتقل�عــــــن�العقــــــد�بصــــــورة�تحريريــــــة�أو�شــــــفوية�ومــــــا�يســــــم�Åبشــــــرط�

�عـن�طريـق�بنـد�يحـدد�فيـه��طـراف��خت
ً
صاص�التشري�ي،�وقد�يكون�تحديـد�القـانون�صـراحة

الجهة�القضائية�ا+ختصة�بفصل�ال'�اع،�وهذا�ما�يسم�Åشرط��ختصاص�القضائي

لكن�~ي�الوقت�ذاته�يجوز�للمتعاقدين�السماح�~ي�تغي��vالقانون�ا+ختار�~ي�أية�فvÄة�

� �أن �بحيث �العقد، �إبرام �عSى �الذي��حقة �القانون �بتطبيق �القضاء �أمام �التمسك عدم

�وخضوعهم� �القانون �هذا �تطبيق �عن �عدول �بمثابة �التعاقد �عند �إراد»mا �إليه انصرفت

fÁÂيقررها�قانون�القا�f�  .)4(للضوابط�ال

                   
ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، بند . د )1(
  
عليحسين،الوجيزفيتحديدقانونالعقدالتِّجاريِّالدولي،منشأةالمعارف،ا?س�����������كندريَّة، ص�����������Wح. د)2(

 .60، صم2016
عب����������������������������������������د الك����������������������������������������ريم س����������������������������������������Wمة، أحم����������������������������������������د . د)3(

علمقاعدةالتَّنازعواqختياربينالشرائعأصوqًومنھًجا،مكتبةالجWء،المنصورة،
ھشام أحمد محمود عبد العال، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د: ، قرب1095ص

سامية راشد،الوسيط في القانون الدوليِّ . فؤاد عبد المنعم رياض، د. د)4(
305، بند 1974، دار النَّھضة العربيَّة، القاھرة، عام 2ج
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وترجـــع�العلـــة�~ـــي�الســــماح�للمتعاقـــدين��ختيـــار�الUحـــق�للقــــانون�عSـــى�إبـــرام�العقــــد�أو�

ـــــ�اع،�طا+ـــــا�كانـــــت�الـــــدعوى�ا+طروحـــــة�أمـــــام�

محكمـــة�ا+وضـــوع،�ولـــيس�~ـــي�مرحلـــة�تاليـــة�~ـــي�مرحلـــة�تاليـــة،�لـــذلك�أن�اتفـــاق�ا+تعاقـــدين�عSـــى�

�ختيار�الUحق�لقانون�العقد،�أو�تعديل�اتفاقهم�السابق�Úي�مسألة�واقعية���يجـوز�التمسـك�

يــــل�ا+تعاقــــدين�لحــــق��ختيــــار� افة�إ`ــــى�هــــذا�أن�تخّوِ

الUحق�أو�التغي��vالUحق�أمام�محكمة�النقض�يع�fgإتاحة�الفرصـة�للطعـن�عSـى�حكـم�محكمـة�

جـــة�تجاهلهــا�لقاعـــدة��ســناد�ال�ـــ�fتشـــ��vباختصــاص�قـــانون��رادة�حــ�ن�لجـــأوا�إ`ـــى� ُ

رادة�عــن�اختيــار�قــانون�العقــد،�أو�قــاموا�

بvÄك���الرابطة�العقدية،�وإسنادها�عSى�النحو�للقـانون��وثـق�صـلة�بالرابطـة�العقديـة،�والحـال�

أن�ا+تعاقدين�لم�يقوموا�من��صل�باختيار�قانون�العقد�مما�ين�ـي�معـه�عSـى�قاÂـ�fÁا+وضـوع�

  .)1(الحكم

ويــرى�جانــب�مـــن�الفقــه�إذا�تـــم��تفــاق�عSـــى��ختيــار�عنـــد�إبــرام�العقـــد��صــSي،�فـــإن�

هــــذا��تفــــاق�ُيعــــّد�بمثابــــة�عقــــد�داخــــل�العقــــد��صــــSي،�يخضــــع�~ــــي�تقريــــر�صــــحته�نفــــس�قــــانون�

�رادة�الـــذي�يحكـــم�العقـــد��صـــSي،�ح�ـــ�Åوإن�تـــم��تفـــاق�عSـــى��ختيـــار�~ـــي�مرحلـــة��حقـــة�عSـــى�

،�كــذلك�يخضـع�صـحته�لقــانون��رادة،�حيـث�يحقـق�هــذا��مـر��سـتقرار�القــانوني�

وحفــــظ�عUقــــات�ا+تعاقــــدين�وتحقيـــــق��ســــتقرار�القــــانوني،�إ��أنــــه�~ـــــي�الوقــــت�ذاتــــه�يــــؤدي�إ`ـــــى�

الوقوع�~ي�الحلقة�ا+فرغة،�فالقـانون�ا+ختـار�يسـتمد�اختصاصـه�مـن�إرادة�ا+تعاقـدين�اسـتناًدا�

،�~ي�ح�ن�تخضع�صحة�هذا��تفاق�إ`ى�قانون��رادة،�عندئـٍذ�كيـف�يتصـور�

ا��ختصــــاص�قــــانون�
ً
تطبيــــق�قــــانون��رادة�عSــــى��تفــــاق�مــــادام�صــــحة�هــــذا��تفــــاق�هــــو�شــــرط

�عSى� fÁÂالقا� �قانون �تطبيق �طريق �عن �ا+فرغة �الحلقة �هذه �تجنب �ا+مكن ومن

�عن�العقد��صSي،�
ً

Uأن�اتفاق��ختيار�ُيعّد�عقًدا�مستق

وبالتا`ي�ينصب�موضوعه�عSى�مجرد�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�~ي�العقد�

�مرحلة� �~ي �يتم �وإنما �العقد��صSي، �إبرام ��ختيار�عند �هذا �يمكن�أ��يتم �وبالتا`ي �صSي،

                                                           

  .، وما بعدھا475ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص
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وترجـــع�العلـــة�~ـــي�الســــماح�للمتعاقـــدين��ختيـــار�الUحـــق�للقــــانون�عSـــى�إبـــرام�العقــــد�أو�

حلـــــة�مـــــن�ا+راحـــــل�ال'ـــــ�اع،�طا+ـــــا�كانـــــت�الـــــدعوى�ا+طروحـــــة�أمـــــام�تغي�ـــــ�vهـــــذا��ختيـــــار�~ـــــي�أي�مر 

محكمـــة�ا+وضـــوع،�ولـــيس�~ـــي�مرحلـــة�تاليـــة�~ـــي�مرحلـــة�تاليـــة،�لـــذلك�أن�اتفـــاق�ا+تعاقـــدين�عSـــى�

�ختيار�الUحق�لقانون�العقد،�أو�تعديل�اتفاقهم�السابق�Úي�مسألة�واقعية���يجـوز�التمسـك�

يــــل�ا+تعاقــــدين�لحــــق��ختيــــار�mwــــا�Þول�مــــرة�أمــــام�محكمــــة�الــــنقض،�باþضــــ افة�إ`ــــى�هــــذا�أن�تخّوِ

الUحق�أو�التغي��vالUحق�أمام�محكمة�النقض�يع�fgإتاحة�الفرصـة�للطعـن�عSـى�حكـم�محكمـة�

ا+وضــوع�بُحجـــة�تجاهلهــا�لقاعـــدة��ســناد�ال�ـــ�fتشـــ��vباختصــاص�قـــانون��رادة�حــ�ن�لجـــأوا�إ`ـــى�

رادة�عــن�اختيــار�قــانون�العقــد،�أو�قــاموا�تطبيــق�قواعــد��ســناد��حتياطيــة�~ــي�حالــة�ســكوت�� 

بvÄك���الرابطة�العقدية،�وإسنادها�عSى�النحو�للقـانون��وثـق�صـلة�بالرابطـة�العقديـة،�والحـال�

أن�ا+تعاقدين�لم�يقوموا�من��صل�باختيار�قانون�العقد�مما�ين

الحكمتجاهل�هذا��ختيار،�وبالتا`ي�مما�يستوجب�نقض�هذا�

ويــرى�جانــب�مـــن�الفقــه�إذا�تـــم��تفــاق�عSـــى��ختيــار�عنـــد�إبــرام�العقـــد��صــSي،�فـــإن�

هــــذا��تفــــاق�ُيعــــّد�بمثابــــة�عقــــد�داخــــل�العقــــد��صــــSي،�يخضــــع�~ــــي�تقريــــر�صــــحته�نفــــس�قــــانون�

�رادة�الـــذي�يحكـــم�العقـــد��صـــSي،�ح�ـــ�Åوإن�تـــم��تفـــاق�عSـــى��ختيـــار�~ـــي�مرحلـــة��حقـــة�عSـــى�

،�كــذلك�يخضـع�صـحته�لقــانون��رادة،�حيـث�يحقـق�هــذا��مـر��سـتقرار�القــانوني�إبـرام�العقـد

وحفــــظ�عUقــــات�ا+تعاقــــدين�وتحقيـــــق��ســــتقرار�القــــانوني،�إ��أنــــه�~ـــــي�الوقــــت�ذاتــــه�يــــؤدي�إ`ـــــى�

الوقوع�~ي�الحلقة�ا+فرغة،�فالقـانون�ا+ختـار�يسـتمد�اختصاصـه�مـن�إرادة�ا+تعاقـدين�اسـتناًدا�

،�~ي�ح�ن�تخضع�صحة�هذا��تفاق�إ`ى�قانون��رادة،�عندئـٍذ�كيـف�يتصـور�إ`ى�اتفاق��ختيار

ا��ختصــــاص�قــــانون�
ً
تطبيــــق�قــــانون��رادة�عSــــى��تفــــاق�مــــادام�صــــحة�هــــذا��تفــــاق�هــــو�شــــرط

  .)2(�رادة�نفسه

�عSى� fÁÂالقا� �قانون �تطبيق �طريق �عن �ا+فرغة �الحلقة �هذه �تجنب �ا+مكن ومن

�عن�العقد��صSي،��صحة�اتفاق��ختيار،�وذلك�بُحجة
ً

Uأن�اتفاق��ختيار�ُيعّد�عقًدا�مستق

وبالتا`ي�ينصب�موضوعه�عSى�مجرد�اختيار�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�~ي�العقد�

�مرحلة� �~ي �يتم �وإنما �العقد��صSي، �إبرام ��ختيار�عند �هذا �يمكن�أ��يتم �وبالتا`ي �صSي،

                   
ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د)1(
 
وابط العقديَّة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د )2( محمود محمد ياقوت، الرَّ
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�وإن�تم� Å��ح �من�العقد، مؤشرات�ود�ئل�ضمنية

لزمة�~ي�هذه�
ُ
إدراج�اتفاق��ختيار�ضمن�بنود�العقد��صSي،�فاتفاق��ختيار�يستمد�قوته�ا+

�اختيار� �~ي �الحق �للمتعاقدين لت �خوَّ f��وال ،fÁÂالقا� �قانون �~ي ��سناد �قاعدة �من الحالة

�بالع �يخضع��خUل �بينما �العقد، �الذي�يحكم �ا+تعاقدين�القانون �لقانون�إرادة قد��صSي

]الذي] ]اختيار]القانون ]�ي ]اBوضوعية ]النظرية ]نظره ]وجهة ]من ]يؤيد والباحث

]أو] ]وقع]�ختيار]الصريح، ]وسواًء ]ومن]ضمنه]�خ�ل]بالعقد، يحكم]عقد]البيع]الدوºي،

الضمنية]الªü]من]شأ�"ا]أن]بطريقة]ضمنية]يستخلصها]القاªÝÞ]من]اBؤشرات]والقرائن]

]من] ]لكن]بشرط]أT]يكون ]اختيار]قانون]محايد ]اBمكن ]ومن ]اختيار]القانون، ]ع�ى تدل

]Éن]تلك]القواعد] ]القانون]اBختار؛ ]لهذا مرة

]T]يجوز]�تفا ]وبالتاºي ]القانون]اBختار، ]دولة ]من]النظام]العام]�ي عّد
ُ
]ت ]ما]مرة ق]ع�ى

ن��رادة�وفًقا�للنظرية�ا+وضوعية�تمثل�عودة�للدور�الحقيقي�القا�fÁÂمتمثلة�~ي�

قيامه�بتنظيم�دور�لíرادة�من�خUل�عملية�الvÄك���الرابطة�العقدية،�وتحديد�موقعها�الفعSي�

أو�ضمنية��ي�عناصر��رادة�ا+عمول�علmÇا�~ي�هذا�الvÄك��،�وسواء�كانت��رادة�صريحة

�من� �دون�خضوعها ���يعول fÁÂالقا� �فإن �صريحة �كانت��رادة �إذا �Þن �الvÄك��؛ �عملية ~ي

جانبه�فيما�إذا�كان��ختيار�متوافًقا�مع�آلية�الvÄك���من�عدمه،�فإذا�كانت�آلية�الvÄك���مع½vة�

ذا�كان�بصورة�حقيقية،�فإن�القا���fÁÂيلتفت�لهذا�الvÄك��،�ويقوم�بالتطبيق�مباشًرا،�أما�إ

الvÄك���غ��vمع½vًا�عن�ترك���حقيقي،�ف�Uيلتفت�القاfÁÂ،�ويقوم�بالبحث�عن�نفسه�لكي�يقوم�

بالvÄك��،�أما�~ي�حالة��رادة�الضمنية���يختلف�ذلك�كث�vًا،�حيث�يقوم�القا�fÁÂبالبحث�ع×mا�

دين،�أو�واستخUصها�وفق�آلية�الvÄك���مستنًدا�ذلك�إ`ى��مارات�والقرائن�مثل�جنسية�ا+تعاق

مكان��برام�أو�التنفيذ،�أو�العملة�ال��fيتم�الوفاء�mwا،�عندئٍذ�يقوم�القا�fÁÂبvÄك���الرابطة�

                                                           

 ، مود محمد ياقوت، م�دى حريَّ�ِة الُمتعاق�دين ف�ي اختي�ار الق�انون ال�ذي يحك�م العق�َد ال�دوليَّ
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�إبرامه�عن�طريق�استخUص� �عSى �وإن�تم��حقة Å��ح �من�العقد، مؤشرات�ود�ئل�ضمنية

لزمة�~ي�هذه�
ُ
إدراج�اتفاق��ختيار�ضمن�بنود�العقد��صSي،�فاتفاق��ختيار�يستمد�قوته�ا+

�اختيار� �~ي �الحق �للمتعاقدين لت �خوَّ f��وال ،fÁÂالقا� �قانون �~ي ��سناد �قاعدة �من الحالة

�بالع �يخضع��خUل �بينما �العقد، �الذي�يحكم القانون

  .)1(بمقت�ÅÁöاتفاق��ختيار

]الذي] ]اختيار]القانون ]�ي ]اBوضوعية ]النظرية ]نظره ]وجهة ]من ]يؤيد والباحث

]أو] ]وقع]�ختيار]الصريح، ]وسواًء ]ومن]ضمنه]�خ�ل]بالعقد، يحكم]عقد]البيع]الدوºي،

بطريقة]ضمنية]يستخلصها]القاªÝÞ]من]اBؤشرات]والقرائن]

]من] ]لكن]بشرط]أT]يكون ]اختيار]قانون]محايد ]اBمكن ]ومن ]اختيار]القانون، ]ع�ى تدل

]Éن]تلك]القواعد] ]القانون]اBختار؛ ]لهذا ]�مرة ]وT]يخالف]القواعد ]العقد، ضمن]بنود

]T]يجوز]�تفا ]وبالتاºي ]القانون]اBختار، ]دولة ]من]النظام]العام]�ي عّد
ُ
]ت �مرة

  .يخالفها

ن��رادة�وفًقا�للنظرية�ا+وضوعية�تمثل�عودة�للدور�الحقيقي�القا�fÁÂمتمثلة�~ي�إ

قيامه�بتنظيم�دور�لíرادة�من�خUل�عملية�الvÄك���الرابطة�العقدية،�وتحديد�موقعها�الفعSي�

ضمن�با�ي�عناصر��رادة�ا+عمول�علmÇا�~ي�هذا�الvÄك��،�وسواء�كانت��رادة�صريحة

�من� �دون�خضوعها ���يعول fÁÂالقا� �فإن �صريحة �كانت��رادة �إذا �Þن �الvÄك��؛ �عملية ~ي

جانبه�فيما�إذا�كان��ختيار�متوافًقا�مع�آلية�الvÄك���من�عدمه،�فإذا�كانت�آلية�الvÄك���مع½vة�

بصورة�حقيقية،�فإن�القا���fÁÂيلتفت�لهذا�الvÄك��،�ويقوم�بالتطبيق�مباشًرا،�أما�إ

الvÄك���غ��vمع½vًا�عن�ترك���حقيقي،�ف�Uيلتفت�القاfÁÂ،�ويقوم�بالبحث�عن�نفسه�لكي�يقوم�

بالvÄك��،�أما�~ي�حالة��رادة�الضمنية���يختلف�ذلك�كث�vًا،�حيث�يقوم�القا�fÁÂبالبحث�ع×mا�

واستخUصها�وفق�آلية�الvÄك���مستنًدا�ذلك�إ`ى��مارات�والقرائن�مثل�جنسية�ا+تعاق

مكان��برام�أو�التنفيذ،�أو�العملة�ال��fيتم�الوفاء�mwا،�عندئٍذ�يقوم�القا�fÁÂبvÄك���الرابطة�

 .)2(العقدية�إ`ى�تلك�القرائن

                   
، مح. د )1( مود محمد ياقوت، م�دى حريَّ�ِة الُمتعاق�دين ف�ي اختي�ار الق�انون ال�ذي يحك�م العق�َد ال�دوليَّ

 .95المرجع السَّابق، ص
ھشام أحمد محمود عبد العال، الكفالة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د )2(
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�  ا�����

�نزاع�متعلق�بإخUل�~ي�عقد�بيع�دو`ي،�وأختار��طراف�

�القا �هل ،fgالوط� fÁÂالقا� �عSى �بتطبيق��اع �ُملزم fgالوط� fÁÂ

�إ`ى� �التساؤل�ذهب�الفقه �هذا �لíجابة�عSى

بأن�القانون��جن��fيفقد�صفة��لزام�

�يعت½ �وبالتا`ي �ليس�بقانون، �يصبح �وهذا ��قليمية، �يع½�vحدود �مادية،�عندما �وقائع �vمجرد

�من� �الصادرة �القوان�ن �بتطبيق �ُملزم �وإنما �ا+ادية، �الوقائع ���يطبق fÁÂالقا� �أن وبالنتيجة

مشرعه،�عندئٍذ�عSى�الخصوم�أن�يطلبوا�بتطبيق�القانون��جن��fمن�القاfÁÂ؛�Þن�هذا�حق�

�بي �ورقة �لهم �بالنسبة ��سناد �قاعدة �بأن �يذهب �الثاني �و�تجاه �للخصوم، ضاء�مكتسب

�fله،�ثم�تقوم�بعملية�دمج�للقانون�الوطfg،�وبالتا`ي�يذوب�القانون�

ا� �وطنيَّ �قانوًنا �باعتباره �بتطبيقه �ُملزًما fÁÂيكون�القا� �ومن�ثمَّ ا،

  دة]الضمنية

�القانون�واجب�التطبيق�
ً
إن�ا+شكلة�ال��fُتثار�عند�عدم�تحديد�ا+تعاقدين�صراحة

عSى�العقد،�ومن�ضمنه��خUل�بالعقد؛�Þن�ما�ينطبق�عSى�الكل�ينطبق�عSى�الجزء،�لذا�إن�

�للمتعاق �الضمنية �بّينت��رادة �الدولية �و�تفاقيات �الوطنية، �غ��vالتشريعات �بصورة دين

�واستخUص� �استنتاج �ال'�اع ض�أمامه

�الضمنية� ��رادة �تحديد �يتم �لكي �بالعقد �ا+حيطة �والظروف �العقد، �من �و�دلة القرائن

  .للمتعاقدين،�ومن�ثم�تحديد�القانون�واجب�التطبيق�عSى�العقد

�إ`ى� � �ا+بحث �تقسيم �الباحث �عSى �ي

��خUل� �ا+ختص�عSى �القانون �تحديد �~ي �الضمنية ��رادة �دور �فيه �يتناول ��ول مطلب�ن

                                                           

ليس��انس، ھش��ام أحم��د محم��ود عب��د الع��ال، محاض��رات أُلقي��ت عل��ى طلب��ة المرحل��ة الرابع��ة 
www.youtube.com ،3/2020/ 23، ت���اريخ الزي���ارة ،
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ويثار�التساؤل،�~ي�حال�عرض�نزاع�متعلق�بإخUل�~ي�عقد�بيع�دو`ي،�وأختار��طراف�

�القا �هل ،fgالوط� fÁÂالقا� �عSى �عرض�ال'�اع �وتم ،fأجن�� قانون

�إ`ى� �التساؤل�ذهب�الفقه �هذا �ا+ختار�من�ِقَبل�إرادة��طراف؟�لíجابة�عSى fالقانون��جن�

بأن�القانون��جن" باتيفول "ذهب�به��ستاذ���تجاه]iول اتجاه�ن،�

�يعت½ �وبالتا`ي �ليس�بقانون، �يصبح �وهذا ��قليمية، �يع½�vحدود عندما

�من� �الصادرة �القوان�ن �بتطبيق �ُملزم �وإنما �ا+ادية، �الوقائع ���يطبق fÁÂالقا� �أن وبالنتيجة

مشرعه،�عندئٍذ�عSى�الخصوم�أن�يطلبوا�بتطبيق�القانون��جن

�بي �ورقة �لهم �بالنسبة ��سناد �قاعدة �بأن �يذهب �الثاني �و�تجاه �للخصوم، مكتسب

تستقبل�القانون��جن��fله،�ثم�تقوم�بعملية�دمج�للقانون�الوطfg،�وبالتا`ي�يذوب�القانون�

ا� �وطنيَّ �قانوًنا �باعتباره �بتطبيقه �ُملزًما fÁÂيكون�القا� �ومن�ثمَّ ا، �وطني� �ويصبح�قانوًنا fجن��

ا   .  )1(وليس�أجنبي�

Bبحث]الثانيا 

دة]الضمنيةالقانون]واجب]التطبيق]�ي]حالة]اختيار]�را

   ع�ى]�خ�ل]بالعقد

�القانون�واجب�التطبيق�
ً
إن�ا+شكلة�ال��fُتثار�عند�عدم�تحديد�ا+تعاقدين�صراحة

عSى�العقد،�ومن�ضمنه��خUل�بالعقد؛�Þن�ما�ينطبق�عSى�الكل�ينطبق�عSى�الجزء،�لذا�إن�

�للمتعاق �الضمنية �بّينت��رادة �الدولية �و�تفاقيات �الوطنية، التشريعات

�ال �ا+عروض�أمامه م ِ
ّ
حك

ُ
�أو�ا+ fÁÂالقا� �عSى �ينب�ي �وإنما واضحة،

�الضمنية� ��رادة �تحديد �يتم �لكي �بالعقد �ا+حيطة �والظروف �العقد، �من �و�دلة القرائن

للمتعاقدين،�ومن�ثم�تحديد�القانون�واجب�التطبيق�عSى�العقد

�ولíحاطة �تقدم، �ما �ضوء �إ`ى��و~ي � �ا+بحث �تقسيم �الباحث �عSى �ينب�ي با+وضوع

��خUل� �ا+ختص�عSى �القانون �تحديد �~ي �الضمنية ��رادة �دور �فيه �يتناول ��ول مطلب�ن

                   
ھش��ام أحم��د محم��ود عب��د الع��ال، محاض��رات أُلقي��ت عل��ى طلب��ة المرحل��ة الرابع��ة . د )1(

www.youtube.comمنش��ور عل���ى الموق���ع ا?لكترون���ي 

  .12:00ساعة 

ا�	و��� ا�����
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�الضمنية� ��رادة �تحديد �~ي �والقرائن �ا+ؤشرات �دور � �فيه

  القانون]اBختص]بالعقد

�وأن�يكون�هناك� ،fبعنصر�أجن�� �الدو`ي �البيع �سبق��بد�أن�يتسم�عقد ذكر�فيما

�فأن�عن�طريق�ارتباط�عناصر�عقد�البيع� �وبالتا`ي �واحد، �قانوني �أك¿�vمن�نظام أتصال�مع

�عSى� �التطبيق �الواجب �القانون �تحديد �يمكن �خUلها �من �ا+ختلفة �القانونية �بنظم الدو`ي

�ال����fيقوم��طراف�بإراد»mم�الصريحة�أختار�القانون�ا+ختص�

�~ي��ختيار�الصريح�تنت�féمشكلة�تحديد� �يثار�التساؤل�أنه

�إرادة� �تحديد �عدم �عند �تثار�ا+شكلة �لكن �بالعقد، ��خUل �عSى �التطبيق �واجب القانون

ف�عن��ختيار�الصريح�للقانون�الذي�يحكم��خUل�بالعقد�هل�يعتد�باþرادة�الضمنية�

�fÁÂل�بالعقد�أم�يتم�تجاهلها�من�القاUى��خSطراف�~ي�أختار�القانون�الواجب�التطبيق�عÃل

�اع،�وما�هو�موقف�التشريعات�الوطنية�و�جنبية�من�هذه��رادة،�وموقف�

ت�الدولية،�أم�اللجوء�إ`ى�ضوابط��سناد��حتياطية�ال��fتحددها�تلك�التشريعات�

�بيان� �تحدد f��ال �ا+سائل �تلك �بالتفصيل �الباحث �سيتناوله �ما �هذا �الدولية، و�تفاقيات

�البيع� �عقد �~ي ��خUل �عSى �التطبيق �الواجب �القانون �تحديد �~ي �الضمنية موقف��رادة

فقه�إ`ى��عتداد�باþرادة�الضمنية�للمتعاقدين�~ي�تحديد�القانون�

�لÃطراف�لقانون�الذي� �حال�عدم��ختيار�الصريح �~ي �بالعقد واجب�التطبيق�عSى��خUل

والجـــدير�بـــالقول،�أن�جانـــب�الفقـــه�ذهـــب�إ`ـــى�أن��رادة�الضـــمنية�Úـــي�إرادة�حقيقيــــة�

ها�القاÂـــــfÁ،�أو�ا+حكـــــم�مـــــن�الظـــــروف�والوقـــــائع�ا+حيطـــــة�بالعقـــــد،�

                                                           

بن�د ، 2000 ،دارالنھض�ةالعربية،القاھرة،
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�الضمنية� ��رادة �تحديد �~ي �والقرائن �ا+ؤشرات �دور � �فيه �يوضح �الثاني، �والفرع بالعقد،

  . بالعقد

  اBطلب]iول 

القانون]اBختص]بالعقددور]�رادة]الضمنية]�ي]تحديد]

�بعنصر�أجن �الدو`ي �البيع �سبق��بد�أن�يتسم�عقد ذكر�فيما

�فأن�عن�طريق�ارتباط�عناصر�عقد�البيع� �وبالتا`ي �واحد، �قانوني �أك¿�vمن�نظام أتصال�مع

�عSى� �التطبيق �الواجب �القانون �تحديد �يمكن �خUلها �من �ا+ختلفة �القانونية �بنظم الدو`ي

Uم�الصريحة�أختار�القانون�ا+ختص��خm«يقوم��طراف�بإراد���f�ل�بالعقد،�~ي�الفرض�ال

  .عSى��خUل�بالعقد

�~ي��ختيار�الصريح�تنت�féمشكلة�تحديد� �الفرض�يثار�التساؤل�أنه �هذا �~ي عندئٍذ

�إرادة� �تحديد �عدم �عند �تثار�ا+شكلة �لكن �بالعقد، ��خUل �عSى �التطبيق �واجب القانون

ف�عن��ختيار�الصريح�للقانون�الذي�يحكم��خUل�بالعقد�هل�يعتد�باþرادة�الضمنية��طرا

�fÁÂل�بالعقد�أم�يتم�تجاهلها�من�القاUى��خSطراف�~ي�أختار�القانون�الواجب�التطبيق�عÃل

ا+طروح�إمامة�ال'�اع،�وما�هو�موقف�التشريعات�الوطنية�و�جنبية�من�هذه��رادة،�وموقف�

ت�الدولية،�أم�اللجوء�إ`ى�ضوابط��سناد��حتياطية�ال��fتحددها�تلك�التشريعات��تفاقيا

�بيان� �تحدد f��ال �ا+سائل �تلك �بالتفصيل �الباحث �سيتناوله �ما �هذا �الدولية، و�تفاقيات

�البيع� �عقد �~ي ��خUل �عSى �التطبيق �الواجب �القانون �تحديد �~ي �الضمنية موقف��رادة

  .الدو`ي

فقه�إ`ى��عتداد�باþرادة�الضمنية�للمتعاقدين�~ي�تحديد�القانون�ذهب�جانب�من�ال

�لÃطراف�لقانون�الذي� �حال�عدم��ختيار�الصريح �~ي �بالعقد واجب�التطبيق�عSى��خUل

  .)1(�خUل�بالعقد

والجـــدير�بـــالقول،�أن�جانـــب�الفقـــه�ذهـــب�إ`ـــى�أن��رادة�الضـــمنية�Úـــي�إرادة�حقيقيــــة�

ها�القاÂـــــfÁ،�أو�ا+حكـــــم�مـــــن�الظـــــروف�والوقـــــائع�ا+حيطـــــة�بالعقـــــد،�لك×mـــــا�غ�ـــــ�vمUئمـــــة�يســـــتنتج

                   
،دارالنھض�ةالعربية،القاھرة،1طأحمد عبد الك�ريم س�Wمة، ق�انون العق�د ال�دولي، . د)1(

  . 194، ص133
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مــــر�أن�هــــذه�)1(وبالتـــا`ي�أن�هــــذه��رادة���تخضــــع�إ`ـــى�رقابــــة�محكمــــة�الــــنقض
َ
؛�Þن�~ـــي�حقيقــــة��

�رادة�تقـــوم�بتفســـ��vالعقـــد،�وهـــو�مـــا���يخضـــع�بصـــفة�عامـــة�إ`ـــى�رقابـــة�محكمـــة�الـــنقض،�ومـــن�

ية�~ــي�تحديــد�القــانون�الواجــب�التطبيــق�عSــى��خــUل�

بالعقــد�هــو�أدراج�نــص�~ــي�العقــد�عSــى�إخضــاع��خــUل�عSــى�قــانون�دولــة�معينــة،�أو�إخضـــاعها�

للتحكــــيم�لــــدى�محكــــم�دولــــة�معينــــة،�أو�ا+وثــــق�ال�ــــ�fحــــرر�لديــــة�العقــــد،�واللغــــة�ال�ــــ�fحــــرر�mwــــا�

خـــرى�
َ
لخصـــوم،�وغ�vهـــا�مـــن�القـــرائن��

ال�ــ�fتــدل�عSــى�تحديــد��رادة�الضــمنية،�ومــن�شــأmÙا�يــتم�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى�

                                                           

 .270ص، م1992 الفنيَّةللطباعةوالنشر،

ةللكتاب،9،ط2القانونال�دوليُّالخاص،تنازعالقوانين،ج  ،الھيئةالمص�ريَّةالعامَّ
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وبالتـــا`ي�أن�هــــذه��رادة���تخضــــع�إ`ـــى�رقابــــة�محكمــــة�الــــنقض

�رادة�تقـــوم�بتفســـ��vالعقـــد،�وهـــو�مـــا���يخضـــع�بصـــفة�عامـــة�إ`ـــى�رقابـــة�محكمـــة�الـــنقض،�ومـــن�

ية�~ــي�تحديــد�القــانون�الواجــب�التطبيــق�عSــى��خــUل�الحــا�ت�ال�ــ�fنصــت�علmÇــا��رادة�الضــمن

بالعقــد�هــو�أدراج�نــص�~ــي�العقــد�عSــى�إخضــاع��خــUل�عSــى�قــانون�دولــة�معينــة،�أو�إخضـــاعها�

للتحكــــيم�لــــدى�محكــــم�دولــــة�معينــــة،�أو�ا+وثــــق�ال�ــــ�fحــــرر�لديــــة�العقــــد،�واللغــــة�ال�ــــ�fحــــرر�mwــــا�

خـــرى�العقـــد،�وعملـــة�الوفـــاء�ا+تفـــق�علmÇـــا،�أو�أتحـــاد�جنســـية�ا
َ
لخصـــوم،�وغ�vهـــا�مـــن�القـــرائن��

ال�ــ�fتــدل�عSــى�تحديــد��رادة�الضــمنية،�ومــن�شــأmÙا�يــتم�تحديــد�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى�

  .)2(�خUل�بالعقد

 

                   
الفنيَّةللطباعةوالنشر،، ز في تنازع القوانينھشام علي صادق، الموج. د )1(
القانونال�دوليُّالخاص،تنازعالقوانين،جعز ال�دين عب�د هللا، . د)2(

  . 431، ص133، بند .م1986
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 �رادة إ`ـــــى ا+تعاقـــــدين إرادة اســـــناد لعرا�ـــــي

 " عرا�ـي مـدني1/25ا+ـادة� ~ـي الـواردة العبـارة

 عSـــى ا+تعاقـــدين انصـــرافنية وهذايؤكـــدعSى

fÁـــــÂـــــى ال'ـــــ�اع ينظـــــر الـــــذي ا+حكـــــم أو القاSع 

ي�بأن�إرادة��طراف�حري�mم�مقيدة�~ي�اختيار�القانون�الذي�

صلة�ب�ن�القانون�ا+ختار�والعقد،�وهذا�الصلة�متمثلة�إما�

بجنسية�ا+تعاقدين،�أو�محل�إبرام�العقد،�أو�محل�التنفيذ،�أو�بموط×mما،�ولربما�تأتي�الصلة�ب�ن�القانون�ا+ختار،�

أبرام�و�خUل�~ي�العقد�لحاجة�معامUت�التجارة�الدولية،�كالعقود�النموذجية�ال��fتخضع�لقانون�مع�ن،�فإذا�

ي،�وأختار�ا+تعاقدون�هذا�القانون�الذي�يخضع�لهذا�النموذج�بحيث�يصبح�

القانون�ا+ختار�ذو�صلة�بالعقد،�ح��Åلو�لم�تتوفر�ب�ن�العقد�وهذا�القانون�ا+ختار�صلة�من�حيث�الجنسية�أو�

  رادةالضمنيةبالعقد

 عSــــى لعقـــد،يتوجب ا عSـــى التطبيـــق الواجـــب

 ~ــي الضــمنية þرادة ا �عتبــار نظــرا يأخــذ

 وا+ؤشــــــــــــرات القــــــــــــرائن تلــــــــــــك باســــــــــــتنتاج

  منالرابطةالعقدية،التياتجهتإلmÇاإرادة�طراففيتحديدها،وهذاسوفيتناو�لباحثبالتفصيلتلكالقرائنوا+ؤشراتالخارجية

 إ`ـــــى الوصـــــول  ~ــــي فاعلي�mـــــا مــــدى يتبـــــ�ن ا+ختـــــار،لكي

 �خUل عSى التطبيق واجب القانون  تحديد

 ~ي تvÄكز الذي العنصر تنفيذه،وهو العقد،ومكان

وغالًبا�قانون�مكان�التنفيذ�هو�الذي�،]

 ،لكن)642(إجراءات�تنفيذه،�وبالتا`ي�تتجه�إرادة��طراف�إ`ى�إخضاع��خUل�بالعقد�للقانون�الذي�يقوم�بتنفيذه

                                                           

، 2010، الدار العربيَّة للقانون، ع�ام 3، ج

عباس العبودي، تنازع القوانين واqختصاص القضائيِّ الدوليِّ وتنفيذ اCحكام اCجنبيَّة، دار السنھوري، بيروت، ع�ام 

، منشورات صادر الحقوقيَّة، بيروت، عام   .141، ص2007طWل حافظ جابر، عقد البيع الدوليِّ

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

  :ي

لعرا�ـــــي ا+شـــــرع العرا�ـــــي،أن مـــــدني القـــــانون  مـــــن1/25ا+ـــــادة� نـــــص

العبـارة خـUل مـن يستشـف  العقد،وهذا خUل من استخUصها

وهذايؤكـــدعSى "تطبيقـــه يـــراد  قـــانوًنَ◌خر أن الظـــروف مـــن تبـــ�ن أو 

القاÂـــــfÁ يســـــتطيع بالعقـــــد،مما þخـــــUل عSـــــى لتطبيـــــق واجبـــــا 

  .)639(التطبيق واجب القانون  لتحديد الضمنية

وسبق�+ا�تقدم�ذهب�جانب�من�الفقه�العرا�ي�بأن�إرادة��طراف�حري�mم�مقيدة�~ي�اختيار�القانون�الذي�

صلة�ب�ن�القانون�ا+ختار�والعقد،�وهذا�الصلة�متمثلة�إما�سيحكم��خUل�بالعقد،�ويرجع�هذا�التقييد�إ`ى�وجود�

بجنسية�ا+تعاقدين،�أو�محل�إبرام�العقد،�أو�محل�التنفيذ،�أو�بموط×mما،�ولربما�تأتي�الصلة�ب�ن�القانون�ا+ختار،�

و�خUل�~ي�العقد�لحاجة�معامUت�التجارة�الدولية،�كالعقود�النموذجية�ال��fتخضع�لقانون�مع�ن،�فإذا�

ا+تعاقدان�عقدهما�وفًقا�للعقد�النموذ�ي،�وأختار�ا+تعاقدون�هذا�القانون�الذي�يخضع�لهذا�النموذج�بحيث�يصبح�

القانون�ا+ختار�ذو�صلة�بالعقد،�ح��Åلو�لم�تتوفر�ب�ن�العقد�وهذا�القانون�ا+ختار�صلة�من�حيث�الجنسية�أو�

  الثاني اBطلب

�رادةالضمنيةبالعقدا]]تحديد ي� والقرائنت]دوراBؤشرا

الواجـــب القـــانون  تحديـــد نفـــي    ا+تعاقـــد þرادة الصـــريح �ختيـــار

يأخــذ بالعقــد،أن اþخUلق��بــا+تعلــ  إمــام ا+طــروح ال'ــ�اع نظــر 

باســــــــــــتنتاج القاÂــــــــــــfÁ قــــــــــــوم ال'�اع،حي_ــــــــــــf هــــــــــــذا عSــــــــــــى التطبيــــــــــــق لواجــــــــــــب

منالرابطةالعقدية،التياتجهتإلmÇاإرادة�طراففيتحديدها،وهذاسوفيتناو�لباحثبالتفصيلتلكالقرائنوا+ؤشراتالخارجية

f�ا+ختـــــار،لكي العقــــدوالقانون  تتصـــــلبن�ا شــــأنه مـــــن ا+حيطةبالعقــــد،وال

  بالعقد �خUل عSى التطبيق

  : اBؤشرات]الداخلية]للعقد
v½له من يمكن الذي ا+ادي لدليل بمثابةا هو يعتUتحديد خ

 v½العقد،ومكان ب�ن وهريةوالج الوثيقة الصلة هو يعت

،])641(التنفيذ mwذا ا+تعاقدة لÃطراف صالحم�يجمع التعاقدية،والذي

إجراءات�تنفيذه،�وبالتا`ي�تتجه�إرادة��طراف�إ`ى�إخضاع��خUل�بالعقد�للقانون�الذي�يقوم�بتنفيذه

                   

، ط. غالب علي الداودي، د ، ج3حسن محمد المھداوي، القانون الدوليُّ الخاصُّ

عباس العبودي، تنازع القوانين واqختصاص القضائيِّ الدوليِّ وتنفيذ اCحكام اCجنبيَّة، دار السنھوري، بيروت، ع�ام 

، منشورات صادر الحقوقيَّة، بيروت، عام  طWل حافظ جابر، عقد البيع الدوليِّ
 .106ھشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص
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العرا�ي اBشرع موقف

نـــــص مـــــن يتضـــــح

استخUصها يكون  ضمنية،وال�fال

 ا+تعاقـــدان يتفـــق   لـــم مـــا

 للقـــــانون  ضـــــمنًيا �تفـــــاق

الضمنية �رادة استخUص

وسبق�+ا�تقدم�ذهب�جانب�من�الفقه�العرا

سيحكم��خUل�بالعقد،�ويرجع�هذا�التقييد�إ`ى�وجود�

بجنسية�ا+تعاقدين،�أو�محل�إبرام�العقد،�أو�محل�التنفيذ،�أو�بموط×mما،�ولربما�تأتي�الصلة�ب�ن�القانون�ا+ختار،�

و�خUل�~ي�العقد�لحاجة�معامUت�التجارة�الدولية،�كالعقود�النموذجية�ال��fتخضع�لقانون�مع�ن،�فإذا�

ا+تعاقدان�عقدهما�وفًقا�للعقد�النموذ

القانون�ا+ختار�ذو�صلة�بالعقد،�ح��Åلو�لم�تتوفر�ب�ن�العقد�وهذا�القانون�ا+ختار�صلة�من�حيث�الجنسية�أو�

  .)640(ا+وطن

�ختيـــار غيـــاب عنـــد

fÁــÂالــذي ا+حكــم أو القا 

لواجــــــــــــبا القــــــــــــانون  تحديــــــــــــد

منالرابطةالعقدية،التياتجهتإلmÇاإرادة�طراففيتحديدها،وهذاسوفيتناو�لباحثبالتفصيلتلكالقرائنوا+ؤشراتالخارجية

f�ا+حيطةبالعقــــد،وال

التطبيق الواجب القانون  تحديد

[
ً

Tؤشرات]الداخلية]للعقد]-أوBا
يعت½v:تنفيذالعقد مكان .1

 ا+كان بالعقد،وهذا

التعاقدية،والذي العUقة

إجراءات�تنفيذه،�وبالتا`ي�تتجه�إرادة��طراف�إ`ى�إخضاع��خUل�بالعقد�للقانون�الذي�يقوم�بتنفيذه

غالب علي الداودي، د. د)639(
  .152ص

عباس العبودي، تنازع القوانين واqختصاص القضائيِّ الدوليِّ وتنفيذ اCحكام اCجنبيَّة، دار السنھوري، بيروت، ع�ام . د)640(
 .180، ص2015

، منشورات صادر الحقوقيَّة، بيروت، عام . د)641( طWل حافظ جابر، عقد البيع الدوليِّ
ھشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د)642(
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��هذه ،~يللتنفيذ مع�ن مكان تحديد دون 

 يvÄكز لذيا��ا+كان وا+��Ãموقع خUلن��

 تحديدالقانون   ~ي تأث�v له يكون  الذي

 التعاقدية  للعUقة بالنسبة

 ~ي مركزالثقل مرحلةالتنفيذ،وأن دًيا~ي

    أو التنفيذالعيfg تنفيذ،سواء~ي وأشكال

 أعمال تلفت أن صعب وال�f ا+تعلقةبالنظام

 þخUل عSى التطبيق واجب تحديدالقانون 

 التحديد  أمر ا+تعاقدين،أوترك إرادة جانب

 اعتناقه،إ�أن الداعيةإ`ى و�سانيد التطبيق

 ~ي وخاصة التنفيذ أماكن ~ي التعدد

 دولة ~ي ا+بيع عادةتسليم يتضمن الذي

 البائع إخضاع إ`ى يؤدي الفرض،سوف

مر ،وكذلك)645(الواحدة   ذوالطبيعة
َ
 ~ي   �

 ~ي التطبيق الواجب القانون    تحديد ي��

 عدم حال ~ي الصعوبة تكمن بالعقد،أوقد

 �ختصاص تحديد خUل من بالعقد،وذلك

 لقضاء يخضع   بالعقد �خUل بأن

 إرادة قبل من   تحديدها تم ال�f  الدولة

 ،ومعهذاتمأنتقدشرطا�ختصاصالقضائيmÙÃليسبالضرورةأنتطبقا+حكمةقانونالدولةالخاص¾mا،فبالتا`ي

 �يمكن بالعقد،Þنه �خUل عSى التطبيق

                                                           

وم�ا  49، ص17، بن�د م1993 الدوليَّة،دارالنَّھض�ةالعربيَّة،

  .50عصام الدين القصبي، النِّظام القانونيُّ للعمليَّات المصرفيَّة، المرجع السَّابق، ص

دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، ا?سكندريَّة، 
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دون  العقد،أومن تنفيذ أماكن تعدد حال ~ي ا+ؤشر هذا تطبيق

ن��إمام التنفيذالرئي,fÁ التنفيذالرئي,fÁ،ويتحددمكان مكان

fÁ,643(للعقد الرئي(. 

� الذي ا+وضوعية الضوابط أهم من هو العقد لتنفيذيطمح�

بالنسبة   عرضًيا يكون    �      عادة  الضابط  بالعقد،وهذا �خUل

دًيا~يتتجسدما رابطةجوهرية التنفيذ ومكان العقد ب�ن  يرتبط

وأشكال طرق  ناحيةتحديد من أهميته التنفيذتظهر مكان قانون 

��Þحكام معا تطبيقه مجال تطابق  ناحية � ا+تعلقةبالنظام¢مرة

تحديدالقانون  تحديدهذاا+عيار~ي صعوبة   تبدو أحكامها،وبالتا`ي

جانب من ا+تعاقدين  تنفيذ +كان واضح         غ�v    التحديد

التطبيق الواجب تحديدالقانون  التنفيذ~ي مكان أهميةضابط

التعدد الفروض ~ي    خاصة تطبيقه عس�v~ي   أمر   

f�الذي متبادلةكعقدالبيع ال�Äامات شأmÙاتتضمن من وال

الفرض  هذا ~ي  التنفيذ محل إ`ى اللجوء أن البائع،فبالتا`ي دولة

ذوالطبيعة  تجزئةالعقد إ`ى يؤدي مما مختلفة قوان�ن إ`ى الدو`ي

f�ي��~  كصعوبة  تكوmÙنا بحيث التنفيذ أماك ~ي  تتعدد ال

�لك¿vةبالعقد، بالعقد،أوقد ل �خU  لحكم   ا+�Äاحمة القوان�ن  نظرا

  .)646(طرافهأ  أحدها��تحديده ،أوتركتحديد�محل�تنفيذا�لعقد

بالعقد،وذلكقانون�واجب�التطبيق�عSى��خUل�ال يتحدد :لقضائي

بأن �طراف   إرادة انصراف نية من الشرط يع½v للعقد،وهذاما

الدولة تلك ن لقانو   بالعقد �خUل إخضاع يتم النتيجة ~ي

،ومعهذاتمأنتقدشرطا�ختصاصالقضائيmÙÃليسبالضرورةأنتطبقا+حكمةقانونالدولةالخاص¾mا،فبالتا`ي

التطبيق الواجب القانون  لتحديد كقرينة كافًيا الشرط هو هذا

                   

  .390سامي بديع منصور وعكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص

الدوليَّة،دارالنَّھض�ةالعربيَّة،عصام الدين القصبي، النِّظام الق�انونيُّ للعملي�ات المصرفية

عصام الدين القصبي، النِّظام القانونيُّ للعمليَّات المصرفيَّة، المرجع السَّابق، ص
دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، ا?سكندريَّة،  -أحمد عبد الحميد عشوش، النِّظام القانونيُّ لعقد القرض الدوليِّ 

 .وما يليھا 

 .106عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص ھشام أحمد محمود،
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تطبيق الصعوبة تثار

مكان تطبيق لحالةيتما

الرئي,fÁ مركزالعمل فيه

يطمح���ضايذكر،أبال  والجدير

�خUل عSى لتطبيق واجبا

يرتبط دائما ،Þنه

قانون  الرابطةالعقديةبتطبيق

ناحية بمقابل،أومن  التنفيذ

أحكامها،وبالتا`ي سيطرة يذمنالتنف

التحديد يكون    بالعقد،عندما

  .)644(أطرافه مند�Þح

أهميةضابط من وبالرغم

   وحدة عليه  �عتماد

وال�fالعقودا+لزمةللجانب�ن،

�ا+شvÄي، �~ي دولةوالوفاء

الدو`ي البيع عقد ~ي وا+شvÄي 

ال�f التجاري  التمثيل عقود

بالعقد،نشؤ��خUل��حال

تحديد�محل�تنفيذا�لعقد�ا+تعاقدين قيام
 

لقضائي ا �ختصاص .2

للعقد،وهذاما القضائي

~ي  دولةمعينة،وهذا

،ومعهذاتمأنتقدشرطا�ختصاصالقضائيmÙÃليسبالضرورةأنتطبقا+حكمةقانونالدولةالخاص¾mا،فبالتا`ي)647(�طراف

هذا أن النتيجة ليسب

سامي بديع منصور وعكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. د)643(
عصام الدين القصبي، النِّظام الق�انونيُّ للعملي�ات المصرفية. د)644(

  . يليھا
عصام الدين القصبي، النِّظام القانونيُّ للعمليَّات المصرفيَّة، المرجع السَّابق، ص. د )645(
أحمد عبد الحميد عشوش، النِّظام القانونيُّ لعقد القرض الدوليِّ . د)646(

 125م، ص1990عام 
ھشام أحمد محمود،. د)647(
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 القضاء أخذ الدولة؛وهذا تلك لقانون 

 .)648(بالعقد �خUل عSى التطبيق

 �يقوم القضائي،عندًئذ �ختصاصو

 ~يو�ثر��� الرئي,fÁا+حكمة�ا+ختصة��لها�الدور���

 خUل من ا+ختص القانون    تحديد 

 لÃطراف�رادة�الضمنية���عنقرينة�تكشف�

  .)649(�اع

Uل�بالعقد�من�دور�~ي�تحديد�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خ

�العUقة� �تحديد �~ي �مؤشًرا �يكون �أن �وحدة �يكون �أن ���يكفي �إ��أنه �التعاقدية، �العUقة �موقع �تحديد خUل

،�ومع�هذا�قد�يكون�تطبيق�)650(يتطلب�أن�يستكمل�بعناصر�أخرى�من�داخل�العقد�أو�خارجة

�يكون�هو�محل��أقامهأو�قانون�محل� ا+دين�عندما

 القانون  تحديد عSى اتجهت �طراف

العملة�ا+تفق�علmÇا�من�قبل�إرادة�الطرف�ن�

�ÅÁعادة�صلة�جوهرية�ب�ن�العقد�

اجب�عملة�الوفاء�لوحدها�معياًرا�للتحديد�القانون�الو 

التطبيق�مالم�تكن�هناك�عوامل�أخرى�تدخل�~ي�تحديد�القانون�ا+ختص،�كما�هو�الحال�~ي�العمUت�الصعبة�

ن�كقرائ     »mنا كا    إذا إ� ا+ختارة 

 يـرتبط الدولةال�f قانون  حديدت�تنعلأ

 القــــــانون  تحديـــــد يـــــتم  خUلهـــــا مــــــن �ســـــناد

 موثـق قبـل العقـدمن  العقـد،أوتحرير  mwـا

 وفًقا تفصيل الباحث يتناولها سوف   ا+فاوضات،هذا

                                                           

 تناُزعالقوانينفيعقودالتِّجارةالدوليَّ��������������������������ة

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

لقانون  القضائي و�ختصاص التشري�ي �ختصاص ب�ن   جوهرية

التطبيق الواجب القانون   التحديد كا~يً  هو القضائي �ختصاص

و التشري�ي �ختصاص ب�ن  كعUقة mÙÞنا قعالحا   كانوا          

ا+حكمة�ا+ختصة��لها�الدور�����تحديد صراًحة،إ�أنه التطبيق الواجب القانون 

 العامة~ي عدةالقا عن الخروج لÃطراف يمكن ا+ختص،وبالتا`ي

قرينة�تكشف��يعد معينة،أن   دولة قضاء  +حكمة �ختصاص

�اعها��ال'�أمامه     الدو�+ثار  لقضاء  التشري�ي  �ختصاص

دور�~ي�تحديد�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خ��طرافقد�تشكل�جنسية�

�العUقة� �تحديد �~ي �مؤشًرا �يكون �أن �وحدة �يكون �أن ���يكفي �إ��أنه �التعاقدية، �العUقة �موقع �تحديد خUل

يتطلب�أن�يستكمل�بعناصر�أخرى�من�داخل�العقد�أو�خارجة

� �هو�مكان�إبرام�العقد، �يكون�أيًضا أو�قانون�محل�قانون�الجنسية�عندما

 .)651(جنسية�أطراف�العUقة�التعاقديةاختUف

�طراف  إرادة أن عSى   قرينة    يعد معينة   دولة بعملة الدفع أن

العملة�ا+تفق�علmÇا�من�قبل�إرادة�الطرف�ن��Úيالوفاء   لةعمو. )652(عمل�mا اختيار تم ال�f الدولة

أن�تحدد�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�بالعقد؛�Þن�العملة�تن.�ÅÁعادة�صلة�جوهرية�ب�ن�العقد�

عملة�الوفاء�لوحدها�معياًرا�للتحديد�القانون�الو �اعتبار وقانون�دولة�هذه�العملة،�وهذا�يبدو���يكفي�

التطبيق�مالم�تكن�هناك�عوامل�أخرى�تدخل�~ي�تحديد�القانون�ا+ختص،�كما�هو�الحال�~ي�العمUت�الصعبة�

fgالعملة الدولة تلك لقانون  الطرف�ن إرادة انصراف�لدولة�معينة�هذا���يع 

 .)653(ا+ختص القانون   تحديد   تؤكد بالعقد

أ� ال'�اع أمامه +طروح ا القاfÁÂ  تساعد ن�أ العقد لصيغ 

�ســـــناد ضـــــابط   تحديـــــد إ`ــــــى تشـــــ�v قـــــرائن   بمثابـــــة تعــــــد الصـــــيغ

mwـا حـرر  ال�ـf   اللغـة   تكـاد قـد الصـيغ بالعقد،وهـذه þخـUل

f�ا+فاوضات،هذا فيه أجريت الذي mwا،أوا+كان الوفاء يتم ال

                   

  .137أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق، ص

، المرجع السَّابق، ص   . 424عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاصُّ

  .141طWل حافظ جابر، المرجع السَّابق، ص

  .392رجع السَّابق، صعكاشة عبد العال، الم. سامي بديع منصور، د

 .106ھشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص
تناُزعالقوانينفيعقودالتِّجارةالدوليَّ��������������������������ةط��������������������������ارق عب��������������������������د هللا عيس��������������������������ى المجاھ��������������������������د، 

 .141ص، م2001 ،رسالةدكتوراه،كليَّةالقانون،جامعةبغداد،

ا�	و��� ا�����

Page 254 

 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

جوهرية صلة توفر أنت

fÁ,ختصاص شرط بأن الفرن�

          إذا وهذا

القانون    بتحديد �طراف

ا+ختص،وبالتا`ي القانون   تحديد

�ختصاصعقد عSى العقد النصفي

�ختصاص أسناد عSى    الرغبة ~ي

قد�تشكل�جنسية��:جنسية]iطراف .3

�العUقة� �تحديد �~ي �مؤشًرا �يكون �أن �وحدة �يكون �أن ���يكفي �إ��أنه �التعاقدية، �العUقة �موقع �تحديد خUل

يتطلب�أن�يستكمل�بعناصر�أخرى�من�داخل�العقد�أو�خارجة�وإنماالتعاقدية،�

� �هو�مكان�إبرام�العقد، �يكون�أيًضا قانون�الجنسية�عندما

اختUفتنفيذ�العقد�رغم�

أن حيث: عملةالدفع

الدولة كل�التطبيق واجب

 من�شأmÙا�

أن�تحدد�القانون�الواجب�التطبيق�عSى��خUل�بالعقد؛�Þن�العملة�تن    .1

وقانون�دولة�هذه�العملة،�وهذا�يبدو���يكفي�

التطبيق�مالم�تكن�هناك�عوامل�أخرى�تدخل�~ي�تحديد�القانون�ا+ختص،�كما�هو�الحال�~ي�العمUت�الصعبة�

fgلدولة�معينة�هذا���يع

بالعقد  متصلة أخرى 

 يمكن:صيغةالعقد .2

الصـــــيغ العقد،وهـــــذه mwـــــا

þخـUل ا عSـى واجبالتطبيق

ال�f عمومي،أوالعملة

 .تقدم +ا

أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق، ص. د)648(
، المرجع السَّابق، ص. د)649( عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاصُّ
طWل حافظ جابر، المرجع السَّابق، ص. د)650(
سامي بديع منصور، د. د)651(
ھشام أحمد محمود، عقد التَّأمين، المرجع السَّابق، ص. د )652(
ط��������������������������ارق عب��������������������������د هللا عيس��������������������������ى المجاھ��������������������������د، )653(

،رسالةدكتوراه،كليَّةالقانون،جامعةبغداد،)دراسةمقارنة(
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 لتلك  الناطقة ةباللغ العقد ارتباط  

 .)654(الدولة

 واجب القانون    تحديد ~ي قاطع كدليل

 قانون   التنفيذ،أو مكان ا+تعاقدين،أو   

 Úي لوحدها اللغة بالعقد،Þن   þخUل 

 واجبا القانون  تحديد إ`ى   أحياًنا

 ال�f الدولة تلك قانون  للغة  بالعقد

656(. 

  بالعقد �خUل اسناد إ`ى تش�v  قرينة

  حدذاته ~ي  لةمعينة�يعد
ً

Uدلي      

  تحرير بقرينة  القضاء اكتفاء

Ågإ`ى ثم ومن هذاا+عvتحديدالقانون  تش� 

ا]لخيار]الدائن]iمر]الذي]يشكل]سبًبا]
ً
وهذا]يتبDن]أن]عقد]البيع]يتضمن]فيه]الوفاء]بعم�ت]مختلفة]وفق

 .)659(سناد]�ي]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]بالعقد

  تحديد ~ي قرينة فmÇاا+فاوضات أجريت

 هذا mwذاا+كان،وعSى ارتباطالعقد بمثابة

 رتب�ناالتج والتوقيع العقد 

+ختص،فإذاكانتا+ناقشاتالتيأجريتأثناءا+فاوضاتعس�vةوصعبة،

   كعنصر �عتبار ضمن أخذعنصرا+فاوضات

 قانون  كان ذاته الوقت أك¿v،و~ي دولت�ن

  �حكام، هذه مثل �تتضمن
                                                           

، المرجع السَّابق، ص  .347ل، القانون الدوليُّ الخاصُّ

، المرجع السَّابق، ھامش ص   .308ھشام علي صادق، الموجز في القانون الدوليِّ الخاصِّ

 .51، 50ص. م1999 وسائلمعالجِةاختWلتوازنِالعقوِدالدوليَّة،دارالكتابالحديث،عام

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

  خUلها من يستشف كقرينة اللغة  بد�لة  القضاء  يأخذ

الدولة تلك قانون  تطبيق عSى ا+تعاقدين   إرادة انصراف يتجه  

كدليل لوحدها تكون  أن �يمكن العقد لغة أن الفقه من

   نسيةكج بالعقد ترتبط ى أخر كقرائن تك×mنا   بالعقد،مالم

 ا عSى لتطبيق واجبا القانون    تحديد  ا+ختصة ا+حكمة

  .)655(التطبيق الواجب القانون   تحديد    ~ي  جوهرية

أحياًنا   �تش�v العقد لغة أن تناول ي لفقه أخرمن جانب تقدم،أن

بالعقد �خUل أسناد �يعfg هذا  العقد تحرير ~ي  اللغة �طراف

 جراءا+فاوضاتا�~ي ا+تعاقدين عSى  

656(اصرأخرىلتحديدالقانونالواجبالتطبيقعلىاþخUلبالعقدالعقدية،و�بدمنأضافةعن

قرينة دولةمعينة،أنه ~ي مع�ن +وثق تحريرالعقد أن: رسمي

f� .)657(العقد  حررفmÇا الدولةال

لةمعينة�يعددو  موثق تحريرالعقد~ي أن الفقه من جانب يرى  �ساس

اكتفاء لعدم الدولة تلك قانون  إ`ى ا+تعاقدين  إرادة  انصرافنية

هذاا+عÅg  تؤكد أخرى  قرائن دولةمعينة،إ�إذاوجدتل�تابع بمعرفةموثق

  .)658(بالعقد þخUل

ا]لخيار]الدائن]iمر]الذي]يشكل]سبًبا]
ً
وهذا]يتبDن]أن]عقد]البيع]يتضمن]فيه]الوفاء]بعم�ت]مختلفة]وفق

للقول]بعدم]�عتداد]بعملة]الوفاء]كضابط]ل�سناد]�ي]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]بالعقد

أجريت الذي +كانا يعد:العقد ع�ى اBفاوضات �ي أجريت

بمثابة القرينةتعد بالعقد،وهذه �خUل عSى لتطبيقا�الواجب

 إبرام وا+ناقشات،ومكان ا+فاوضات فأن 

+ختص،فإذاكانتا+ناقشاتالتيأجريتأثناءا+فاوضاتعس�vةوصعبة،إرادة�طرافلهاالوزنالقانونيفيتحديدالقانونا

أخذعنصرا+فاوضات   ~ي السابقة لهذاالنتيجة  جهود  إ� هو  العقدما

خرى 
َ
  .)660(ا+ختص القانون   تحديد ~ي العناصر�

 Pöدولت�ن قانون  صلب ييت الدول  عقدالبيع وإذاكان:أوأك

  العقود من النوع هذه
ً
�تتضمن  وال�f �خرى  الدولة قانون ا���لخUف

                   

، المرجع السَّابق، صعكاشة عبد العا. ھشام علي صادق، د ل، القانون الدوليُّ الخاصُّ
  .339عكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. سامي بديع منصور، د

  .421ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص

  .424عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاص، المرجع السَّابق، ص

، المرجع السَّابق، ھامش ص ھشام علي صادق، الموجز في القانون الدوليِّ الخاصِّ
 .146أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق، ص

وسائلمعالجِةاختWلتوازنِالعقوِدالدوليَّة،دارالكتابالحديث،عامسWمة فارس عرب، 

ا�	و��� ا�����
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يأخذ  قد: لغةالعقد .3

  خUلها الدولة،ومن

 جانب ويذهب

بالعقد،مالم �خUل عSى التطبيق

ا+حكمة تقوم ا+ال،عندًئذ موقع

جوهرية    د�لة ذات ليست

تقدم،أن  مما يتضح

�طراف  يختار   لتطبيق،عندما

  للتيس�v   اختيارها،وإنما

العقدية،و�بدمنأضافةعن

رسمي Bوثق العقد تحرير .4

الدولةال�f تلك لقانون 

�ساس هذا وعSى

انصرافنية ~ي جوهرًيا

بمعرفةموثق  العقد

þخUل ا عSى التطبيق الواجب

ا]لخيار]الدائن]iمر]الذي]يشكل]سبًبا]
ً
وهذا]يتبDن]أن]عقد]البيع]يتضمن]فيه]الوفاء]بعم�ت]مختلفة]وفق

للقول]بعدم]�عتداد]بعملة]الوفاء]كضابط]ل

أجريت الذي اBكان .8

الواجب القانون  .9

 �ساس

إرادة�طرافلهاالوزنالقانونيفيتحديدالقانونا

العقدما إبرام وكان

خرى  مع مكمل
َ
العناصر�

 عقدين وجودارتباط. 9

هذه أحدهماأحكاًمالتنظيم

ھشام علي صادق، د. د)654(
سامي بديع منصور، د. د)655(
ھشام علي صادق، عقود التِّجارة الدوليَّة، المرجع السَّابق، ص. د)656(
عز الدين عبد هللا، القانون الدوليُّ الخاص، المرجع السَّابق، ص. د)657(
، المرجع السَّابق، ھامش ص. د)658( ھشام علي صادق، الموجز في القانون الدوليِّ الخاصِّ
أحمد عبد الحميد عشوش، المرجع السَّابق، ص. د)659(
سWمة فارس عرب، . د)660(
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ªÝÞ]�ي]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]

ا]
ً
بالعقد]عند]سكوت]iطراف]عن]�ختيار]الصريح]�ي]اختيار]القانون]أن]يكون]العقد]اP~Bم]بDن]الطرفDن]مرتبط

بعقد]أخر،]وT]بد]من]أن]يكون]ارتباط]حقيقي]من]حيث]السبب]واBوضوع]وiطراف،]مع]�ستعانة]بالعناصر]

]إºى]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]بالعقد
ً

T662(برام]العقد]وصو(.  

]ومن] ]العقد، ]تحديد]موضع ]وتؤثر]ع�ى ،

يذهب�جانب�من�الفقه�عند�سكوت��طراف�عند��ختيار�الصريح�للقانون�الواجب�

التطبيق�عSى��خUل�بالعقد،�عندًئذ�يستطيع�القا�fÁÂمن�خUل�مضمون�القوان�ن�ا+تنازعة�أن�يحدد�القانون�

خر�يقر�بصحته،�
َ
أحد�القوان�ن�ا+تنازعة�يبطل�العقد،�والقانون��

�يقر� �الذي ���القانون �يقر�بصحته �الذي �القانون �عSى �ا+تعاقدين �إرادة �تتجه �أن �الحالة �هذه �~ي

 يكون   بالعقد �خUل عSى الواجب القانون 

عن�تحديد�القانون�الواجب�التطبيق�

� �عSى �الUحقة �التصرفات �وكذلك �بالعقد، �ا+حيطة �الظروف �البحث fÁÂالقا� �عSى �يتع�ن �هذا�إبرامهعندًئذ ،

�هذا� ���يشكل �بشرط�أن �مع�ن، �قانون �تطبيق �~ي ��طراف�الضمنية �إرادة �رغبة عSى

 مع�ن مكان عSى العقد ينص � عندما

                                                           

، المرجع السَّابق، ص  .348عكاشة عبد العال، القانون الدوليُّ الخاصُّ

422.  
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 .)661(لíرادة قانوًنا باعتباره

ا]Bا]تقدم]أن]من]القرائن]الªü]يستعDن]á"ا]القا
ً
ªÝÞ]�ي]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]ووفق

ا]
ً
بالعقد]عند]سكوت]iطراف]عن]�ختيار]الصريح]�ي]اختيار]القانون]أن]يكون]العقد]اP~Bم]بDن]الطرفDن]مرتبط

بعقد]أخر،]وT]بد]من]أن]يكون]ارتباط]حقيقي]من]حيث]السبب]واBوضوع]وiطراف،]مع]�ستعانة]بالعناصر]

]إºى]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]بالعقد
ً

Tبرام]العقد]وصو

 : اBؤشرات]الخارجية]عن]إطار]الع�قة]التعاقدية

]العقد ]تلحق]بإبرام ]من]شأ�"ا ªüال[ ]الظروف]وiوضاع ]ومن])663(ي ]العقد، ]تحديد]موضع ]وتؤثر]ع�ى ،

  .iطرافم]العقد،]وسلوك]أهمها]مضمون]القوانDن]اBتنازعة]لحك

يذهب�جانب�من�الفقه�عند�سكوت��طراف�عند��ختيار�الصريح�للقانون�الواجب��:اBتنازعة

التطبيق�عSى��خUل�بالعقد،�عندًئذ�يستطيع�القا�fÁÂمن�خUل�مضمون�القوان�ن�ا+تنازعة�أن�يحدد�القانون�

خر�يقر�ب�ا+ختص،�~ي�الحالة�ال��fيكون�فmÇا�مضمون 
َ
أحد�القوان�ن�ا+تنازعة�يبطل�العقد،�والقانون��

�يقر�ب �الذي �القانون �عSى �ا+تعاقدين �إرادة �تتجه �أن �الحالة �هذه �~ي

fÁ,نه،�وهذا�ما�أخذ�به�القضاء�الفرنU664(ببط(.  

القانون  تحديد أن الباحث تناول  كما:إبرام]العقد]ىÉطراف]ال�حقة]ع�

��تاريخ العقد،أو~ي �وعند�سكوت�إبرامه�حق�عSى عن�تحديد�القانون�الواجب�التطبيق���طراف،

� �عSى �الUحقة �التصرفات �وكذلك �بالعقد، �ا+حيطة �الظروف �البحث fÁÂالقا� �عSى �يتع�ن عندًئذ

� fÁÂالقا� �هذا�يستشف�م×mا ���يشكل �بشرط�أن �مع�ن، �قانون �تطبيق �~ي ��طراف�الضمنية �إرادة �رغبة عSى

عندما حالة ~ي يتطبق الفرض  الغ�v،وهذا مصالح عSى ضرر 

                   

، المرجع السَّابق، ص. دق، د عكاشة عبد العال، القانون الدوليُّ الخاصُّ
 .391عكاشة عبد العال، الوجيز في تنازِع القوانين، المرجع السَّابق، ص

  .393عكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. سامي بديع منصور، د

422، ص277ة، المرجع السَّابق، بند ھشام علي صادق، عقود التِّجارِة الدوليَّ 
 .393عكاشة عبد العال، المرجع السَّابق، ص. سامي بديع منصور، د
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باعتباره �ول  تطبيق   ولهذايبدو

ا]Bا]تقدم]أن]من]القرائن]الªü]يستعDن]á"ا]القا
ً
ووفق

ا]
ً
بالعقد]عند]سكوت]iطراف]عن]�ختيار]الصريح]�ي]اختيار]القانون]أن]يكون]العقد]اP~Bم]بDن]الطرفDن]مرتبط

بعقد]أخر،]وT]بد]من]أن]يكون]ارتباط]حقيقي]من]حيث]السبب]واBوضوع]وiطراف،]مع]�ستعانة]بالعناصر]

]إºى]تحديد]القانون]الواجب]التطبيق]ع�ى]�خ�ل]بالعقد�خرى]اBصا
ً

Tحبة]�برام]العقد]وصو

  

اBؤشرات]الخارجية]عن]إطار]الع�قة]التعاقدية]- ثانًيا

]من]شأ ªüال[ ]الظروف]وiوضاع �ي

أهمها]مضمون]القوانDن]اBتنازعة]لحك

اBتنازعة مضمونالقوانDن .1

التطبيق�عSى��خUل�بالعقد،�عندًئذ�يستطيع�القا�fÁÂمن�خUل�مضمون�القوان�ن�ا+تنازعة�أن�يحدد�القانون�

ا+ختص،�~ي�الحالة�ال��fيكون�فmÇا�مضمون 

�يقر�ب �الذي �القانون �عSى �ا+تعاقدين �إرادة �تتجه �أن �الحالة �هذه �يفvÄض�~ي فأنه

ببطUنه،�وهذا�ما�أخذ�به�القضاء�الفرن

Éطراف]ال�حقة]ع� سلوك .2

العقد،أو~ي إبرام حال ~ي

� �عSى �الUحقة �التصرفات �وكذلك �بالعقد، �ا+حيطة �الظروف �البحث fÁÂالقا� �عSى �يتع�ن عندًئذ

� fÁÂالقا� يستشف�م×mا

ضرر  الضمfg �ختيار

 )665(لتنفيذه

 

 

 

 

 

 

  

دق، دھشام علي صا. د)661(
عكاشة عبد العال، الوجيز في تنازِع القوانين، المرجع السَّابق، ص. د)662(
سامي بديع منصور، د. د)663(
ھشام علي صادق، عقود التِّجارِة الدوليَّ . د)664(
سامي بديع منصور، د. د)665(
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 الدو`ي،وأثره،عSى البيع دعق ~ي �خUل

 القانون  ~ي الواردة الدولية،والقواعد و�تفاقيات

 دراستنا خUل الدو`ي،ومن البيع  عقد ~ي

  بـــال'�اع،أو الصـــلة ذات القـــوان�ن
ً
 إ`ـــى اســـتنادا

 فmÇـا  عيةا+وضـو  الحلـول  حيـث مـن القوان�ن

 عSــى التطبيــق واجــب القــانون  تحديــد ~ــي

 .والشخصية

 بنظــــر القاÂــــfÁ يأخــــذ وأن التطبيــــق واجــــب

 تلـــك باســـتنتاج القاÂـــfÁ يقـــوم �اع،حيـــث

 .تحديدها

 اللجــوء بالعقــد،هو �خــUل يحكــم الــذي

 الضــوابط إ`ــى  اللجــوء  العقــد،أو عSــى التطبيــق

خـــUل���مـــن   العقـــد Þطـــراف الضـــمنية �رادة

 .العقد عSى التطبيق الواجب القانون 

 ~ــــي  والعمليـــة الفقهيـــة  آراء  أخـــذ العرا�ـــي

 بإيجاد ا+ادية،وذلك  القواعد تطبيق

  .البيع عقد ~ي  بتسرل�مخUبإ متعلق نزاع

� دراســـــة�مقارنـــــة،�مؤسســـــة�شـــــباب��-�الـــــدو`ّيِ

ــة،�ط ــة�الخاصَّ ــة،�عــام�1ليَّ mضــة�العربيَّ ،�دار�ال×َّ
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�خUل وا+عالم الحدود رسم خUل من البحث خاتمة ~ي توصلنا

و�تفاقيات القواعد Þهم العرض وإبراز التحكيم ذلك ~ي العقدية،مبتدئ�ن

~ي مUئم   هو الصدد،وما هذا ~ي   القضائية و الفقهية الخاص،و�تجاهات

  :كا�تي والتوصيات،وÚي النتائج

القـــوان�ن تطبيـــق خـــUل مـــن شـــكلية عدالـــة تحقـــق �ســـناد  قواعـــد

القوان�ن أفضل يستطيع   ا+وضوعية العدالة تحقيق ليسهدفها

 .العقد ~ي الضعيف الطرف  

~ــي �ساæــfÁ الــدور  لهــم كــان ا+تعاقــدين لÃطــراف الصــريحة  

والشخصية ا+وضوعية النظرية خUل من للبضائع الدو`ي البيع

واجــــب القــــانون  تحديــــد ~ــــي �ساæــــfÁ  الــــدور  الهــــ للمتعاقــــدين الضــــمنية

ال'�اع،حيـــث هـــذا عSـــى التطبيـــق الواجـــب القـــانون  تحديـــد ~ـــي الضـــمنية

تحديدها ~ي �طراف  إرادة  إلmÇا اتجهت العقدية،ال�f   الرابطة من

الــذي التطبيــق الواجــب القــانون  تحديــد عــن �طــراف    إرادة 

التطبيــق الواجــب القــانون  لتحديــد والخارجيــة  الداخليــة ا+ؤشــرات

 .بالعقد �خUل عSى ا+ختص القانون  تحديد

�رادة عSـــى بالبحـــث يقöـــfÁ  صـــريحت�بإضـــافة وا+صـــري  العرا�ـــي

القانون  تحديد إلmÇا ال��fيش�v          العقد ~ي  الخارجية أو 

العرا�ـــي ~ـــي الـــدو`ي التجـــاري  بـــالتحكيم خـــاص قـــانون  تشـــريع  ضـــرورة

تطبيق الدو`ي،تفرض البيع بعقد  ا+تعلقة ا+سائل الدولية،وخاصة

vطراف الحماية ا+ناسب،وتوف�Þ نزاع حدوث حالة الدو`ي،~ي البيع  عقد

  :قائمة]اBصادر]واBراجع

� �لعقـــــد�القـــــرض�الـــــدو`ّيِ ظـــــام�القـــــانونيُّ أحمـــــد�عبـــــد�الحميـــــد�عشـــــوش،�الّنِ

ة،�عام�  .م1990الجامعة،��سكندريَّ

ــة،�طأحمــد�عبــد�الكــريم�ســUمة،�ا+ختصــر�~ــي�قــانون�العUقــات�الدو  ــة�الخاصَّ ليَّ
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توصلنا�الخاتمة

العقدية،مبتدئ�ن العUقة

الخاص،و�تجاهات الدو`ي

النتائج من مجموعة   الن تب�ن

 
ً

Tالنتائج]-أو:  
قواعـــد أن إ`ـــى توصـــلنا .1

ليسهدفها  �رادة،و قانون 

  حماية إ`ى للوصول 

  �رادة أن اتضــحت .2

البيع عقد ~ي �خUل

الضــــمنية �رادة أن .3

الضـــمنية  �رادة �عتبـــار

من وا+ؤشرات القرائن

 ســكوت عنــد ضــحيت .4

ا+ؤشــرات إ`ــى عندئــٍذ 

تحديد ~ي   �حتياطية

  

  :التوصيات]-ثانًيا
العرا�ـــي ا+شـــرع   نـــدعو .1

 الداخلية +ؤشراتا

ضـــرورة الباحـــث يقÄـــvح .2

الدولية،وخاصة التجارة مجال

ا+ناسب،وتوف�v ا+ناخ .3

قائمة]اBصادر]واBراجع

 
ً

Tراجع]العربية]-أوBا:  

أحمـــــد�عبـــــد�الحميـــــد�عشـــــو. د .1

ة،�عام� الجامعة،��سكندريَّ

أحمــد�عبــد�الكــريم�ســUمة،�ا+ختصــر�~ــي�قــانون�العUقــات�الدو . د .2

1987 . 
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�ومنهًجـــــا،�مكتبـــــة�الجـــــUء،�
ً

نـــــازع�و�ختيـــــار�بـــــ�ن�الشـــــرائع�أصـــــو� أحمـــــد�عبـــــد�الكـــــريم�ســـــUمة،�علـــــم�قاعـــــدة�التَّ

  . 2000،�دار�ال×mضة�العربية،�القاهرة،�

ـة،�ب�ــvوت،�دون� ،�الـدار�الجامعيَّ �الخــاّصِ عكاشــة�عبـد�العـال،�أصــول�القـانون�الـدو`ّيِ

ة،� �الدو`ي،�منشأة�ا+عارف،��سكندريَّ جارّيِ  .م2016الوج���~ي�تحديد�قانون�العقد�الّتِ

ة،�ب�vوت،�  .2007منشورات�صادر�الحقوقيَّ

ــــة،�دار�الســــ×mوري،� �وتنفيــــذ��حكــــام��جنبيَّ �الــــدو`ّيِ عبـــاس�العبــــودي،�تنــــازع�القــــوان�ن�و�ختصــــاص�القضـــائّيِ

ـــة�للك9،�ط ة�العامَّ تـــاب،�،�الهيئـــة�ا+صـــريَّ

،�ط �الخـاصُّ ـة�للقـانون،�3،�ج3حسـن�محمـد�ا+هـداوي،�القـانون�الـدو`يُّ ،�الـدار�العربيَّ

،�تنـــازع�القـــوان�ن،�ج �الخـــاّصِ ،�دار�2ســـامية�راشـــد،�الوســـيط�~ـــي�القـــانون�الـــدو`ّيِ

محمـود�محمــد�يــاقوت،�الـروابط�العقديــة�الدوليــة�بـ�ن�النظريــة�الشخصــية�والنظريـة�ا+وضــوعية،�دار�الفكــر�

�fــgضــة�العربيــة،�بm×ــى�الكفالــة�الدوليــة،�دار�الSهشــام�أحمــد�محمــود�عبــد�العــال،�القــانون�واجــب�التطبيــق�ع

لقـــــانون�الواجـــــب�التطبيـــــق�عSـــــى�عقـــــود�التجـــــارة�الدوليـــــة،�دار�ا+طبوعـــــات�الجامعيـــــة،�

ة�للطباعة�والنشر،�  . م1992هشام�عSي�صادق،�ا+وجز�~ي�تناُزع�القوان�ن،�الفنيَّ
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�ومنهًجـــــا،�مكتبـــــة�الجـــــUء،�
ً

نـــــازع�و�ختيـــــار�بـــــ�ن�الشـــــرائع�أصـــــو� أحمـــــد�عبـــــد�الكـــــريم�ســـــUمة،�علـــــم�قاعـــــدة�التَّ

 .م1996

،�دار�ال×mضة�العربية،�القاهرة،�1أحمد�عبد�الكريم�سUمة،�قانون�العقد�الدو`ي،�ط

ـة،�ب�ــvوت،�دون�. سـامي�بـديع�منصـور،�د ،�الـدار�الجامعيَّ �الخــاّصِ عكاشــة�عبـد�العـال،�أصــول�القـانون�الـدو`ّيِ

 .ذكر�عام�النشر

ة،�صUح�عSي�حس�ن،� �الدو`ي،�منشأة�ا+عارف،��سكندريَّ جارّيِ الوج���~ي�تحديد�قانون�العقد�الّتِ

�، ة،�ب�vوت،�طUل�حافظ�جابر،�عقد�البيع�الدو`ّيِ منشورات�صادر�الحقوقيَّ

ــــة،�دار�الســــ×mوري،� �وتنفيــــذ��حكــــام��جنبيَّ �الــــدو`ّيِ عبـــاس�العبــــودي،�تنــــازع�القــــوان�ن�و�ختصــــاص�القضـــائّيِ

2015. 

�الخـــاص،�تنـــازع�القـــوان�ن،�ج ،�ط2عـــز�الـــدين�عبـــد�هللا،�القـــانون�الـــدو`يُّ

،�ط. غالب�عSي�الداودي،�د �الخـاصُّ حسـن�محمـد�ا+هـداوي،�القـانون�الـدو`يُّ

،�تنـــازع�القـــوان�ن،�ج. فـــؤاد�عبـــد�ا+ـــنعم�ريـــاض،�د �الخـــاّصِ ســـامية�راشـــد،�الوســـيط�~ـــي�القـــانون�الـــدو`ّيِ

ة،�القاهرة،�عام� mضة�العربيَّ  .1974ال×َّ

محمـود�محمــد�يــاقوت،�الـروابط�العقديــة�الدوليــة�بـ�ن�النظريــة�الشخصــية�والنظريـة�ا+وضــوعية،�دار�الفكــر�

 .2004ي،��سكندرية،�عام

�fــgضــة�العربيــة،�بm×ــى�الكفالــة�الدوليــة،�دار�الSهشــام�أحمــد�محمــود�عبــد�العــال،�القــانون�واجــب�التطبيــق�ع

 . 

لقـــــانون�الواجـــــب�التطبيـــــق�عSـــــى�عقـــــود�التجـــــارة�الدوليـــــة،�دار�ا+طبوعـــــات�الجامعيـــــة،�هشـــــام�عSـــــي�صـــــادق،�ا

 .�2007سكندرية،�عام�

ة�للطباعة�والنشر،� هشام�عSي�صادق،�ا+وجز�~ي�تناُزع�القوان�ن،�الفنيَّ

ا�	و��� ا�����
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�ومنهًجـــــا،�مكتبـــــة�الجـــــUء،�. د .3
ً

نـــــازع�و�ختيـــــار�بـــــ�ن�الشـــــرائع�أصـــــو� أحمـــــد�عبـــــد�الكـــــريم�ســـــUمة،�علـــــم�قاعـــــدة�التَّ

1996ا+نصورة،�

أحمد�عبد�الكريم�سUمة،�قانون�العقد�الدو`ي،�ط. د .4

سـامي�بـديع�منصـور،�د. د .5

ذكر�عام�النشر

صUح�عSي�حس�ن،�. د .6

،�. د .7 طUل�حافظ�جابر،�عقد�البيع�الدو`ّيِ

ــــة،�دار�الســــ×mوري،�. د .8 �وتنفيــــذ��حكــــام��جنبيَّ �الــــدو`ّيِ عبـــاس�العبــــودي،�تنــــازع�القــــوان�ن�و�ختصــــاص�القضـــائّيِ

2015ب�vوت،�عام�

�الخـــاص،�تنـــازع�القـــوان�ن،�ج. د .9 عـــز�الـــدين�عبـــد�هللا،�القـــانون�الـــدو`يُّ

 .م1986

غالب�عSي�الداودي،�د. د .10

2010.  

فـــؤاد�عبـــد�ا+ـــنعم�ريـــا. د .11

ة،�القاهرة،�عام� mضة�العربيَّ ال×َّ

محمـود�محمــد�يــاقوت،�الـروابط�العقديــة�الدوليــة�بـ�ن�النظريــة�الشخصــية�والنظريـة�ا+وضــوعية،�دار�الفكــر�. د .12

الجام�ي،��سكندرية،�عام

هشــام�أحمــد�محمــود�عبــد�العــال،�القــانون�واجــب�التطبيــق�عSــى�الكفالــة�الدوليــة،�دار�ال×mضــة�العربيــة،�بgــ�f. د .13

. 2016سويف،�

هشـــــام�عSـــــي�صـــــادق،�ا. د .14

�سكندرية،�عام�

ة�للطباعة�والنشر،�. د .15 هشام�عSي�صادق،�ا+وجز�~ي�تناُزع�القوان�ن،�الفنيَّ
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ــة،�دار�الفكـر�الجــام جـارة�الدوليَّ �ي،��ســكندرية،�هشـام�عSــي�صـادق،�القــانون�واجـب�التطبيــق�عSـى�عقــود�الّتِ

ة،�دار�الكتاب�الحديث،�عام�  .م1999سUمة�فارس�عرب،�وسائل�معالجِة�اختUل�توازِن�العقوِد�الدوليَّ

ة،� mضة�العربيَّ ة،�دار�ال×َّ ة�الدوليَّ ات�ا+صرفيَّ ظام�القانوني�للعمليَّ  .  مf1993،�الّنِ

ـــة� جـــارة�الدوليَّ ،�رســـالة�دكتـــوراه،�)دراســـة�مقارنـــة(ـــ�ÅÁا+جاهـــد،�تنـــاُزع�القـــوان�ن�~ـــي�عقـــود�الّتِ

تعاقـدين�~ـي�اختيـار�القـانون�الـذي�يحكـم�العقـد�الـدو`ي،�رسـالة�دكتـوراه،�
ُ
ـة�ا+ محمود�محمد�ياقوت،�مدى�حريَّ

هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�عقد�التأم�ن�~ـي�إطـار�القـانون�الـدو`ي�الخـاص،�أطروحـة�دكتـوراه�مقدمـة�إ`ـى�

ة�ا+حــددة�لــدوِر��رادِة�~ــي خصــيَّ ــة�الشَّ ظريَّ اختيــار�القــانون��ي،�النَّ

ة�القانون،�ا+جلد� ة،�كليَّ طبيق،�بحث�منشور�~ي�مجلِة�العلوِم�القانونيَّ  .2017،�العدد�الثاني،�32الواجب�التَّ

لقيت�عSى�طلبة�ا+رحلة�الرابعة�ليسانس،�منشور�عSى�ا+وقـع�
ُ
هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�محاضرات�أ

12:00.  
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ــة،�دار�الفكـر�الجــام جـارة�الدوليَّ هشـام�عSــي�صـادق،�القــانون�واجـب�التطبيــق�عSـى�عقــود�الّتِ

ة،�دار�الكتاب�الحديث،�عام� سUمة�فارس�عرب،�وسائل�معالجِة�اختUل�توازِن�العقوِد�الدوليَّ

ة،� mضة�العربيَّ ة،�دار�ال×َّ ة�الدوليَّ ات�ا+صرفيَّ ظام�القانوني�للعمليَّ عصام�الدين�القص�f،�الّنِ

  :الرسائل]وiطاريح

ـــة� جـــارة�الدوليَّ �عي,ـــ�ÅÁا+جاهـــد،�تنـــاُزع�القـــوان�ن�~ـــي�عقـــود�الّتِ

ة�القانون،�جامعة�بغداد،�   .م2001كليَّ

تعاقـدين�~ـي�اختيـار�القـانون�الـذي�يحكـم�العقـد�الـدو`ي،�رسـالة�دكتـوراه،�
ُ
ـة�ا+ محمود�محمد�ياقوت،�مدى�حريَّ

ة�الحقوق،�جامعة��سكندريَّ   .م1998ة،�كليَّ

هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�عقد�التأم�ن�~ـي�إطـار�القـانون�الـدو`ي�الخـاص،�أطروحـة�دكتـوراه�مقدمـة�إ`ـى�

 .2000كلية�الحقوق،�جامعة�ع�ن�شمس،�

:  

ة�ا+حــددة�لــدوِر��رادِة�~ــي خصــيَّ ــة�الشَّ ظريَّ كــريم�مزعــل،�ثــامر�داود�عبــود�خضــر�الشــاف�ي،�النَّ

ة�القانون،�ا+جلد� ة،�كليَّ طبيق،�بحث�منشور�~ي�مجلِة�العلوِم�القانونيَّ الواجب�التَّ

  :اBواقع]�لكPQونية

لقيت�عSى�طلبة�ا+رحلة�الرابعة�ليسانس،�منشور�عSى�ا+وقـع�
ُ
هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�محاضرات�أ

www.youtube.com�،12:00،�ساعة�3/2020/ 23،�تاريخ�الزيارة
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ــة،�دار�الفكـر�الجــام. د .16 جـارة�الدوليَّ هشـام�عSــي�صـادق،�القــانون�واجـب�التطبيــق�عSـى�عقــود�الّتِ

2007. 

ة،�دار�الكتاب�الحديث،�عام� .17 سUمة�فارس�عرب،�وسائل�معالجِة�اختUل�توازِن�العقوِد�الدوليَّ

ة،� .18 mضة�العربيَّ ة،�دار�ال×َّ ة�الدوليَّ ات�ا+صرفيَّ ظام�القانوني�للعمليَّ عصام�الدين�القص�f،�الّنِ

الرسائل]وiطاريح]-ثانًيا

ـــة�طـــارق�عبـــد�هللا .1 جـــارة�الدوليَّ �عي,ـــ�ÅÁا+جاهـــد،�تنـــاُزع�القـــوان�ن�~ـــي�عقـــود�الّتِ

ة�القانون،�جامعة�بغداد،� كليَّ

تعاقـدين�~ـي�اختيـار�القـانون�الـذي�يحكـم�العقـد�الـدو`ي،�رسـالة�دكتـوراه،� .2
ُ
ـة�ا+ محمود�محمد�ياقوت،�مدى�حريَّ

ة�الحقوق،�جامعة��سكندريَّ  كليَّ

هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�عقد�التأم�ن�~ـي�إطـار�القـانون�الـدو`ي�الخـاص،�أطروحـة�دكتـوراه�مقدمـة�إ`ـى� .3

كلية�الحقوق،�جامعة�ع�ن�شمس،�

ا
ً
:اBج�ت]والبحوث]-ثالث

كــريم�مزعــل،�ثــامر�داود�عبــود�خضــر�الشــاف. د .1

ة�القانون،�ا+جلد� ة،�كليَّ طبيق،�بحث�منشور�~ي�مجلِة�العلوِم�القانونيَّ الواجب�التَّ

اBواقع]�لكPQونية]-رابًعا

لقيت�عSى�طلبة�ا+رحلة�الرابعة�ليسانس،�منشور�عSى�ا+وقـع�. د .1
ُ
هشام�أحمد�محمود�عبد�العال،�محاضرات�أ

�www.youtube.comلكvÄوني�
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انعكاسات]التحفD¿ات]الضريبية]ع�ى]تنمية]اBقاوTت]باBغرب
Implications of tax

باحث]بسلك]الدكتوراه]بكلية]الحقوق،]شعبة]القانون]الخاص،]

ismail.bouarafa@gmail.com 

�من�آثار�تمس� �ينتج�عن�تطبيقها �اقتصادية�وما �كأداة f

�¢ليات� �ضمن �ا+منوحة �الضريبية �التحف��ات �عSى �الضوء سليط

التمويلية�الداعمة��للمقاو�ت�ومدى�ا+ساهمة�~ي�تنمي�mا�،�وتب�ن�الدراسة�أن�التحف���الضري��fهو�إجراء�هادف�يمكن�

�� �عوامله �بمختلف قتصادية،��ا+Uئم

�بتوف��vتحف��ات�ضريبية� �ا+قاو�ت�عSى��ستثمار� �تشجيع �إ`ى �ا+غرب�جاهدا ى

�مختلف� �من ��ستفادة �mwدف �القطاع �mwذا �ا+هتم�ن �جذب �~ي �ساهم �وهو�ما �تطبيقها، �يسهر�عSى � �آليات ضمن

�تم��ت�بالطابع� إ��أن�ما�يعاب�عSى�التحف��ات�الضريبية،�أmÙا

التساهSي�الكب��vمما�انعكس�سلبا�عSى�مجمل��وضاع��قتصادية�و�جتماعية،�فسياسة�التحف��ات�الضريبية�ش¾mها�

ئة�أخرى�من�هذه�البعض�بتلك�الحركات�التلقائية�للمزارع�أثناء�زرع�الحبوب،�والنتيجة�Úي�استفادة�فئة�عSى�حساب�ف

  .التحف��ات�الضريبية،�تنمية�ا+قاو�ت،�الضريبة،��نعكاسات

ABSTRACT: 

This study aims to identify the tax stimulus as an economic tool and the resulting effects of its 

application affecting investment opportuniti

granted within the financing mechanisms supporting enterprises and the extent of contribution to their 

development, the study shows that the tax stimulus is a purposeful measure that can occu

place in Tax incentives as well as financial privileges granted.

incentives is that they were characterized by a large leniency nature

overall economic and social con

spontaneous movements of farms during the sowing of grain

at the expense of another category of these privileges

Keywords: Tax incentives, 
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انعكاسات]التحفD¿ات]الضريبية]ع�ى]تنمية]اBقاوTت]باBغرب
Implications of tax incentives for the development of enterprises in Morocco

باحث]بسلك]الدكتوراه]بكلية]الحقوق،]شعبة]القانون]الخاص،]طالب]: 

.وجدة،]اBغرب  
�&��
$�-� ���(��:ismail.bouarafa@gmail.com

�من�آثار�تمس� �ينتج�عن�تطبيقها �اقتصادية�وما �كأداة fالتحف���الضري�� �التعرف�عSى �الدراسة�إ`ى »mدف�هذه

�ت �محاولة �وكذا ،� �عامة �¢ليات�فرص��ستثمار�بصفة �ضمن �ا+منوحة �الضريبية �التحف��ات �عSى �الضوء سليط

التمويلية�الداعمة��للمقاو�ت�ومدى�ا+ساهمة�~ي�تنمي�mا�،�وتب�ن�الدراسة�أن�التحف���الضري

�� �عوامله �بمختلف �ا+Uئم �توف��vا+ناخ �تم �ما �إذا �ا+قاو�ت �وترقية �تشجيع �~ي �هامة �مكانة �يحتل أن

�بتوف��vتحف��ات�ضريبية� �ا+قاو�ت�عSى��ستثمار� �تشجيع �إ`ى �ا+غرب�جاهدا �ويس�ى �و�دارية، �التقنية، السياسية،

�مختلف� �من ��ستفادة �mwدف �القطاع �mwذا �ا+هتم�ن �جذب �~ي �ساهم �وهو�ما �تطبيقها، �يسهر�عSى � �آليات ضمن

�تم��ت�بالطابع�. وحةالتحف��ات�الضريبية�وكذا��متيازات�ا+الية�ا+من إ��أن�ما�يعاب�عSى�التحف��ات�الضريبية،�أmÙا

التساهSي�الكب��vمما�انعكس�سلبا�عSى�مجمل��وضاع��قتصادية�و�جتماعية،�فسياسة�التحف��ات�الضريبية�ش¾mها�

البعض�بتلك�الحركات�التلقائية�للمزارع�أثناء�زرع�الحبوب،�والنتيجة�Úي�استفادة�فئة�عSى�حساب�ف

التحف��ات�الضريبية،�تنمية�ا+قاو�ت،�الضريبة،��نعكاسات: الكلمات]اBفتاحية

This study aims to identify the tax stimulus as an economic tool and the resulting effects of its 

application affecting investment opportunities in general, as well as trying to highlight the tax incentives 

granted within the financing mechanisms supporting enterprises and the extent of contribution to their 

 the study shows that the tax stimulus is a purposeful measure that can occu

place in Tax incentives as well as financial privileges granted.However, what is maligned about the tax 

incentives is that they were characterized by a large leniency nature, which reflected negatively on the 

overall economic and social conditions.the policy of tax incentives was likened by some to those 

spontaneous movements of farms during the sowing of grain, and the result is the benefit of one category 

at the expense of another category of these privileges. 

 incentives, Enterprise Development, Tax, reflections 
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 انعكاسات]التحفD¿ات]الضريبية]ع�ى]تنمية]اBقاوTت]باBغرب
 incentives for the development of enterprises in Morocco 

:  إسماعيل]بوعرف

  

 :اBلخص]
�التحف���الضري �التعرف�عSى �الدراسة�إ`ى »mدف�هذه

�ت �محاولة �وكذا ،� �عامة فرص��ستثمار�بصفة

التمويلية�الداعمة��للمقاو�ت�ومدى�ا+ساهمة�~ي�تنمي�mا�،�وتب�ن�الدراسة�أن�التحف���الضري

�توف��vا+نا �تم �ما �إذا �ا+قاو�ت �وترقية �تشجيع �~ي �هامة �مكانة �يحتل أن

�ويس �و�دارية، �التقنية، السياسية،

�مختلف� �من ��ستفادة �mwدف �القطاع �mwذا �ا+هتم�ن �جذب �~ي �ساهم �وهو�ما �تطبيقها، �يسهر�عSى � �آليات ضمن

التحف��ات�الضريبية�وكذا��متيازات�ا+الية�ا+من

التساهSي�الكب��vمما�انعكس�سلبا�عSى�مجمل��وضاع��قتصادية�و�جتماعية،�فسياسة�التحف��ات�الضريبية�ش¾mها�

البعض�بتلك�الحركات�التلقائية�للمزارع�أثناء�زرع�الحبوب،�والنتيجة�Úي�استفادة�فئة�عSى�حساب�ف

  .�متيازات

الكلمات]اBفتاحية

This study aims to identify the tax stimulus as an economic tool and the resulting effects of its 

 as well as trying to highlight the tax incentives 

granted within the financing mechanisms supporting enterprises and the extent of contribution to their 

 the study shows that the tax stimulus is a purposeful measure that can occupy an important 

 what is maligned about the tax 

 which reflected negatively on the 

ditions.the policy of tax incentives was likened by some to those 

 and the result is the benefit of one category 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

 

مما���شك�فيه�أن�السياسة�الضريبية�تلعب�دورا�أساسيا�~ي�اقتصاديات�الدول،�فالضريبة�تعد�مصدرا�مهما�للتمويل�

�سياس�mا� �لتطبيق �الدولة �تملكها �آلية �تعد �كما �الطبقات، �دخل �للتأث��vعSى �وأداة �أخرى �دون �مقاو�ت وتشجيع

أخرى��mا،�تارة�لتشجيع�ا+قاو�ت�عSى��ستثمار�~ي�ميدان�ما،�وتارة

�الهيكلية� �و�صUحات �التعديUت �وكذا ��ستقUل، �بدايات �منذ �ا+غرب �عرفها f��ال ��نفتاح �سياسة �تضمنت وقد

التداب��vوال�m«�fدف�إ`ى�تنمية�ا+قاو�ت�وتقليص�عجز�ا+وازنة،�و~ي�هذا�ا+س�ى�حظيت�

�fÁلبعث��ستثمارات�وتشجيع��نتاج،�رغم�أن�

والذي�جاء��1984صUح�الضري��fلسنة�

~ي�بنائه�وأهدافه�العامة�مvÄافقا�مع�خضوع��قتصاد�ا+غربي�ل½vنامج�التقويم�الهيكSي،�مما�غلب�عSى�مكوناته�الهدف�

ية�ال��fتمنح�لفائدة�بعض�القطاعات،�أو�بعض�

  . �ÅÁمع�مخطط�التنمية��قتصادية�و�جتماعية

وتماشيا�مع�ا+وضوع،�فإن�تقنية�التحف��ات�الضريبية�تستلزم��نطUق�من�أهداف�محددة�وواضحة�يتسmw�Ågا�توجيه�

ذاك�نحو�خدمة�تلك��هداف�ا+ختلفة�تبعا�+ستوى�وواقع��قتصاد�الوطfg،�وÚي�أهداف�متكاملة�

�التضحية� �دون �متوازنة �واجتماعية �اقتصادية �تنمية

�غ��vأن� �التحف��ات�و�عفاءات�الضريبية، �سياسة �~ي �بالغة �أهمية ادي

حفاظا��666تجاوز�¢ثار��جتماعية،�قد�يمس�بالدور��جتما�ي�الذي�يجب�أن�تلعبه��داة�الجبائية�~ي�إطار�تدخm«Uا،

  

عيل�هذه�التحف��ات�من�شأنه�أن�يعمل�عSى�تحقيق�مجموعة�من��هداف��قتصادية�و�جتماعية،�

كتحقيق��ستقرار��قتصادي�و�جتما�ي،�وتوف��vفرص�الشغل�ومواجهة�التقلبات��قتصادية�ال��fيعرفها�النشاط�

�الفئات� �ب�ن �بالتقريب ��جتماعية دالة

                                                           
ة�،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية�العلوم�القانوني
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مما���شك�فيه�أن�السياسة�الضريبية�تلعب�دورا�أساسيا�~ي�اقتصاديات�الدول،�فالضريبة�تعد�مصدرا�مهما�للتمويل�

�سياس�mا� �لتطبيق �الدولة �تملكها �آلية �تعد �كما �الطبقات، �دخل �للتأث��vعSى �وأداة �أخرى �دون �مقاو�ت وتشجيع

ادية�و�جتماعية،�لتحقق�أو�تعفي�من�عبmZا،�تارة�لتشجيع�ا+قاو�ت�عSى��ستثمار�~ي�ميدان�ما،�وتارة

 .آخرلصرف�ا+ستثمرين�عن�ميدان�

�الهيكلية� �و�صUحات �التعديUت �وكذا ��ستقUل، �بدايات �منذ �ا+غرب �عرفها f��ال ��نفتاح �سياسة �تضمنت وقد

التداب��vوال�m«�fدف�إ`ى�تنمية�ا+قاو�ت�وتقليص�عجز�ا+وازنة،�و~ي�هذا�ا+س�لUقتصاد��الوط�fgجملة�من

السياسة�الجبائية�بعناية�خاصة،�حيث�أريد�لها�أن�تكون�ا+حفز�الرئي,�fÁلبعث��ستثمارات�وتشجيع��نتاج،�رغم�أن�

صUح�الضريمحاو�ت��صUح�الضري��fبقيت�~ي�ا+جمل�جد�محدودة�~ي�الزمن�باستثناء�� 

~ي�بنائه�وأهدافه�العامة�مvÄافقا�مع�خضوع��قتصاد�ا+غربي�ل½vنامج�التقويم�الهيكSي،�مما�غلب�عSى�مكوناته�الهدف�

  .ا+ا`ي�~ي�مواجهة�الهدف�ن��قتصادي�و�جتما�ي

ية�ال��fتمنح�لفائدة�بعض�القطاعات،�أو�بعض�هذا�ويمكن�اعتبار�التحف��ات�الضريبية�تلك�ا+عاملة�الضريبية��متياز 

�نشطة�ا+عت½vة�ذات��ولوية�بالنسبة�للدولة�وال��fتتما��ÅÁمع�مخطط�التنمية��قتصادية�و�جتماعية

وتماشيا�مع�ا+وضوع،�فإن�تقنية�التحف��ات�الضريبية�تستلزم��نطUق�من�أهداف�محددة�وواضحة�يتسmw�Ågا�توجيه�

ذاك�نحو�خدمة�تلك��هداف�ا+ختلفة�تبعا�+ستوى�وواقع��قتصاد�الوطfg،�وÚي�أهداف�متكاملة�

�الت �دون �متوازنة �واجتماعية �اقتصادية �تنمية �بلوغ Ågيتس� Å��ح �و�جتما�ي، �الجانب��قتصادي �فmÇا يرا�ى

  .بجانب�لحساب�آخر،�وإ��اختل�ذلك�التوازن 

�الجانب��قتص �يشكل �قد �غ��vأن�وهكذا �التحف��ات�و�عفاءات�الضريبية، �سياسة �~ي �بالغة �أهمية ادي

تجاوز�¢ثار��جتماعية،�قد�يمس�بالدور��جتما�ي�الذي�يجب�أن�تلعبه��داة�الجبائية�~ي�إطار�تدخm«Uا،

  .عSى��سس��جتماعية�الذي�يجب�أن�تنطلق�م×mا�سياسة�التحف��ات�الضريبية

عيل�هذه�التحف��ات�من�شأنه�أن�يعمل�عSى�تحقيق�مجموعة�من��هداف��قتصادية�و�جتماعية،�

كتحقيق��ستقرار��قتصادي�و�جتما�ي،�وتوف��vفرص�الشغل�ومواجهة�التقلبات��قتصادية�ال��fيعرفها�النشاط�

�الع ��ستثمار�الخاص�وتحقيق �لتشجيع �ا+Uئمة �وتوف��vالبنية �الفئات��قتصادي، �ب�ن �بالتقريب ��جتماعية دالة

                   
،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية�العلوم�القانوني"�عفاءات�الضريبية�لتشجيع��ستثمار�الصنا�ي

  .  269،�ص�1990-1989و�قتصادية�و�جتماعية�الدار�البيضاء،�السنة�الجامعية�
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  مقدمة]

مما���شك�فيه�أن�السياسة�الضريبية�تلعب�دورا�أساسيا�~ي�اقتصاديات�الدول،�فالضريبة�تعد�مصدرا�مهما�للتمويل�

�سياس�mا� �لتطبيق �الدولة �تملكها �آلية �تعد �كما �الطبقات، �دخل �للتأث��vعSى �وأداة �أخرى �دون �مقاو�ت وتشجيع

ادية�و�جتماعية،�لتحقق�أو�تعفي�من�عب�قتص

لصرف�ا+ستثمرين�عن�ميدان�

�الهيكلية� �و�صUحات �التعديUت �وكذا ��ستقUل، �بدايات �منذ �ا+غرب �عرفها f��ال ��نفتاح �سياسة �تضمنت وقد

لUقتصاد��الوط�fgجملة�من

السياسة�الجبائية�بعناية�خاصة،�حيث�أريد�لها�أن�تكون�ا+حفز�الرئي

محاو�ت��صUح�الضري��fبقيت�~ي�ا+جمل�جد�محدودة�~ي�الزمن�باست

~ي�بنائه�وأهدافه�العامة�مvÄافقا�مع�خضوع��قتصاد�ا+غربي�ل½vنامج�التقويم�الهيكSي،�مما�غلب�عSى�مكوناته�الهدف�

ا+ا`ي�~ي�مواجهة�الهدف�ن��قتصادي�و�جتما�ي

هذا�ويمكن�اعتبار�التحف��ات�الضريبية�تلك�ا+عاملة�الضريبية��متياز 

�نشطة�ا+عت½vة�ذات��ولوية�بالنسبة�للدولة�وال��fتتما

وتماشيا�مع�ا+وضوع،�فإن�تقنية�التحف��ات�الضريبية�تستلزم��نطUق�من�أهداف�محددة�وواضحة�يتسmw�Ågا�توجيه�

ذاك�نحو�خدمة�تلك��هداف�ا+ختلفة�تبعا�+ستوى�وواقع��قتصاد�الوطfg،�وÚي�أهداف�متكاملة��هذا�النشاط�أو 

�بلو Ågيتس� Å��ح �و�جتما�ي، �الجانب��قتصادي �فmÇا يرا�ى

بجانب�لحساب�آخر،�وإ��اختل�ذلك�التوازن 

�الجانب��قتص� �يشكل �قد وهكذا

تجاوز�¢ثار��جتماعية،�قد�يمس�بالدور��جتما�ي�الذي�يجب�أن�تلعبه��داة�الجبائية�~ي�إطار�تدخm«Uا،

عSى��سس��جتماعية�الذي�يجب�أن�تنطلق�م×mا�سياسة�التحف��ات�الضريبية

عيل�هذه�التحف��ات�من�شأنه�أن�يعمل�عSى�تحقيق�مجموعة�من��هداف��قتصادية�و�جتماعية،�وبالتا`ي�فإن�تف

كتحقيق��ستقرار��قتصادي�و�جتما�ي،�وتوف��vفرص�الشغل�ومواجهة�التقلبات��قتصادية�ال��fيعرفها�النشاط�

�الع ��ستثمار�الخاص�وتحقيق �لتشجيع �ا+Uئمة �وتوف��vالبنية �قتصادي،

  . والطبقات��جتماعية

 

666-�،fÁعفاءات�الضريبية�لتشجيع��ستثمار�الصنا�ي" محمد�بلعو��

و�قتصادية�و�جتماعية�الدار�البيضاء،�السنة�الجامعية�
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تظهر�أهمية�هذا�ا+وضوع�~ي�معرفة�الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبه�التحف��ات�الضريبية�~ي�تنمية�ا+قاو�ت،�سواء�عSى�

ات�الضريبية�ال��fتمنحها�الدولة�+ختلف�القطاعات�وا+قاو�ت�ترجو�م×mا��

زيادة��ستثمار�~ي�الداخل�والعمل�عSى�جلب�استثمارات�أجنبية�مباشرة،�إ��إن�تحقيق�ذلك،�يتطلب�من�الدولة�قبل�

�با+قار  �لها �سيسمح �التقييم �هذا �باعتبار�أن �آثارها، �وتقييم �التحف��ات�دراس�mا �هذه �ا+حتملة�منحها �التكلفة �ب�ن نة

�fgالتعدد�يع� �لكون��جراءات�الضريبية��ستثنائية�متعددة،�وهذا و�هداف�ا+نشودة�والنتائج�ا+حصل�علmÇا،�نظرا

�هذه� �النظر�~ي �إعادة �الدولة �فعSى �وبالتا`ي �علmÇا، �تتحصل �أن

�mا�بشكل�معقلن�وغ��vعشوائي�خصوصا�أن�الدراسات�السابقة�أثبتت�محدودية�

�نحو�تحقيق� �للتأث��vوالتوجيه �أداة �باعتبارها �التحف��ات�الضريبية، �هذه �أهمية �فت½vز �ا+ستوى��جتما�ي، �عSى أما

�تتمكن�من� Å��إعانات�ح �لها �ا+قاو�ت�وتقدم �تحفز�السلطات�العمومية �فعن�طريقها، تماعية،

�بعض� �بحيث�أن �البطالة، �آفة �من �للحد �التشغيل �~ي �حقهم �من �آ�ف�العمال �وتمك�ن �واسع �نطاق �ستثمار�عSى

سبب�ذلك�~ي�تسريح�العديد�من��fعلmÇا،�ويت

�نحو�القطاعات� �وتوجmÇها �توظيفها �تم �إذا �ا+غربي ��قتصاد �عSى �إيجابية �تخلف�آثارا �قد �التحف��ات �فهذه عموما

يمة�وأهمية�ا+وضوع،�بحيث�أن�التحف��ات�الضريبية،�تعت½�vمن�ا+واضيع�ال��fتعرف�تعديUت�كث�vة�بفعل�قوان�ن�

  .�دائما��نتقادات�كث�vة�من�طرف�الباحث�ن�~ي�مجال�ا+الية

  .ها�عSى�مستوى�تنمية�ا+قاو�ت

.  

إن��خت�Uت�ال��fتعرفها�ا+نظومة�الضريبية�با+غرب،�قد�يعود�بعضها�إ`ى�عدم�مUئمة�توجهات�سياسة�التحف��ات�

حقيقية�للقطاع�الخاص�ا+غربي�بوجه�عام،�وطبيعة�النسيج�ا+قاو�تي�عSى�وجه�الخصوص،�

�يتعلق�بال×mوض�با+قاو�ت�كوسيلة� �فيما �الدولة �تطرحها f��ا+بادرات�ال �التقليل�من�فعالية �الذي�يvÄتب�عنه fÁء

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

تظهر�أهمية�هذا�ا+وضوع�~ي�معرفة�الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبه�التحف��ات�الضريبية�~ي�تنمية�ا+قاو�ت،�سواء�عSى�

  .ا+ستوى��قتصادي�أو��جتما�ي

ات�الضريبية�ال��fتمنحها�الدولة�+ختلف�القطاعات�وا+قاو�ت�ترجو�م×mا��فعSى�ا+ستوى��قتصادي،�نرى�أن�التحف�� 

زيادة��ستثمار�~ي�الداخل�والعمل�عSى�جلب�استثمارات�أجنبية�مباشرة،�إ��إن�تحقيق�ذلك،�يتطلب�من�الدولة�قبل�

�با+قار  �لها �سيسمح �التقييم �هذا �باعتبار�أن �آثارها، �وتقييم �التحف��ات�دراس�mا �هذه منحها

�fgالتعدد�يع� �لكون��جراءات�الضريبية��ستثنائية�متعددة،�وهذا و�هداف�ا+نشودة�والنتائج�ا+حصل�علmÇا،�نظرا

�هذه� �النظر�~ي �إعادة �الدولة �فعSى �وبالتا`ي �علmÇا، �تتحصل �أن �ا+فروض � �من �كان �مداخيل �من �الدولة حرمان

�mا�بشكل�معقلن�وغ��vعشوائي�خصوصا�أن�الدراسات�السابقة�أثبتت�محدودية�التشجيعات�الضريبية،�وذلك�بصياغ

  .هذه�السياسة�~ي�الدول�النامية،�وأكدت�عSى�ضرورة��سراع��بإصUحها

�نحو�تحقيق� �للتأث��vوالتوجيه �أداة �باعتبارها �التحف��ات�الضريبية، �هذه �أهمية �فت½vز �ا+ستوى��جتما�ي، �عSى أما

�تتمكن�من� Å��إعانات�ح �لها �ا+قاو�ت�وتقدم �تحفز�السلطات�العمومية �فعن�طريقها، تماعية،

�بعض� �بحيث�أن �البطالة، �آفة �من �للحد �التشغيل �~ي �حقهم �من �آ�ف�العمال �وتمك�ن �واسع �نطاق �ستثمار�عSى

ا+قاو�ت�تضطر�إ`ى�إقفال�محm«Uا�التجارية�نتيجة�لvÄاكم�العبء�الضري��fعلmÇا،�ويت

 .العمال،�وبالتا`ي�تفاقم�البطالة

�نحو�القطاعات� �وتوجmÇها �توظيفها �تم �إذا �ا+غربي ��قتصاد �عSى �إيجابية �تخلف�آثارا �قد �التحف��ات �فهذه عموما

  :دوافع]اختيار]اBوضوع

  :إن�من�ب�ن�أسباب�اختيار�موضوع�البحث�ما�يSي

يمة�وأهمية�ا+وضوع،�بحيث�أن�التحف��ات�الضريبية،�تعت½�vمن�ا+واضيع�ال��fتعرف�تعديUت�كث�vة�بفعل�قوان�ن�

ا+الية�السنوية،�وبالتا`ي�ف�féتتعرض�دائما��نتقادات�كث�vة�من�طرف�الباحث�ن�~ي�مجال�ا+الية

ها�عSى�مستوى�تنمية�ا+قاو�تمحاولة�البحث�~ي�السياسة�الضريبية�ا+عتمدة�~ي�ا+غرب�ومعرفة�أثر 

.�حاطة�با+عوقات�ال��fتحول�دون�مساهمة�هذه�التحف��ات�~ي�تنمية�ا+قاو�ت

 

إن��خت�Uت�ال��fتعرفها�ا+نظومة�الضريبية�با+غرب،�قد�يعود�بعضها�إ`ى�عدم�مUئمة�توجهات�سياسة�التحف��ات�

حقيقية�للقطاع�الخاص�ا+غربي�بوجه�عام،�وطبيعة�النسيج�ا+قاو�تي�عSى�وجه�الخصوص،�الضريبة�مع�ا+تطلبات�ال

�يتعلق�بال×mو �فيما �الدولة �تطرحها f��ا+بادرات�ال �التقليل�من�فعالية �الذي�يvÄتب�عنه fÁء

  .لتطوير�القطاع�الخاص،�والتخفيف�من�البطالة�عSى�وجه�الخصوص

ا�	و��� ا�����
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Tوضوع: أوBأهمية]ا 

تظهر�أهمية�هذا�ا+وضوع�~ي�معرفة�الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبه�التحف��ات�الضريبية�~ي�تنمية�ا+قاو�ت،�سواء�عSى��

ا+ستوى��قتصادي�أو��جتما�ي

فعSى�ا+ستوى��قتصادي،�نرى�أن�التحف�� 

زيادة��ستثمار�~ي�الداخل�والعمل�عSى�جلب�استثمارات�أجنبية�مباشرة،�إ��إن�تحقيق�ذلك،�يتطلب�من�الدولة�قبل�

�با+قار  �لها �سيسمح �التقييم �هذا �باعتبار�أن �آثارها، �وتقييم �التحف��ات�دراس�mا �هذه منحها

�لكون��جراءات�الضريبية��ست و�هداف�ا+نشودة�والنتائج�ا+حصل�علmÇا،�نظرا

�ا+فرو � �من �كان �مداخيل �من �الدولة حرمان

التشجيعات�الضريبية،�وذلك�بصياغ

هذه�السياسة�~ي�الدول�النامية،�وأكدت�عSى�ضرورة��سراع��بإصUحها

�نحو�تحقيق�- �للتأث��vوالتوجيه �أداة �باعتبارها �التحف��ات�الضريبية، �هذه �أهمية �فت½vز �ا+ستوى��جتما�ي، �عSى أما

��ج �تتمكن�من�أهداف�التنمية Å��إعانات�ح �لها �ا+قاو�ت�وتقدم �تحفز�السلطات�العمومية �فعن�طريقها، تماعية،

�بعض� �بحيث�أن �البطالة، �آفة �من �للحد �التشغيل �~ي �حقهم �من �آ�ف�العمال �وتمك�ن �واسع �نطاق �ستثمار�عSى

ا+قاو�ت�تضطر�إ`ى�إقفال�محm«Uا�التجارية�نتيجة�لvÄاكم�العبء�الضري

العمال،�وبالتا`ي�تفاقم�البطالة

�نحو�القطاعات�� �وتوجmÇها �توظيفها �تم �إذا �ا+غربي ��قتصاد �عSى �إيجابية �تخلف�آثارا �قد �التحف��ات �فهذه عموما

  وا+قاو�ت�ا+نتجة

دوافع]اختيار]اBوضوع: ثانيا

إن�من�ب�ن�أسباب�اختيار�موضوع�البحث�ما�يSي

يمة�وأهمية�ا+وضوع،�بحيث�أن�التحف��ات�الضريبية،�تعت½�vمن�ا+واضيع�ال��fتعرف�تعديUت�كث�vة�بفعل�قوان�ن�ق*  

ا+الية�السنوية،�وبالتا`ي�ف�féتتعر

محاولة�البحث�~ي�السياسة�الضريبية�ا+عتمدة�~ي�ا+غرب�ومعرفة�أثر *

�حاطة�با+عوقات�ال��fتحول�دون�مساهمة�هذه�التحف��ات�~ي�تنمية�ا+قاو�ت* 

 إشكالية]اBوضوع: ثالثا

إن��خت�Uت�ال��fتعرفها�ا+نظومة�الضريبية�با+غرب،�قد�يعود�بعضها�إ`ى�عدم�مUئمة�توجهات�سياسة�التحف��ات�

الضريبة�مع�ا+تطلبات�ال

�يتعلق�بال×mو �فيما �الدولة �تطرحها f��ا+بادرات�ال �التقليل�من�فعالية �الذي�يvÄتب�عنه ال.fÁء

لتطوير�القطاع�الخاص،�والتخفيف�من�البطالة�عSى�وجه�الخصوص
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ة�التحف��ات�الضريبية�ال��fينهجها�ا+غرب�تحتاج�إ`ى�مراجعة�وإعادة�النظر�فmÇا�ح��Åتساهم�بشكل�

.  

  الضريبية�~ي�تحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�با+غرب؟��

  :تأسيسا�عSى�ا+عطيات�السابقة،�سنحاول�مقاربة�ا+وضوع�من�خUل�ا+طلب�ن�التالي�ن

وما�ر�منذ�السنوات��و`ى�لUستقUل،يعت½�vحاجز�التحف���موجودا�دائما�لدى�القائم�ن�عSى�سياسة��ستثما

�ا+قاو�ت�عSى��ستثمار،� �لتشجيع ية

�نحو� �توجmÇها �أجل �من �الخاصة �تحف���ا+بادرة �خUله �من �إطار�تستطيع �خلق �الدولة �حاولت �فقد هكذا

� �البنية �من �الضريبية �يعت½��vمتيازات �فهناك�من �تستعملها�ولذلك f��ال �العادية الضريبية

�القطاع� �إنعاش �أجل �من �الضريبية �التشجيعات �سياسة �ورائه �من �سعت �ما وهذا

العام�الذي�تسلكه�السياسة��قتصادية�وا+الية�للدولة،�وح��Åالسياسة��جتماعية�

ت�الضريبية�~ي�تأث�vها�من�قطاع�Þخر�ومن�دولة�Þخرى،�وح��Åداخل�الدولة�نفسها�

  .ى�السلطات�العمومية�ا+غربية�لتحقيقها

وبصفة�عامة،�فكث�vا�ما�نجد�بأن�وجود�التحف��ات�الضريبية�مرتبط�بالرغبة�~ي�جلب��ستثمارات��جنبية�

  670.�دخار�الداخSي�نحو��ستثمارات�ا+نتجة�وخصوصا�ما�تعلق�م×mا�با�ستثمارات�الصناعية

� fgمستوى��ستثمار�الوط� �عSى �ا+جال��قتصادي�سواء �~ي الفقرة�(وتظهر�انعكاسات�التحف��ات�الضريبية

                                                           

،�محاولة�لتقييم�نظام��عفاءات�والتشجيعات�الضريبية،�رسالة�لنيل�دبلوم�ا+اس�vÄ~ي�

  . 94،ص�2012 – 2011ل،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�سطات،�السنة�الجامعية�
668Gilberk orsoni, l’intervention fiscale, 1995,ed,  

ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�
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ة�التحف��ات�الضريبية�ال��fينهجها�ا+غرب�تحتاج�إ`ى�مراجعة�وإعادة�النظر�فmÇا�ح��Åتساهم�بشكل�

.فعال�~ي�تنمية�ا+قاو�ت،�وبالتا`ي�تحقيق�نتائج�إيجابية�عSى�مستوى��ستثمارات

  :mدف�إليه�هذا�البحث�من�خUل��جابة�عSى��شكال�التا`ي

الضريبية�~ي�تحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�با+غربما�مدى�انعكاس�التحف��ات�

تأسيسا�عSى�ا+عطيات�السابقة،�سنحاول�مقاربة�ا+وضوع�من�خUل�ا+طلب�ن�التالي�ن

 �نعكاسات]�قتصادية]لسياسة]التحفD¿ات]الضريبية

  لسياسة]التحفD¿ات]الضريبية�نعكاسات]�جتماعية]

 �نعكاسات]�قتصادية]لسياسة]التحفD¿ات]الضريبية

يعت½�vحاجز�التحف���موجودا�دائما�لدى�القائم�ن�عSى�سياسة��ستثما

�ع½�vاستصدار�قوان�ن�متتال �هذا، �يومنا �الهاجس�إ`ى �ا+قاو�ت�عSى��ستثمار،�نلمس�استمرارية�هذا �لتشجيع ية

  .بقصد�أخذ�ا+تغ�vات�بع�ن��عتبار،�وتغي��v¢ليات�+ساير»mا

�نحو� �توجmÇها �أجل �من �الخاصة �تحف���ا+بادرة �خUله �من �إطار�تستطيع �خلق �الدولة �حاولت �فقد هكذا

�� �البنية �من �الضريبية �يعت½��vمتيازات �فهناك�من ولذلك

�أهدافها، �لتحقيق �إنعا��668دارة �أجل �من �الضريبية �التشجيعات �سياسة �ورائه �من �سعت �ما وهذا

�ÅÁالسياسة��جتماعية��والتوجه�Å�العام�الذي�تسلكه�السياسة��قتصادية�وا+الية�للدولة،�وح

ت�الضريبية�~ي�تأث�vها�من�قطاع�Þخر�ومن�دولة�Þخرى،�وح��Åداخل�الدولة�نفسها�وتختلف�أهمية��عفاءا

من�إقليم�Þخر،�وذلك�تبعا�لÃهداف�ال��fتس�ى�السلطات�العمومية�ا+غربية�لتحقيقها

وبصفة�عامة،�فكث�vا�ما�نجد�بأن�وجود�التحف��ات�الضريبية�مرتبط�بالرغبة�~ي�جلب��ستثمارات��جنبية�

�دخار�الداخSي�نحو��ستثمارات�ا+نتجة�وخصوصا�ما�تعلق�م×mا�با�ستثمارات�الصناعية

�fgمستوى��ستثمار�الوط� �عSى �ا+جال��قتصادي�سواء �~ي وتظهر�انعكاسات�التحف��ات�الضريبية

�fى�مستوى��ستثمار��جن�Sالفقرة�الثانية(أو�ع (  

                   

،�محاولة�لتقييم�نظام��عفاءات�والتشجيعات�الضريبية،�رسالة�لنيل�دبلوم�ا+اس�vÄ~ي�"التحف��ات�الجبائية�وانعكاسا»mا��قتصادية�و�جتماعية

ل،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�سطات،�السنة�الجامعية�القانون�العام،�جامعة�الحسن��و 

 1995,ed, Paris, p 14. 

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�"سياسة��عفاءات�الجبائية�~ي�النظام�الضري��fا+غربي

  . 57،�ص�2007 -2006كلية�العلوم�القانونية��قتصادية�و��جتماعية،�الدار�البيضاء،�السنة�الجامعية�

 .95عزيز�صميم،�مرجع�سابق،�ص�

ا�	و��� ا�����
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ة�التحف��ات�الضريبية�ال��fينهجها�ا+غرب�تحتاج�إ`ى�مراجعة�وإعادة�النظر�فmÇا�ح��Åتساهم�بشكل�ولهذا�فإن�سياس�

فعال�~ي�تنمية�ا+قاو�ت،�وبالتا`ي�تحقيق�نتائج�إيجابية�عSى�مستوى��ستثمارات

وهذا�ما��mدف�إليه�هذا�البحث�من�خUل��جابة�عSى��شكال�التا`ي�

ما�مدى�انعكاس�التحف��ات� -

  خطة]البحث: رابعا]

تأسيسا�عSى�ا+عطيات�السابقة،�سنحاول�مقاربة�ا+وضوع�من�خUل�ا+طلب�ن�التالي�ن�

�نعكاسات]�قتصادية]لسياسة]التحفD¿ات]الضريبية: اBطلب]iول 

�نعكاسات]�جتماعية]: اBطلب]الثاني

�نعكاسات]�قتصادية]لسياسة]التحفD¿ات]الضريبية: اBطلب]iول 

يعت½�vحاجز�التحف���موجودا�دائما�لدى�القائم�ن�عSى�سياسة��ستثما

�ع½�vاستصدار�قوان�ن�متتال�زلنا �هذا، �يومنا �الهاجس�إ`ى نلمس�استمرارية�هذا

بقصد�أخذ�ا+تغ�vات�بع�ن��عتبار،�وتغي��v¢ليات�+ساير»mا

�نحو� �توجmÇها �أجل �من �الخاصة �تحف���ا+بادرة �خUله �من �إطار�تستطيع �خلق �الدولة �حاولت �فقد هكذا

�ا+نتجة، ��667ستثمارات

�أهدافها، �لتحقيق �دارة

�ÅÁقتصادي،�بما�يتما��

  669.لها

وتختلف�أهمية��عفاءا

من�إقليم�Þخر،�وذلك�تبعا�لÃهداف�ال��fتس

وبصفة�عامة،�فكث�vا�ما�نجد�بأن�وجود�التحف��ات�الضريبية�مرتبط�بالرغبة�~ي�جلب��ستثمارات��جنبية��

�دخار�الداخSي�نحو��ستثمارات�ا+نتجة�وخصوصا�ما�تعلق�م×mا�با�ستثمارات�الصناعية�وتوجيه

�fgمستوى��ستثمار�الوط� �عSى �ا+جال��قتصادي�سواء �~ي وتظهر�انعكاسات�التحف��ات�الضريبية

أو�عSى�مستوى��ستثمار��جن) �و`ى

  

التحف��ات�الجبائية�وانعكاسا»mا��قتصادية�و�جتماعية"عزيز�صميم،� -667

القانون�العام،�جامعة�الحسن��و 

669- �،fسياسة��عفاءات�الجبائية�~ي�النظام�الضري"خديجة�حبي�

كلية�العلوم�القانونية��قتصادية�و��جتماعية،�الدار�البيضاء،�السنة�الجامعية�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

إن�تفحص��حصائيات�والنتائج�ا+ستخلصة�عن�رصد�سياسة�التحف��ات�الضريبية�لUستثمارات�الوطنية�

جمها،�قد���يع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكانت�وراء�تطبيق�هذه�السياسة،�انطUقا�مما�يفرضه�واقع�مستوى�

ي�تطورا�ملموسا�لهذه�النتائج�،�وتصبح�هذه��خ�vة�أك¿�vوضوحا�عندما�

��ستثمارات� �وتوجيه �تعبئة �~ي �ا+ساهمة �~ي �أساسيا ��خ��vدورا �هذا �يلعب �أن �باþمكان �إذ ��مر�با�دخار، يتعلق

��ستثمار�ا+نتج، �إ`ى �للوصول �بداية ��دخار، �~ي �محوريا �دورا �الضريبة �وتلعب �الذاتي�ودع�671ا+نتجة، �التمويل م

ولعل�هذا�ما�دافع�بالسلطات�العمومية�ا+غربية�إ`ى�تأكيد��عتماد�عSى�الضريبة،�نظرا�لدورها��سvÄاتي8ي�~ي�

لها،�ولعل�قضية�تعبئة�إن�التوافق�عSى�مبدأ�تدخل�الدولة���يبعد�بطبيعة�الحال��ختUف�حول�درجة�وأساليب�تدخ

فهل�يجب�أن�تسهر�الدولة�عSى���674عSى�الخصوص�هذه��ختUفات،

�أم�يجب�عSى�الدولة�أن�تعمل�عSى�تحويل�أك½�vما�يمكن�من�

 �عقلنة�تخصيصها�بعد�ذلك�لتمويل�عملية�التنمية�؟

�إيرادية� �أداة �كل�طرف�فmÇا �حيث�يرى ��خ�vة، ��شكالية �قلب�هذه �~ي �الحال �بطبيعة �توجد �الضريبة إن

انية�الدولة،�لخدمة�أهدافه�ا+نشودة،�فإذا�كان�يجب�أن�تكون�الضريبة�مرتفعة�بالنسبة�þنجاز�تحويل��دخار�إ`ى�م�� 

فإنه�عSى�العكس�من�ذلك�يجب�أن�تبقى�ضعيفة�أك¿�vما�يمكن�~ي�نظر�أولئك�الذين�يعت½vون�أن�التحف���عSى��دخار�

عSى�كل�حال�فا�ختيارات�تvÄاوح�~ي�ا+غرب�ب�ن�ضرائب�ضعيفة�Þجل�تحقيق�ادخار�خاص�كب�v،�أو�اختيار�

حقيق�ادخار�عمومي�كب�v،�وقد�هيمن��ختيار��ول�ح��Åأواخر�السبعينات،�ثم�برز��ختيار�

�التقويم� �سياسة �توجهات �مع �التماثل �إ`ى �ترمي �ضريبية �إطار�سياسة �~ي �الثمانينات �بداية �منذ �الواجهة �إ`ى الثاني

�تتجه�نحو� féف� �و��رتباك�وعدم�الوضوح، vÄدد

�fعSى��س�Umك�عن�طريق�الضرائب�غ��vا+باشرة،�

وهذا�ما�يؤدي�إ`ى�رفع�أسعار�السلع�و�الخدمات�نتيجة�سهولة�نقل�عبئه،�وبالتا`ي�الحد�من�حجم�اس�Umك�أصحاب�

�fÁæى��دخار�إ`ى�الحدود�الدنيا،�حيث�أن�ا+نطق�الذي�يتعامل�به�القرار�السياSم�عm«نخفض،�وتقليص�قدر

�fمع�هذه�الشريحة�ينطلق�من�كون�الضريبة���تؤثر�عSى�مقدرة�أفرادها�عSى��دخار،�Þن�مجموع�دخلهم�يوجه�

                                                           
،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�

672Gilberk orsoni , op.cit , p 75.   

،�حول�دور�الخزينة�~ي�جباية��دخار�وكيفية�جعل�هذا��خ��vمحفزا�للتوجه�

 .47،�ص�1998،�أفريقيا�الشرق،�الطبعة��و`ى،�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

  مستوى]�ستثمار]الوطªÁ]ع�ى]

إن�تفحص��حصائيات�والنتائج�ا+ستخلصة�عن�رصد�سياسة�التحف��ات�الضريبية�لUستثمارات�الوطنية�

جمها،�قد���يع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكانت�وراء�تطبيق�هذه�السياسة،�انطUقا�مما�يفرضه�واقع�مستوى�

ي�تطورا�ملموسا�لهذه�النتائج�،�وتصبح�هذه��خ�vة�أك¿�vوضوحا�عندما�تشجيع��ستثمار�الوطfg،�ولو�أن�الظاهر�يعط

��ستثمارات� �وتوجيه �تعبئة �~ي �ا+ساهمة �~ي �أساسيا ��خ��vدورا �هذا �يلعب �أن �باþمكان �إذ ��مر�با�دخار، يتعلق

��ستثمار�ا+نتج، �إ`ى �للوصول �بداية ��دخار، �~ي �محوريا �دورا �الضريبة �وتلعب ا+نتجة،

ولعل�هذا�ما�دافع�بالسلطات�العمومية�ا+غربية�إ`ى�تأكيد��عتماد�عSى�الضريبة،�نظرا�لدورها��سvÄاتي

  673.تعبئة�وتوجيه��دخار�من�خUل�خطة�لíنقاذ

إن�التوافق�عSى�مبدأ�تدخل�الدولة���يبعد�بطبيعة�الحال��ختUف�حول�درجة�وأساليب�تدخ

الفائض��قتصادي�و�دخار�الداخSي،�توضح�عSى�الخصوص�هذه��ختUفات،

»mيئة�شروط�تعبئة��دخار�من�خUل�ميكان��مات�السوق؟�أم�يجب�عSى�الدولة�أن�تعمل�عSى�تحويل�أك½�vما�يمكن�من�

م��اني�mا�العامة،�بغرض�عقلنة�تخصيصها�بعد�ذلك�لتمويل�عملية�التنمية��الفائض��قتصادي�و�دخار�ا+وجود�إ`ى

�إيرادية� �أداة �كل�طرف�فmÇا �حيث�يرى ��خ�vة، ��شكالية �قلب�هذه �~ي �الحال �بطبيعة �توجد �الضريبة إن

لخدمة�أهدافه�ا+نشودة،�فإذا�كان�يجب�أن�تكون�الضريبة�مرتفعة�بالنسبة�þنجاز�تحويل��دخار�إ`ى�م�� 

فإنه�عSى�العكس�من�ذلك�يجب�أن�تبقى�ضعيفة�أك¿�vما�يمكن�~ي�نظر�أولئك�الذين�يعت½vون�أن�التحف���عSى��دخار�

  .يقوم�عSى�إعفائه�من�الضريبة

عSى�كل�حال�فا�ختيارات�تvÄاوح�~ي�ا+غرب�ب�ن�ضرائب�ضعيفة�Þجل�تحقيق�ادخار�خاص�كب�v،�أو�اختيار�

حقيق�ادخار�عمومي�كب�v،�وقد�هيمن��ختيار��ول�ح��Åأواخر�السبعينات،�ثم�برز��ختيار�

�التقويم� �سياسة �توجهات �مع �التماثل �إ`ى �ترمي �ضريبية �إطار�سياسة �~ي �الثمانينات �بداية �منذ �الواجهة �إ`ى الثاني

�تتسم�بال �اختيارا»mا �يUحظ�أن�السلطات�العمومية�مازالت�~ي �تتجه�نحو�هكذا féف� �و��رتباك�وعدم�الوضوح، vÄدد

تعبئة��دخار�العمومي�اعتمادا�باÞساس�عSى�إثقال�العبء�الضري��fعSى��س�Umك�عن�طريق�الضرائب�غ��vا+باشرة،�

وهذا�ما�يؤدي�إ`ى�رفع�أسعار�السلع�و�الخدمات�نتيجة�سهولة�نقل�عبئه،�وبالتا`ي�الحد�من�

�fÁæى��دخار�إ`ى�الحدود�الدنيا،�حيث�أن�ا+نطق�الذي�يتعامل�به�القرار�السياSم�عm«نخفض،�وتقليص�قدر

�fمع�هذه�الشريحة�ينطلق�من�كون�الضريبة���تؤثر�عSى�مقدرة�أفرادها�عSى��دخار،�Þن�مجموع�دخلهم�يوجه�

                   
،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�"`ي�الحا`يوالقانون�ا+ا�1995سياسة��عفاءات�الضريبية�ب�ن�ميثاق��ستثمار�لسنة�

 .8،�ص�2008- 2007الخامس،�كلية�العلو�م�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

،�حول�دور�الخزينة�~ي�جباية��دخار�وكيفية�جعل�هذا��خ��vمحفزا�للتوجه�2001يناير30تح�هللا�ولعلو،�للصحافة�الوطنية،�بتاريخ�خطة�أوردها�وزير��قتصاد�وا+الية�السابق،�ف

  .7309نحو��ستثمار�ا+نتج�داخل��قتصاد�الوطfg،�منشور�~ي�جريدة��تحاد��شvÄاكي،�عدد�

،�أفريقيا�الشرق،�الطبعة��و`ى،�)2000-1956(،�دراسة�تحليلية�للنظام�الضري��fا+غربي�"التنمية�السياسة�الضريبية�واسvÄاتيجية

  .48عبد�السUم�أديب،�مرجع�سابق،�ص�
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إن�تفحص��حصائيات�والنتائج�ا+ستخلصة�عن�رصد�سياسة�التحف��ات�الضريبية�لUستثمارات�الوطنية�

ولحجمها،�قد���يع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكانت�وراء�تطبيق�هذه�السياسة،�انطUقا�مما�يفرضه�واقع�مستوى�

تشجيع��ستثمار�الوطfg،�ولو�أن�الظاهر�يعط

��ستثمارات� �وتوجيه �تعبئة �~ي �ا+ساهمة �~ي �أساسيا ��خ��vدورا �هذا �يلعب �أن �باþمكان �إذ ��مر�با�دخار، يتعلق

��ستثمار�ا+نتج، �إ`ى �للوصول �بداية ��دخار، �~ي �محوريا �دورا �الضريبة �وتلعب ا+نتجة،

 672.للمقاولة

ولعل�هذا�ما�دافع�بالسلطات�العمومية�ا+غربية�إ`ى�تأكيد��عتماد�عSى�الضريبة،�نظرا�لدورها��سvÄاتي

تعبئة�وتوجيه��دخار�من�خUل�خطة�لíنقاذ

إن�التوافق�عSى�مبدأ�تدخل�الدولة���يبعد�بطبيعة�الحال��ختUف�حول�درجة�وأساليب�تدخ

الفائض��قتصادي�و�دخار�الداخSي،�توض

»mيئة�شروط�تعبئة��دخار�من�خUل�ميكان��مات�السوق

الفائض��قتصادي�و�دخار�ا+وجود�إ`ى

�إيرادية� �أداة �كل�طرف�فmÇا �حيث�يرى ��خ�vة، ��شكالية �قلب�هذه �~ي �الحال �بطبيعة �توجد �الضريبة إن

لخدمة�أهدافه�ا+نشودة،�فإذا�كان�يجب�أن�تكون�الضريبة�مرتفعة�بالنسبة�þنجاز�تحويل��دخار�إ`ى�م�� 

فإنه�عSى�العكس�من�ذلك�يجب�أن�تبقى�ضعيفة�أك¿�vما�يمكن�~ي�نظر�أولئك�الذين�يعت½vون�أن�التحف���عSى��دخار�

يقوم�عSى�إعفائه�من�الضريبة

عSى�كل�حال�فا�ختيارات�تvÄاوح�~ي�ا+غرب�ب�ن�ضرائب�ضعيفة�Þجل�تحقيق�ادخار�خاص�كب�v،�أو�اختيار�

حقيق�ادخار�عمومي�كب�v،�وقد�هيمن��ختيار��ول�ح��Åأواخر�السبعينات،�ثم�برز��ختيار�ضرائب�مرتفعة�Þجل�ت

�التقويم� �سياسة �توجهات �مع �التماثل �إ`ى �ترمي �ضريبية �إطار�سياسة �~ي �الثمانينات �بداية �منذ �الواجهة �إ`ى الثاني

  675.الهيكSي

�تتسم�بال �اختيارا»mا �يUحظ�أن�السلطات�العمومية�مازالت�~ي هكذا

تعبئة��دخار�العمومي�اعتمادا�باÞساس�عSى�إثقال�العبء�الضري

وهذا�ما�يؤدي�إ`ى�رفع�أسعار�السلع�و�الخدمات�نتيجة�سهولة�نقل�عبئه،�وبالتا`ي�الحد�من�

نخفض،�وتقليص�قدر»mم�عSى��دخار�إ`ى�الحدود�الدنيا،�حيث�أن�ا+نطق�الذي�يتعامل�به�القرار�السيا�fÁæالدخل�ا+

الضري��fمع�هذه�الشريحة�ينطلق�من�كون�الضريبة���تؤثر�عSى�مقدرة�أفرادها�عSى��دخار،�Þن�مجموع�دخلهم�يوجه�

سياسة��عفاءات�الضريبية�ب�ن�ميثاق��ستثمار�لسنة�"محمد�سكSى،� -671

الخامس،�كلية�العلو�م�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

خطة�أوردها�وزير��قتصاد�وا+الية�السابق،�ف�-673

نحو��ستثمار�ا+نتج�داخل��قتصاد�الوطfg،�منشور�~ي�جريدة��تحاد��شvÄاكي،�عدد�
السياسة�الضريبية�واسvÄاتيجية"عبد�السUم�أديب،��-674
عبد�السUم�أديب،�مرجع�سابق،�ص� -675



   �����2022 –����ان– 2022

 

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�تشجيع��دخار�الخاص�ع½�vالتقليص�من� ة�عSى

�العامة� �مستوى�الخزينة �عSى �ضريبية �بخسارة �نحو�يvÄجم �عSى �أك½�vقدر�من��متيازات�الضريبية، �ومنح الضرائب،

للدولة،�وبشكل�يؤثر�سلبا�عSى��دخار�العمومي،�وترتكز�هذه�السياسة�عSى��دخار�الخاص�الذي�سيتكلف�بتعويض�

لكن�الواقع�يب�ن�أن��دخار�العمومي�يبقى�ضعيفا�جدا�و�معتمدا�عSى�قاعدة�ضيقة،�ال.fÁء�الذي�بموجبه�

تتأثر�هذه�البنية�عSى�فعالية�مساهمة��دخار�الوط�fg~ي�تمويل��ستثمارات،�كما�أن�توظيفه���يتم�بالشكل��مثل�

ر�إ`ى�سوء�التدب��vولجوء�السلطات�العمومية�إ`ى�استخدام�حصيلته�~ي�تمويل��نفاق�بطابعه��س�Umكي�عوض�

�يمكن�أن� f��التنمية��قتصادية�و��جتماعية�ال تخصيص�الجزء��ك½�vمنه�لتمويل��ستثمارات�العامة�ا+نتجة�~ي

فر�عSى�القدرة�الUزمة�عSى�تعبئة��دخار،�بحكم�أن�

�استثمارها�~ي�قطاعات�منتجة،�أو�يتم�تحويلها�إ`ى�

 دي�الوط�fgسيعرف�تراجعا�خUل�سنة

،�كما�أكدا�أيضا�أن�القيمة�ا+ضافة�للقطاع��و`ي�ينتظر�

،�وبا+قابل�فإنه�من�ا+توقع�%13,6بــ��2017

�الذي� �تحس×mا �غ��vالفUحية �ح�ن�ستواصل��نشطة �~ي ،

 ) . 2016سنة�% 

� ��2017سنة من� 2018سنة��28,4 %إ`ى

  . من�الناتج�الداخSي��جما`ي�,%33

من�الناتج��4.4%جل�الحليم�fأنه�من�ا+نتظر�أن�تنتقل�من�

�إ`ى �عجز�ا+��انية �سيvÄاجع �بينما �الناتج�� 3,5%ارية، من

�أن�منح��متيازات�الضريبية�للمقاو�ت�الوطنية���يكفي�وحده�لبلوغ��هداف��قتصادية�ا+رجوة،�

  .يق�منحه�ا+زيد�من�التحف��ات�الضريبية�لتحقيق�تلك�الغاية

                                                           

أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة��–نموذج��متيازات�الضريبية�

400.  
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

،Uك�و��يدخرون�أصUmمقابل�ذلك�تعمل�الدول�676نحو��س�� �تشجيع��دخار�الخاص�ع½�vالتقليص�من�و~ي ة�عSى

�العامة� �مستوى�الخزينة �عSى �ضريبية �بخسارة �نحو�يvÄجم �عSى �أك½�vقدر�من��متيازات�الضريبية، �ومنح الضرائب،

للدولة،�وبشكل�يؤثر�سلبا�عSى��دخار�العمومي،�وترتكز�هذه�السياسة�عSى��دخار�الخاص�الذي�سيتكلف�بتعويض�

  .677دما�سيقوم�بتوظيف�مدخراته�~ي�خلق�استثمارات�منتجة

لكن�الواقع�يب�ن�أن��دخار�العمومي�يبقى�ضعيفا�جدا�و�معتمدا�عSى�قاعدة�ضيقة،�ال

تتأثر�هذه�البنية�عSى�فعالية�مساهمة��دخار�الوط�fg~ي�تمويل��ستثمارات،�كما�أن�توظيفه���يتم�بالشكل��مثل�

ر�إ`ى�سوء�التدب��vولجوء�السلطات�العمومية�إ`ى�استخدام�حصيلته�~ي�تمويل��نفاق�بطابعه��س�Umكي�عو

�يمكن�أن� f��التنمية��قتصادية�و��جتماعية�ال تخصيص�الجزء��ك½�vمنه�لتمويل��ستثمارات�العامة�ا+نتجة�~ي

فر�عSى�القدرة�الUزمة�عSى�تعبئة��دخار،�بحكم�أن�ونجد�كذلك�أن�القطاع�الخاص���يتو �

ا+ستفيدين�من��متيازات�الضريبية�يقومون�بتجميد�أموالهم�عوض�استثمارها�~ي�قطاعات�منتجة،�أو�يتم�تحويلها�إ`ى�

  .679قطاعات�أقل�إنتاجية،�أو�تحويلها�إ`ى�الخارج

دي�الوط�fgسيعرف�تراجعا�خUل�سنةنمو��قتصاأن�ال" أحمد�الحليمf"�ا+ندوب�السامي�للتخطيط�

،�كما�أكدا�أيضا�أن�القيمة�ا+ضافة�للقطاع��و`ي�ينتظر��2017ال���fسجلهاسنة�%  4مقابل��

2017،��عوض��رتفاع�الذي�سجلته�خUل�سنة�%1,3أن�تعرف�تراجعا�بنسبة�

� �إ`ى �الفUحية �لÃنشطة �ا+ضافة �الذي�%2,1فض�القيمة �تحس×mا �غ��vالفUحية �ح�ن�ستواصل��نشطة �~ي ،

% 2,2و��2017~ي�% 2,8% ( 2,9،�لتسجل�قيمة�مضافة�بمعدل�

�من� �ف�vتقب�أن�يشهد�تراجعا ،fgمعدل��دخار�الوط� سنة��28,9%أما

 33,3%الناتج�الداخSي��جما`ي،�وبا+قابل�سيعرف�معدل��ستثمار�استقرارا�~ي�حدود

وبشأن�حاجيات��قتصاد�الوط�fgمن�التمويل،�سجل�الحليم�fأنه�من�ا+نتظر�أن�تنتقل�من�

2017�� �الج� 4,8%إ`ى �السنة �إ`ىخUل �عجز�ا+��انية �سيvÄاجع �بينما ارية،

 2016.680سنة��4,1%الداخSي��جما`ي،�بعدما�وصل�إ`ى�

�أن�منح��متيازات�الضريبية�للمقاو�ت�الوطنية���يكفي�وحده�لبلو

يق�منحه�ا+زيد�من�التحف��ات�الضريبية�لتحقيق�تلك�الغايةلذلك�كان���بد�من�تشجيع��ستثمار��جن��fعن�طر 

ª¶جنi[ع�ى]مستوى]�ستثمار 

                   
97.  

نموذج��متيازات�الضريبية��–مة�،�محاولة�تقويم�السياسات�العا"صناعة�القرار�السيا�fÁæالجبائي�~ي�ا+غرب

400،�ص�2004 – 2003محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�

97.  
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،Uك�و��يدخرون�أصUmنحو��س�

�العامة� �مستوى�الخزينة �عSى �ضريبية �بخسارة �نحو�يvÄجم �عSى �أك½�vقدر�من��متيازات�الضريبية، �ومنح الضرائب،

للدولة،�وبشكل�يؤثر�سلبا�عSى��دخار�العمومي،�وترتكز�هذه�السياسة�عSى��دخار�الخاص�الذي�سيتكلف�بتعويض�

دما�سيقوم�بتوظيف�مدخراته�~ي�خلق�استثمارات�منتجةتلك�الخسارة�عن

لكن�الواقع�يب�ن�أن��دخار�العمومي�يبقى�ضعيفا�جدا�و�معتمدا�عSى�قاعدة�ضيقة،�ال�

تتأثر�هذه�البنية�عSى�فعالية�مساهمة��دخار�الوط�fg~ي�تمويل��ستثمارات،�كما�أن�توظيفه���يتم�بالشكل��مثل�

ر�إ`ى�سوء�التدب��vولجوء�السلطات�العمومية�إ`ى�استخدام�حصيلته�~ي�تمويل��نفاق�بطابعه��س�Umكي�عوبالنظ

�يمكن�أن� f��التنمية��قتصادية�و��جتماعية�ال تخصيص�الجزء��ك½�vمنه�لتمويل��ستثمارات�العامة�ا+نتجة�~ي

�678تدفع�عجلة�التنمية،

ا+ستفيدين�من��متيازات�الضريبية�يقومون�بتجميد�أموالهم�عو

قطاعات�أقل�إنتاجية،�أو�تحويلها�إ`ى�الخارج

هذا�وقد�أوضح�ا+ندوب�السامي�للتخطيط��

مقابل��%  8, 2بمعدل���2018

أن�تعرف�تراجعا�بنسبة�

�أن�تنخ �إ`ى �الفUحية �لÃنشطة �ا+ضافة فض�القيمة

،�لتسجل�قيمة�مضافة�بمعدل�2016سجلته�منذ�

�من� �ف�vتقب�أن�يشهد�تراجعا ،fgمعدل��دخار�الوط� أما

الناتج�الداخSي��جما`ي،�وبا+قابل�سيعرف�معدل��ستثمار�استقرارا�~ي�حدود

وبشأن�حاجيات��قتصاد�الوط�fgمن�التمويل،�

� �سنة ��جما`ي 2017الداخSي

الداخSي��جما`ي،�بعدما�وصل�إ`ى�

عSى�العموم�يتضح�أن�منح��متيازات�الضريبية�للمقاو�ت�الوطنية���يكفي�وحده�لبلو

لذلك�كان���بد�من�تشجيع��ستثمار��جن

ع�ى]مستوى]�ستثمار]iجن¶ª: الفقرة]الثانية
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f،�هو�تحريك�لرؤوس��موال�من�بلد�Þخر�سواء�كانت�أمو��قص�vة��جل�

ال،�وخاصة�إ`ى�موطنه��صSي،�وعSى�العموم�فقد�ارتكزت�

  . �fعSى�تحريك�رؤوس��موال�من�بلد�Þخر

�سجل� �حيث �عشر، �التاسع �أواسط�القرن �منذ f

جموعات��جنبية�با�ستثمار�با+غرب،�إ��أن�عناصر�هذا��هتمام�ومجا�ته�ظلت�

�~ي� �التحول �بدايات �سvÄسم �الخضراء، �الجزيرة �اتفاقية �توقيع مع

ى�مرحلة�الحماية�ال��fوتبق�682السياسة��قتصادية�للمغرب�بحيث�تزايد�اهتمام�البلدان�الك½vى�با�ستثمار�~ي�ا+غرب،

  .ا+نعطف�الحاسم�~ي�تطور��ستثمارات��جنبية

وتوزعا�ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�فvÄة�الحماية�ب�ن�مرحلت�ن�أساسيت�ن�،تمتد�ا+رحلة��و`ى�من�

ق��ستثمارات،�أما�ا+رحلة�الثانية�فتمتد�من�بعد�

�ا+غربي� �استقطاب��قتصاد �مستوى �حيث�ارتفع ��ستقUل، �ا+غرب�عSى �حصول �ح�ن �إ`ى �الثانية �العا+ية الحرب

�وبالخصوص�من�فرنسا، � �من�بداية�الثمانينات،��683لUستثمارات��جنبية�~ي�السنوات��و`ى�لهذه�ا+رحلة، وانطUقا

عUقة�الدولة�با�ستثمارات��جنبية�منعطفا�جديدا،�فمنذ�انخراط�ا+غرب�~ي�برنامج�التقويم�الهيكSي،�أصبح�

جلب��ستثمارات��جنبية�من�محددات�السياسة��قتصادية،�ولقد�تأثر�تطور�السياسة��قتصادية�تأثرا�عميقا�بما�

�اللي½vالية، �تم���mwيمنة �الذي fالعالم� �السياق �مع �684حول

��ستثمارات� �عSى �و�نفتاح �حدودها �فتح �عSى �الوطنية �تحف����قتصاديات �إ`ى �الدولية �ا+الية �ا+ؤسسات ي

،�هذا�التحول�تفاعلت�معه�مختلف�الدول،�فمنذ��أزمة�ا+ديونية�لسنوات�الثمانينات�أصبح�من�الصعب�

f686.�مع��ستثمار��جن�  

�تنمية�ناجعة،�فإن�للوسيلة�ا+ستعملة�أثر�~ي�

يعت½�vضروريا�لتأهيل��ستثمار،�غ��vأmÙا�

                                                           
،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�ا+عمقة�~ي�القانون�الخاص،�جامعة�محمد��ول،�كلية�العلوم�القانونية�

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�

سار�الحا`ي�لسياسة�الدولة�~ي�جلب�فvÄة��ستعمارية�محطة�رئيسية�~ي�فهم�تطور��ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�سنوات�ما�بعد��ستقUل،�بحيث���يمكن�فهم�ا+

لك�أن�جزء�كب��vمن�الشركات��جنبية�ال��fتستقر�~ي�ا+غرب�تعود�حاليا�

  : ة�وآثارها�عSى��قتصاد�ا+غربي،�راجع�أهمية�هذه�ا+رحلة�كانت�موضوع�اهتمام�العديد�من�الدراسات،�كنماذج�الكتابات�ال��fتناولت�تطور��ستثمارات��جنبية�خUل�هذه�ا+رحل

Abdelaziz belal, l’investissement au Maroc (1912 -Casablanca,1976,p 5-3. 

كتابات،�أطروحة�لي½vالي�ن،�أشهر�هذه�الففي�ظل�هذه�ا+رحلة،�سار�التوجه�نحو�ال�mليل��نتصار�اللي½vالية�وانتصار�قيامها�الحضارية�أحد�العناصر�ا+حددة�لكتابات�ا+فكرين�ال

،�أن�النهج�الديموقراطي�الغربي،�ونمط�اقتصاد�السوق�قد�حقق�انتصاره�ال×mائي�عSى�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

يمكن�القول�بأن��ستثمار��جن�f،�هو�تحريك�لرؤوس��موال�من�بلد�Þخر�سواء�كانت�أمو��قص�vة��جل�

ال،�وخاصة�إ`ى�موطنه��صSي،�وعSى�العموم�فقد�ارتكزت�صحوبة�بنية�إعادة�تحويل�رأس�ا+

أغلب�تعريفات�رجال�القانون�لUستثمار��جن��fعSى�تحريك�رؤوس��موال�من�بلد�Þخر

�حيث� �عشر، �التاسع �أواسط�القرن �منذ fبا�ستثمار��جن�� �ا+غربي �ارتباط��قتصاد وبدأت�معالم

جموعات��جنبية�با�ستثمار�با+غرب،�إ��أن�عناصر�هذا��هتمام�ومجا�ته�ظلت�خUل�هذه�ا+رحلة�بداية�اهتمام�ا+

� �سنة �من �وبدءا �محدودة، �مستويات �~ي��1906~ي �التحول �بدايات �سvÄسم �الخضراء، �الجزيرة �اتفاقية �توقيع مع

السياسة��قتصادية�للمغرب�بحيث�تزايد�اهتمام�البلدان�الك½vى�با�ستثمار�~ي�ا+غرب،

ا+نعطف�الحاسم�~ي�تطور��ستثمارات��جنبية�1956إ`ى�سنة�

وتوزعا�ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�فvÄة�الحماية�ب�ن�مرحلت�ن�أساسيت�ن�،تمتد�ا+رحلة��و`ى�من�

ق��ستثمارات،�أما�ا+رحلة�الثانية�فتمتد�من�بعد�،�هذه�ا+رحلة�طبعها�بطيء�~ي�حجم�تدف1945

�ا+غربي� �استقطاب��قتصاد �مستوى �حيث�ارتفع ��ستقUل، �ا+غرب�عSى �حصول �ح�ن �إ`ى �الثانية �العا+ية الحرب

�وبالخصوص�من�فرنسا، � لUستثمارات��جنبية�~ي�السنوات��و`ى�لهذه�ا+رحلة،

عUقة�الدولة�با�ستثمارات��جنبية�منعطفا�جديدا،�فمنذ�انخراط�ا+غرب�~ي�برنامج�التقويم�الهيكSي،�أصبح�

جلب��ستثمارات��جنبية�من�محددات�السياسة��قتصادية،�ولقد�تأثر�تطور�السياسة��قتصادية�تأثرا�عميقا�بما�

�الت �هذا �وترافق ،fالعالم� ��قتصاد �تغي�vات�~ي �اللي½vالية،حدث�من �تم���mwيمنة �الذي fالعالم� �السياق �مع حول

��ستثمارات� �عSى �و�نفتاح �حدودها �فتح �عSى �الوطنية �تحف����قتصاديات �إ`ى �الدولية �ا+الية �ا+ؤسسات ي

،�هذا�التحول�تفاعلت�معه�مختلف�الدول،�فمنذ��أزمة�ا+ديونية�لسنوات�الثمانينات�أصبح�من�الصعب�

ع�سياسة���تقوم�عSى�مبادئ�التوازنات�ا+اكرواقتصادية،�أو�تتعارض�مع��ستثمار��جن

وإذا�كان��ستثمار��جن��fيشكل�أحد�¢مال�الرئيسية�~ي�بلوغ�تنمية�ناجعة،�فإن�للوسيلة�ا+ستعملة�أثر�~ي�

يعت½�vضروريا�لتأهيل��ستثمار،�غ��vأmÙا�تحقيق�هذه��هداف،�فأغلب�الدول�النامية�تؤمن�بأن�منح�امتيازات�ضريبية�

                   
،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�ا+عمقة�~ي�القانون�الخاص،�جامعة�محمد��ول،�كلية�العلوم�القانونية�"�ستثمار�ومحفزات�تشجيعه�~ي�التشريع�ن�اليم�fgوا+غربي

  .18،�ص��2007 -2006و�قتصادية�و�جتماعية�وجدة،�السنة�الجامعية�

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�"مقاربة�سياسية)  2006 – 1990( �ستثمارات��جنبية�~ي�ا+غرب�

  .8،�ص�2008 – 2007و�قتصادية�و�جتماعية،�الرباط�،�أكدال،�السنة�الجامعية�

فvÄة��ستعمارية�محطة�رئيسية�~ي�فهم�تطور��ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�سنوات�ما�بعد��ستقUل،�بحيث���يمكن�فهم�ا+

لك�أن�جزء�كب��vمن�الشركات��جنبية�ال��fتستقر�~ي�ا+غرب�تعود�حاليا��ستثمارات��جنبية��والحراك�الذي�تعرفه�دون�ربطه�بتأث���vستثمارات�ال��fبوشرت�خUل�هذه�ا+رحلة،�ذ

أهمية�هذه�ا+رحلة�كانت�موضوع�اهتمام�العديد�من�الدراسات،�كنماذج�الكتابات�ال��fتناولت�تطور��ستثمارات��جنبية�خUل�هذه�ا+رحل

investissement au Maroc (1912-1964), les Editions maghrébines,

ففي�ظل�هذه�ا+رحلة،�سار�التوجه�نحو�ال�mليل��نتصار�اللي½vالية�وانتصار�قيامها�الحضارية�أحد�العناصر�ا+حددة�لكتابات�ا+فكرين�ال

�،vالذي�ذهب�~ي�كتابه�الشه�"vاية�التاريخ�والرجل��خ�mÙ"ى�Sائي�عm×أن�النهج�الديموقراطي�الغربي،�ونمط�اقتصاد�السوق�قد�حقق�انتصاره�ال�،

Riccardo Petrella, la dépossession de l’état ,le monde d 
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يمكن�القول�بأن��ستثمار��جن

  681.أو�طويلة��جل

وتكون�عادة�مصحوبة�بنية�إعادة�تحويل�رأس�ا+

أغلب�تعريفات�رجال�القانون�لUستثمار��جن

�با�ستثمار��جن �ا+غربي �ارتباط��قتصاد وبدأت�معالم

خUل�هذه�ا+رحلة�بداية�اهتمام�ا+

� �سنة �من �وبدءا �محدودة، �مستويات ~ي

السياسة��قتصادية�للمغرب�بحيث�تزايد�اهتمام�البلدان�الك½vى�با�ستثمار�~ي�ا+غرب،

إ`ى�سنة��1912امتدت�من�سنة�

وتوزعا�ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�فvÄة�الحماية�ب�ن�مرحلت�ن�أساسيت�ن�،تمتد�ا+رحلة��و`ى�من�

1945إ`ى�سنة��1912سنة�

�ا+غربي� �استقطاب��قتصاد �مستوى �حيث�ارتفع ��ستقUل، �ا+غرب�عSى �حصول �ح�ن �إ`ى �الثانية �العا+ية الحرب

�وبالخصوص�من�فرنسا، � لUستثمارات��جنبية�~ي�السنوات��و`ى�لهذه�ا+رحلة،

عUقة�الدولة�با�ستثمارات��جنبية�منعطفا�جديدا،�فمنذ�انخراط�ا+غرب�~ي�برنامج�التقويم�الهيكSي،�أصبح��ستدخل

جلب��ستثمارات��جنبية�من�محددات�السياسة��قتصادية،�ولقد�تأثر�تطور�السياسة��قتصادية�تأثرا�عميقا�بما�

�الت �هذا �وترافق ،fالعالم� ��قتصاد �تغي�vات�~ي حدث�من

��ستثمارات� �عSى �و�نفتاح �حدودها �فتح �عSى �الوطنية �تحف����قتصاديات �إ`ى �الدولية �ا+الية �ا+ؤسسات وس�ي

،�هذا�التحول�تفاعلت�معه�مختلف�الدول،�فمنذ��أزمة�ا+ديونية�لسنوات�الثمانينات�أصبح�من�الصعب��685جنبية

ع�سياسة���تقوم�عSى�مبادئ�التوازنات�ا+اكرواقتصادية،�أو�تتعارإتبا

وإذا�كان��ستثمار��جن

تحقيق�هذه��هداف،�فأغلب�الدول�النامية�تؤمن�بأن�منح�امتيازات�ضريبية�

�ستثمار�ومحفزات�تشجيعه�~ي�التشريع�ن�اليم�fgوا+غربي"إبراهيم�ا+ؤيد،� -681

و�قتصادية�و�جتماعية�وجدة،�السنة�الجامعية�
�ستثمارات��جنبية�~ي�ا+غرب�"جواد�النوا�ي،� -682

و�قتصادية�و�جتماعية،�الرباط�،�أكدال،�السنة�الجامعية�
فvÄة��ستعمارية�محطة�رئيسية�~ي�فهم�تطور��ستثمارات��جنبية�با+غرب�عSى�امتداد�سنوات�ما�بعد��ستقUل،�بحيث���يمكن�فهم�ا+تعد�ال -683

�ستثمارات��جنبية��والحراك�الذي�تعرفه�دون�ربطه�بتأث���vستثمارات�ال��fبوشرت�خUل�هذه�ا+رحلة،�ذ

  .للفvÄة��ستعمارية

أهمية�هذه�ا+رحلة�كانت�موضوع�اهتمام�العديد�من�الدراسات،�كنماذج�الكتابات�ال��fتناولت�تطور��ستثمارات��جنبية�خUل�هذه�ا+رحل -

 
ففي�ظل�هذه�ا+رحلة،�سار�التوجه�نحو�ال�mليل��نتصار�اللي½vالية�وانتصار�قيامها�الحضارية�أحد�العناصر�ا+حددة�لكتابات�ا+فكرين�ال�- 684

الذي�ذهب�~ي�كتابه�الشه�v،�" فرانسيس�فوكور "ا+فكر��مريكي�

 . بلدان�ا+عسكر��شvÄاكي
685 -monde démocratique, Aout1999, p  3. 
جواد�النوا�ي،�مرجع�سابق،�ص،� -686
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�فقلة� �و�قتصادية، �السياسية �اختUف�إيديولوجي�mا �بغض�النظر�عن �الدول �هذه �إلmÇا �تلجأ �تسهيلية �وسيلة تبقى

�ستثمارات�ا+حلية�ا+نتجة�ا+وجهة�نحو�تحقيق�أهداف�التنمية��قتصادية�تعت½�vأحد�ا+شاكل�الحقيقية�ال��fتؤثر�~ي�

�ولتحقيق�ذلك� ��ستثمار�فmÇا، �عSى �استقطاب�رؤوس��موال��جنبية �محاولة �إ`ى فتدفعها

�م×mا،� �أ��تحقق��هداف�ا+رجوة �يمكن ��خ�vة، �هذه �غ��vأن �للمستثمرين �من��متيازات�الضريبية �مجموعة تمنح

��عتبارات� �عن �خارجا �يكون �ما �غالبا f

حت��عفاءات�الضريبية�~ي�كث��vمن�ا+حطات�~ي�استقطاب�رؤوس�أموال�أجنبية،�ولو�أن�

�fيتعامل�بكث��vمن�الحذر�تجاه�الدولة�ا+ستضيفة،�وهذا�ما�يولد�لديه�

جن�f،�أك¿�vهكذا�فعSى�الرغم�من�كل�الوسائل�التشجيعية،�فإن�عامل�الثقة�هو�الذي�يحدد�قرار��ستثمار�� 

من�ذلك�فإن�هذه�الثقة���ترتكز�عSى�الظروف��قتصادية�والتجارية�¢نية،�ولكن�أيضا�~ي�آفاق�ا+ستقبل�انطUقا�

�fمن�مزايا�سواء�من�خUل�التأث��vعSى�زيادة�ورفع�مستوى��نتاج،�أو�عSى�

الزيادة�~ي�العملة�الصعبة�أو�من�خUل�ا+ساهمة�~ي�تخفيض�تراكم�الديون�الخارجية،�فالعديد�من�الدول�

  . �fخاصة�ا+زايدة�~ي�منح��متيازات�الضريبية

�ارتفاعا� �والتنمية، �للتجارة �ا+تحدة �+ؤتمر��مم �وفقا با+غرب،

،�وبذلك�بلغت�مساهمة��ستثمار��جن��fا+باشر�نسبة�

� �ا+باشر�نسبة fمثل�مخزون��ستثمار��جن�� �كما �للرأسمال�الثابت، �التكوين�الخام من�الناتج�  47,3%~ي

 2013.691سنة��45مقابل��2014مشروعا�جديدا�~ي�ا+غرب�سنة�

،�بعد�2014وmwذا�يعت½�vا+غرب�سادس�دولة�إفريقية�من�حيث�استقطاب��ستثمارات��جنبية�ا+باشرة�سنة�

  ). مليار� 4,7 (ونج�vيا�) مليار�4,8(ومصر�

ي�به��ستثمارات��جنبية�ا+باشرة�~ي�ا+غرب�من�تحسن�وتطور،�إ��أmÙا�تبقى�ضعيفة�

ع�¢مال�ال��fومتقلبة،�حيث�لم�يستطع��قتصاد�ا+غربي�أن�يجدب�إ��قدرا�متوسطا�من�تلك��ستثمارات�با+قارنة�م

 692.كانت�معقودة�علmÇا،�مما�ي½vز�ضعف�إسهام�العوامل�الضريبية�~ي�تحف���وجذب��ستثمارات

                                                           
687Bokila Lofumba « les régimes fiscaux visant à encourage les investissements directs et de portefeuilles dans les  

  .30،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�ص�

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�"2000 – 1990/ 

221.  
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�فقلة� �و�قتصادية، �السياسية �اختUف�إيديولوجي�mا �بغض�النظر�عن �الدول �هذه �إلmÇا �تلجأ �تسهيلية �وسيلة تبقى

�ستثمارات�ا+حلية�ا+نتجة�ا+وجهة�نحو�تحقيق�أهداف�التنمية��قتصادية�تعت½�vأحد�ا+شاكل�الحقيقية�ال��fتؤثر�~ي�
�ولتحقيق�ذلك�687 ��ستثمار�فmÇا، �عSى �استقطاب�رؤوس��موال��جنبية �محاولة �إ`ى فتدفعها

�م×mا،� �أ��تحقق��هداف�ا+رجوة �يمكن ��خ�vة، �هذه �غ��vأن �للمستثمرين �من��متيازات�الضريبية �مجموعة تمنح

�قرار�ا+س �Þن ��جنبية، �رؤوس��موال �عSى ��عتبارات�فتخلف�آثار�سلبية �عن �خارجا �يكون �ما �غالبا fتثمر��جن�

  688.الضريبية،�لكون�عوامل�أخرى�تجعل�حتمية�رحيله�مؤكدة�أك¿�vمن�الضريبة

ورغم�ذلك�فقد�نجحت��عفاءات�الضريبية�~ي�كث��vمن�ا+حطات�~ي�استقطاب�رؤوس�أموال�أجنبية،�ولو�أن�

  . قتذلك�أدى�إ`ى�إهدار�أموال�وموارد�ضريبية�وإن�بشكل�مؤ 

هذا�مع��شارة�إ`ى�أن�ا+ستثمر��جن��fيتعامل�بكث��vمن�الحذر�تجاه�الدولة�ا+ستضيفة،�وهذا�ما�يولد�لديه�

  689.شعورا�بعدم��طمئنان�الذي�يشكل�السبب�الرئي,�fÁلvÄدده�أو�رحيله

هكذا�فعSى�الرغم�من�كل�الوسائل�التشجيعية،�فإن�عامل�الثقة�هو�الذي�يحدد�قرار��ستثمار�� 

من�ذلك�فإن�هذه�الثقة���ترتكز�عSى�الظروف��قتصادية�والتجارية�¢نية،�ولكن�أيضا�~ي�آفاق�ا+ستقبل�انطUقا�

  690.من�الواقع�السيا�fÁæو�جتما�ي

وعموما�فنظرا�+ا�لUستثمار��جن��fمن�مزايا�سواء�من�خUل�التأث��vعSى�زيادة�ورفع�مستوى��نتاج،�أو�عSى�

الزيادة�~ي�العملة�الصعبة�أو�من�خUل�ا+ساهمة�~ي�تخفيض�تراكم�الديون�الخارجية،�فالعديد�من�الدول�

��vى�توف�Sا�ا+غرب�تعمل�عm×النامية�وم  

الظروف�ا+Uئمة�لتشجيع��ستثمار��جن��fخاصة�ا+زايدة�~ي�منح��متيازات�الضريبية

� �ا+باشرة �عرفت��ستثمارات��جنبية �ارتفاعا�وقد �والتنمية، �للتجارة �ا+تحدة �+ؤتمر��مم �وفقا با+غرب،

،�وبذلك�بلغت�مساهمة��ستثمار��جن2013مليار�دو�ر�سنة��3,6،�مسجلة�2014

� �ا+باشر�نسبة fمثل�مخزون��ستثمار��جن�� �كما �للرأسمال�الثابت، �التكوين�الخام ~ي

مشروعا�جديدا�~ي�ا+غرب�سنة��67الداخSي�الخام،�ووفقا�لنفس�ا+صدر�تم�تنفيذ�

وmwذا�يعت½�vا+غرب�سادس�دولة�إفريقية�من�حيث�استقطاب��ستثمارات��جنبية�ا+باشرة�سنة�

ومصر�) مليار� 4,9(وا+وزامبيق�) مليار� 5,5(والكونغو�) مليار�دو�ر

عموما�فرغم�ما�تو�ي�به��ستثمارات��جنبية�ا+باشرة�~ي�ا+غرب�من�تحسن�وتطور،�إ��أmÙا�تبقى�ضعيفة�

ومتقلبة،�حيث�لم�يستطع��قتصاد�ا+غربي�أن�يجدب�إ��قدرا�متوسطا�من�تلك��ستثمارات�با+قارنة�م

كانت�معقودة�علmÇا،�مما�ي½vز�ضعف�إسهام�العوامل�الضريبية�~ي�تحف���وجذب��ستثمارات

                   
 encourage les investissements directs et de portefeuilles dans les P.V.D brulyan » 1981

103-104 .  

105.  

،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�ص�2016التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�

/ ات�والضريبة�العامة�عSى�الدخل�الضريبة�عSى�الشرك"،�نموذج�"�بعاد�السوسيوسياسية�للجباية�ا+غربية

221ص��2007-2006العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،�السنة�الجامعية�

ا�	و��� ا�����
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�فقلة� �و�قتصادية، �السياسية �اختUف�إيديولوجي�mا �بغض�النظر�عن �الدول �هذه �إلmÇا �تلجأ �تسهيلية �وسيلة تبقى

�ستثمارات�ا+حلية�ا+نتجة�ا+وجهة�نحو�تحقيق�أهداف�التنمية��قتصادية�تعت½�vأحد�ا+شاكل�الحقيقية�ال��fتؤثر�~ي�

�النامية،�تنمية 687الدول

�م×mا،� �أ��تحقق��هداف�ا+رجوة �يمكن ��خ�vة، �هذه �غ��vأن �للمستثمرين �من��متيازات�الضريبية �مجموعة تمنح

�قرار�ا+س �Þن ��جنبية، �رؤوس��موال �عSى فتخلف�آثار�سلبية

الضريبية،�لكون�عوامل�أخرى�تجعل�حتمية�رحيله�مؤكدة�أك¿�vمن�الضريبة

ورغم�ذلك�فقد�نجحت��عفاءات�الضريبية�~ي�كث��vمن�ا+حطات�~ي�استقطاب�رؤوس�أموال�أجنبية،�ولو�أن�

ذلك�أدى�إ`ى�إهدار�أموال�وموارد�ضريبية�وإن�بشكل�مؤ 

هذا�مع��شارة�إ`ى�أن�ا+ستثمر��جن

شعورا�بعدم��طمئنان�الذي�يشكل�السبب�الرئي

هكذا�فعSى�الرغم�من�كل�الوسائل�التشجيعية،�فإن�عامل�الثقة�هو�الذي�يحدد�قرار��ستثمار�� 

من�ذلك�فإن�هذه�الثقة���ترتكز�عSى�الظروف��قتصادية�والتجارية�¢نية،�ولكن�أيضا�~ي�آفاق�ا+ستقبل�انطUقا�

من�الواقع�السيا�fÁæو�جتما�ي

وعموما�فنظرا�+ا�لUستثمار��جن

الزيادة�~ي�العملة�الصعبة�أو�من�خUل�ا+ساهمة�~ي�تخفيض�تراكم�الديون�الخارجية،�فالعديد�من�الدول�مستوى�

��vى�توف�Sا�ا+غرب�تعمل�عm×النامية�وم

الظروف�ا+Uئمة�لتشجيع��ستثمار��جن

�� �ا+باشرة �عرفت��ستثمارات��جنبية وقد

2014سنة�� 8,6%بنسبة

%10,9� �مثل�مخزون��ستثمار��جن� �كما �للرأسمال�الثابت، �التكوين�الخام ~ي

الداخSي�الخام،�ووفقا�لنفس�ا+صدر�تم�تنفيذ�

وmwذا�يعت½�vا+غرب�سادس�دولة�إفريقية�من�حيث�استقطاب��ستثمارات��جنبية�ا+باشرة�سنة�

مليار�دو�ر 5,7(جنوب�إفريقيا�

عموما�فرغم�ما�تو�

ومتقلبة،�حيث�لم�يستطع��قتصاد�ا+غربي�أن�يجدب�إ��قدرا�متوسطا�من�تلك��ستثمارات�با+قارنة�م

كانت�معقودة�علmÇا،�مما�ي½vز�ضعف�إسهام�العوامل�الضريبية�~ي�تحف���وجذب��ستثمارات

» 1981, P3. 
103عزيز�صميم،�مرجع�سابق،�ص��-688
105ز�صميم،�مرجع�سابق،�ص�عزي -689
  .105ا+رجع�نفسه،�ص��-690
التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�-691
�بعاد�السوسيوسياسية�للجباية�ا+غربية"أحمد�أدعSي،��-692

العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،�السنة�الجامعية�



   �����2022 –����ان– 2022
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إن�مبادرة�السلطات�العمومية�بمنح�التحف��ات�الضريبية�للمقاو�ت�من�أجل�تحقيق�أهداف�اقتصادية�قد�تنعكس�

  حددات��جتماعية؟

 

�بالبنيات� �واسع �بشكل �يرتبط �للدولة �الجبائي �النظام �أن �للضريبة �السوسيولوجية �الدراسات أكدت

انعكاس�) اري�كوديمfبول�م(تعب��vفالنظام�الجبائي�يعت½�v~ي�هذا��طار�بحد�

�البنيات�وتقلبات�الظرفية� �ويvÄجم �الحضارة �يعكس�تاريخ �الضريبة �تاريخ بأن

�وتحو�ت�تاريخية�حاسمة، �اجتما�ي �تتاح�لتطور �أmÙا �ا+غربية �الجبائية �يم���السياسة �جانب�الدور��695وأهم�ما وإ`ى

أن�تضطلع�به�الضريبة�~ي�سياسة�التنمية��قتصادية�من�حيث�قدر»mا�عSى�توجيه�رؤوس��موال�

ف�féأيضا�قادرة�عSى�أن��696نحو�بعض��نشطة�أو�القطاعات�ال�m«�fدف�السلطات�العمومية�إ`ى�تنمي�mا�وتطويرها،

�لبعض fالضري�� ��عفاء �طريق �عن �وذلك ��جتماعية، �للقطاعات �محفزة �أداة �الطبيعة��تكون �ذات القطاعات

�جتماعية،�ولعل�هذا�التصور�هو�الذي�حاولت�السلطات�العمومية�تطبيقه�عندما�أقرته�~ي�ميثاق��ستثمار�لسنة�

  . فقد�نصت�ا+ادة�الثانية�من�الباب��ول�أن�التداب��vال��fجاء�mwا�ا+يثاق�»mدف�إ`ى�إنعاش�التشغيل

ى�إ`ى�تحقيق�سياسة�ضريبية�عادلة،�بالرغم�من�أن�النتائج�تكشف�

�عSى� �يجب �وهو��مر�الذي �السكن، �وأزمة �البطالة �كظاهرة �الظواهر، �من �مجموعة fÁ

السلطات�العمومية�تداركه�من�خUل�نهجها�لسياسة�ضريبية�قادرة�عSى�التقليص�من�الفوارق�والتفاوتات�~ي�توزيع�

  .صحح�~ي�إطار�بنية�مجتمعية�معينة

�فالتحف��ات�الضريبية�يvÄتب�علmÇا�مجموعة�من�¢ثار��جتماعية،�إ��أننا�سنقتصر�فقط�عSى�دراسة�آثارها� وهكذا

 ).  الفقرة�الثانية

يلعب��ستثمار�دورا�طUئعيا�~ي�تحقيق�التنمية��جتماعية،�وا+تمثل�أساسا�~ي�خلق�فرص�الشغل�وإحداث�ا+رافق�

�v�2004- 2005ة�لسنة��ساسية�ال��fستستفيد�م×mا�مختلف�الفئات��جتماعية�با+غرب،�فحسب��حصاءات��خ

مليون�نسمة�نصفهم�يستقر�~ي�ا+دن�الك½vى،�وأكدت�عSى�أن�عدد�الساكنة�

�تقل� �الذين �الشباب �خاصة �القاعدة �متسع �ا+غربي �السكاني �الهرم �أن �أي �نسمة، مUي�ن

�العمل� �عSى �الطلب �مستوى �تزايد �يقابله �ا+غرب، �سكان دد

                                                           
Paul marie Gaudement, le droit financier compar 

القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،��،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

إن�مبادرة�السلطات�العمومية�بمنح�التحف��ات�الضريبية�للمقاو�ت�من�أجل�تحقيق�أهداف�اقتصادية�قد�تنعكس�

حددات��جتماعيةأيضا�عSى�القطاع��جتما�ي،�فكيف�ستؤثر�إذا�هذه�التداب��vعSى�ا+

التحفD¿ات]الضريبية]�نعكاسات]�جتماعية]لسياسة: 

�بالبنيات� �واسع �بشكل �يرتبط �للدولة �الجبائي �النظام �أن �للضريبة �السوسيولوجية �الدراسات أكدت

فالنظام�الجبائي�يعت½�v~ي�هذا��طار�بحد�. �693قتصادية�و�جتماعية�لهذه�الدولة

�البنيات�وتقلبات�الظرفية�) لوفن½vغر(ويؤكد �ويvÄجم �الحضارة �يعكس�تاريخ �الضريبة �تاريخ بأن

�وتحو�ت�تاريخية�حاسمة، �اجتما�ي �تتاح�لتطور �أmÙا �ا+غربية �الجبائية �يم���السياسة وأهم�ما

أن�تضطلع�به�الضريبة�~ي�سياسة�التنمية��قتصادية�من�حيث�قدر»mا�عSى�توجيه�رؤوس��موال�

نحو�بعض��نشطة�أو�القطاعات�ال�m«�fدف�السلطات�العمومية�إ`ى�تنمي�mا�وتطويرها،

�لبعض fالضري�� ��عفاء �طريق �عن �وذلك ��جتماعية، �للقطاعات �محفزة �أداة تكون

�جتماعية،�ولعل�هذا�التصور�هو�الذي�حاولت�السلطات�العمومية�تطبيقه�عندما�أقرته�~ي�ميثاق��ستثمار�لسنة�

فقد�نصت�ا+ادة�الثانية�من�الباب��ول�أن�التداب��vال��fجاء�mwا�ا+يثاق�»mدف�إ`ى�إنعا

��fيس�ى�إ`ى�تحقيق�سياسة�ضريبية�عادلة،�بالرغم�من�أن�النتائج�تكشف�و��يخفى�أيضا�أن�النظام�الضري

�عSى� �يجب �وهو��مر�الذي �السكن، �وأزمة �البطالة �كظاهرة �الظواهر، �من �مجموعة fÁ.تف� �خUل �من عكس�ذلك

السلطات�العمومية�تداركه�من�خUل�نهجها�لسياسة�ضريبية�قادرة�عSى�التقليص�من�الفوارق�والتفاوتات�~ي�توزيع�

الدخول،�وتوف��vا+زيد�من�فرض�الشغل،�إذ�من�ا+فvÄض�أن�تقوم�بدور�ا+صحح�~ي�إطار�بنية�مجتمعية�معينة

�فالتحف��ات�الضريبية�يvÄتب�علmÇا�مجموعة�من�¢ثار��جتماعية،�إ��أننا�سنقتصر�فقط�عSى�دراسة�آثارها� وهكذا

الفقرة�الثانية(قطاع�السكن��ثم�عSى�مستوى ) الفقرة��و`ى(عSى�مستوى�حركية�سوق�الشغل�

 ع�ى]مستوى]حركية]سوق]الشغل

يلعب��ستثمار�دورا�طUئعيا�~ي�تحقيق�التنمية��جتماعية،�وا+تمثل�أساسا�~ي�خلق�فرص�الشغل�وإحداث�ا+رافق�

�ساسية�ال��fستستفيد�م×mا�مختلف�الفئات��جتماعية�با+غرب،�فحسب��حصاءات��خ

مليون�نسمة�نصفهم�يستقر�~ي�ا+دن�الك½vى،�وأكدت�عSى�أن�عدد�الساكنة��23حددت�نسبة�الساكنة�~ي�ا+غرب�بــ�

�تقل�� �الذين �الشباب �خاصة �القاعدة �متسع �ا+غربي �السكاني �الهرم �أن �أي �نسمة، مUي�ن

� �يشكلون �والذين �ع�7%سنة، �العمل�من �عSى �الطلب �مستوى �تزايد �يقابله �ا+غرب، �سكان دد

 .     والخدمات��جتماعية�كالتعليم�والصحة�والسكن�

                   Paul marie Gaudement, le droit financier comparé ,bilan et perspective,dans le livre centenaire de la société de législation comparé, Agen,1969, P
  . 73عبد�السUم�أديب،�مرجع�سابق،�ص�

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم"اتخاذ�القرار�الجبائي�والعدالة�الجبائية

  .329ص��2008 – 2009

Gregoire du hamel, « les paradis des fiscaux » ,jaques  

120.  
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إن�مبادرة�السلطات�العمومية�بمنح�التحف��ات�الضريبية�للمقاو�ت�من�أجل�تحقيق�أهداف�اقتصادية�قد�تنعكس�

أيضا�عSى�القطاع��جتما�ي،�فكيف�ستؤثر�إذا�هذه�التداب��vعSى�ا+

: اBطلب]الثاني

�بالبنيات� �واسع �بشكل �يرتبط �للدولة �الجبائي �النظام �أن �للضريبة �السوسيولوجية �الدراسات أكدت

�قتصادية�و�جتماعية�لهذه�الدولة

� ويؤكدللبنيات��جتماعية،

  694.�قتصادية

�وتحو�ت�تاريخية�حاسمة، �اجتما�ي �تتاح�لتطور �أmÙا �ا+غربية �الجبائية �يم���السياسة وأهم�ما

أن�تضطلع�به�الضريبة�~ي�سياسة�التنمية��قتصادية�من�حيث�قدر»mا�عSى�توجيه�رؤوس��موال��ا+ؤثر�الذي�ينتظر 

نحو�بعض��نشطة�أو�القطاعات�ال�m«�fدف�السلطات�العمومية�إ`ى�تنمي�mا�وتطويرها،

�الضري ��عفاء �طريق �عن �وذلك ��جتماعية، �للقطاعات �محفزة �أداة تكون

�جتماعية،�ولعل�هذا�التصور�هو�الذي�حاولت�السلطات�العمومية�تطبيقه�عندما�أقرته�~ي�ميثاق��ستثمار�لسنة�

فقد�نصت�ا+ادة�الثانية�من�الباب��ول�أن�التداب��vال��fجاء�mwا�ا+يثاق�»mدف�إ`ى�إنعا�1995،697

و��يخفى�أيضا�أن�النظام�الضري

�عSى� �يجب �وهو��مر�الذي �السكن، �وأزمة �البطالة �كظاهرة �الظواهر، �من �مجموعة fÁ.تف� �خUل �من عكس�ذلك

السلطات�العمومية�تداركه�من�خUل�نهجها�لسياسة�ضريبية�قادرة�عSى�التقليص�من�الفوارق�والتفاوتات�~ي�توزيع�

الدخول،�وتوف��vا+زيد�من�فر

�فالتحف��ات�الضريبية�يvÄتب�علmÇا�مجموعة�من�¢ثار��جتماعية،�إ��أننا�سنقتصر�فقط�عSى�دراسة�آثارها� وهكذا

عSى�مستوى�حركية�سوق�الشغل�

ع�ى]مستوى]حركية]سوق]الشغل: الفقرة]iوºى

يلعب��ستثمار�دورا�طUئعيا�~ي�تحقيق�التنمية��جتماعية،�وا+تمثل�أساسا�~ي�خلق�فرص�الشغل�وإحداث�ا+رافق�

�ساسية�ال��fستستفيد�م×mا�مختلف�الفئات��جتماعية�با+غرب،�فحسب��حصاءات��خ

حددت�نسبة�الساكنة�~ي�ا+غرب�بــ�

� ���يتعدى �10النشيطة

� �عن ��25أعمارهم �يشكلون �والذين سنة،

والخدمات��جتماعية�كالتعليم�وال

693-gislation comparé, Agen,1969, P 223. 
عبد�السUم�أديب،�مرجع�سابق،�ص�-694
اتخاذ�القرار�الجبائي�والعدالة�الجبائية"توفيق�الطاهري،��-695

2009الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�
696-» ,jaques Grancher,Paris, 1999 p  50. 
120عزيز�صميم،�مرجع�سابق،�ص��-697
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�لتطوير� �خاصة �عناية �ا+غرب �منح �فقد �ببUدنا، ��جتما�ي �با+ستوى

ستثمارية،�بحيث�انتقلت�حصة�القطاع�الصنا�ي�

ويشغل�ما�يزيد�عن�نصف�مليون�من�اليد�العاملة،�أما�

  698.من�اليد�العاملة

ص�عددا�كب�vا�من�اليد�العاملة�ويساهم�~ي�رفع�دخل�الفئات�العريضة�

  . fÁء�الذي�سينعكس�بشكل�إيجابي�عSى�تطور�الفئات��جتماعية�وتحس�ن�مستويات�عيشها

�استثمار� �تشجيع �فإن�سياسة �التنمية، �برامج �~ي �الطلب�تبدو�نسبيا

وتبعا�لطبيعته،�فإن�أهمية�خلق�مناصب�

��ختيار�ب�ن� ��ستثمار�~ي �اختUف�مشاريع �مدى �إ`ى �أيضا �يخضع �أنه �إضافة �استثمار�وآخر، �ب�ن �تختلف الشغل

�~ي�التخفيف�من�هذه�الظاهرة،�ولو�أن�الضرائب�مبدئيا� �f~ي�هذا��طار�دورا�مهما�نسبيا

حيادية�فيما�يخص�عUقة�الشغل�برأس�ا+ال،�لكن�الصياغة�ال��fتكون�علmÇا�التشجيعات�الضريبية�يمكن�أن�تعمل�

 mÙ.700ا�الرفع�من�مستوى�التشغيل�~ي�مقابل�نشاطات�أخرى�تعتمد�عSى�الرأسمال

�سوق�الشغل�فقط�أمر�مستهجن�وغ��vص)ي،�

�ذلك�أن�هناك�عوامل�ومحددات�أخرى�تتدخل�~ي�تفاقم�هذه�ا+عضلة،�فا+غرب�كغ�vه�من�البلدان�النامية،يعاني�من

�تفاقم�ا+شكل، �مستوى�درجة �~ي �لغياب�مبادرات�جدية�وصريحة �نظرا �الذي�يزداد�حدة إ��أن��701مشكل�البطالة،

�من�خUل�تراجع�عدد�العاطل�ن�بنسبة� �الفvÄات��خ�vة، �~ي عSى�ا+ستوى��11,8%معدل�البطالة�قد�عرف�انخفاضا

�عرف�سوق�الشغل�إحداث�مناصب� كما

�ويبقى�قطاع� �ا+توسط�سنويا، ألف�فرصة�عمل�~ي

،�)2012و�2002ما�يقارب�مليون�منصب�شغل�ب�ن�سنة�

وقد�تعزز�هذا��2002سنة��11,3%مقابل�

ورغم�هذه�النتائج��يجابية،�وفض�Uعن�تفعيل�

�باستمرار�اخت�Uت�ك½vى  �با+غرب�يتسم �مازال�سوق�الشغل تطرح���الشغل،

                                                           

699
Lahlou soumia, « problématique de l’emploi industriel au Maroc 

 .64لية،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�ص�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�لتطوير� �خاصة �عناية �ا+غرب �منح �فقد �ببUدنا، ��جتما�ي �ال×mوض�با+ستوى �~ي ��ستثمارات �لدور ونظرا

ستثمارية،�بحيث�انتقلت�حصة�القطاع�الصنا�ي�ا+جال�الصنا�ي�ليعرف�نموا�كميا�ونوعيا�عSى�مختلف�ا+ستويات�� 

ويشغل�ما�يزيد�عن�نصف�مليون�من�اليد�العاملة،�أما�� 25%وأصبح�القطاع�يصدر�2002سنة�

من�اليد�العاملة� 10%ألف�عامل�أي��49بالنسبة�للصناعات�ا+عدنية�وا+يكانيكية�فإmÙا�تشغل�

ص�عددا�كب�vا�من�اليد�العاملة�ويساهم�~ي�رفع�دخل�الفئات�العريضة�وهكذا�يبدو�أن�القطاع�الصنا�ي�يمت

fÁء�الذي�سينعكس�بشكل�إيجابي�عSى�تطور�الفئات��جتماعية�وتحس�ن�مستويات�عيشها

�استثمار� �تشجيع �فإن�سياسة �التنمية، �برامج �~ي �الشغل�لصالح�الطلب�تبدو�نسبيا �م��ان �كانت�أهداف�تقليل وإذا

 .699واص�قد���تس��v~ي�هذا��تجاه،�حيث�أmÙا���تحظى�بنفس��هتمام

وتبعا�لطبيعته،�فإن�أهمية�خلق�مناصب��.عSى�أي�فإن�كل�استثمار�من�شأنه�أن�يوفر�مناصب�شغل�جديدة

��ختيار�ب�ن� ��ستثمار�~ي �اختUف�مشاريع �مدى �إ`ى �أيضا �يخضع �أنه �إضافة �استثمار�وآخر، �ب�ن �تختلف الشغل

  . تماد�عSى�الرأسمال�وعSى�الشغل

�~ي�التخفيف�من�هذه�الظاهرة،�ولو�أن�الضرائب�مبدئيا� وقد�يلعب�ا+حيط�الضري��f~ي�هذا��طار�دورا�مهما�نسبيا

حيادية�فيما�يخص�عUقة�الشغل�برأس�ا+ال،�لكن�الصياغة�ال��fتكون�علmÇا�التشجيعات�الضريبية�يمكن�أن�تعمل�

mÙا�الرفع�من�مستوى�التشغيل�~ي�مقابل�نشاطات�أخرى�تعتمد�عSى�الرأسمالعSى�تشجيع�نشاطات�من�شأ

إن�محاولة�البعض�الربط�ب�ن�التشجيعات�الجبائية�وإنعاش�سوق�الشغل�فقط�أمر�مستهجن�وغ��vص

ذلك�أن�هناك�عوامل�ومحددات�أخرى�تتدخل�~ي�تفاقم�هذه�ا+عضلة،�فا+غرب�كغ�vه�من�البلدان�النامية،يعاني�من

�تفاقم�ا+شكل، �مستوى�درجة �~ي �لغياب�مبادرات�جدية�وصريحة �نظرا �الذي�يزداد�حدة مشكل�البطالة،

�من�خUل�تراجع�عدد�العاطل�ن�بنسبة� �الفvÄات��خ�vة، �~ي معدل�البطالة�قد�عرف�انخفاضا

�أفادت�به�ا+ندوبية�السامية�للتخطيط �عرف�سوق�الشغل�إحداث�مناصب�� 702.حسب�ما كما

�يعادل�مليون��1,8 �أي�ما �ويبقى�قطاع��162منصب، �ا+توسط�سنويا، ألف�فرصة�عمل�~ي

ما�يقارب�مليون�منصب�شغل�ب�ن�سنة�( 57,3%الخدمات�القطاع�ا+شغل��ول�~ي�ا+غرب�بحصة�

مقابل��2012سنة��9%زليا،�وصل�إ`ى�ونتيجة�لذلك،�عرف�معدل�البطالة�من)ى�تنا

ورغم�هذه�النتائج��يجابية،�وفض�Uعن�تفعيل�. 8,8%مع�معدل�بطالة�بلغ���2013تجاه�خUل�الربع�الثاني�من�سنة�

�باستمرار�اخت�Uت�ك½vى  �با+غرب�يتسم �مازال�سوق�الشغل �إنعاش�الشغل، �أجل �ا+بادرات�من �من العديد

  703.العديد�من�التحديات�يتع�ن�رفعها

                   
  .2005السامية�للتخطيط�سنة�التقرير�العام�الصادر�عن�مديرية��حصاء،�ا+ندوبية�

emploi industriel au Maroc » ,mémoire de D.E.S, fac de droit ,Rabat ,1984 P 157. 

135.  

 ر�با+وقع��لكvÄوني،�منشو )ا+ندوب�السامي�للتخطيط

   32min   :.16h،�عSى�الساعة،2018ف½vاير��15: ،�تاريخ�الولوج2009يوليوز��28،�بتاريخ�

لية،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�ص�،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+ا2014التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�
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�ال×mو �~ي ��ستثمارات �لدور ونظرا

ا+جال�الصنا�ي�ليعرف�نموا�كميا�ونوعيا�عSى�مختلف�ا+ستويات�� 

سنة�� 18 %إ`ى� 10%من

بالنسبة�للصناعات�ا+عدنية�وا+يكانيكية�فإmÙا�تشغل�

وهكذا�يبدو�أن�القطاع�الصنا�ي�يمت

من�ا+جتمع،�ال.fÁء�الذي�سينعكس�بشكل�إيجابي�عSى�تطور�الفئات��جتماعية�وتحس�ن�مستويات�عيشها

�الشغل�لصال �م��ان �كانت�أهداف�تقليل وإذا

واص�قد���تس��v~ي�هذا��تجاه،�حيث�أmÙا���تحظى�بنفس��هتمامالخ

عSى�أي�فإن�كل�استثمار�من�شأنه�أن�يوفر�مناصب�شغل�جديدة

��ختيار�ب�ن� ��ستثمار�~ي �اختUف�مشاريع �مدى �إ`ى �أيضا �يخضع �أنه �إضافة �استثمار�وآخر، �ب�ن �تختلف الشغل

تماد�عSى�الرأسمال�وعSى�الشغل�ع

�~ي�التخفيف�من�هذه�الظاهرة،�ولو�أن�الضرائب�مبدئيا� وقد�يلعب�ا+حيط�الضري��f~ي�هذا��طار�دورا�مهما�نسبيا

حيادية�فيما�يخص�عUقة�الشغل�برأس�ا+ال،�لكن�الصياغة�ال��fتكون�علmÇا�التشجيعات�الضريبية�يمكن�أن�تعمل�

عSى�تشجيع�نشاطات�من�شأ

إن�محاولة�البعض�الربط�ب�ن�التشجيعات�الجبائية�وإنعا

ذلك�أن�هناك�عوامل�ومحددات�أخرى�تتدخل�~ي�تفاقم�هذه�ا+عضلة،�فا+غرب�كغ�vه�من�البلدان�النامية،يعاني�من

�تفاقم�ا+شكل، �مستوى�درجة �~ي �لغياب�مبادرات�جدية�وصريحة �نظرا �الذي�يزداد�حدة مشكل�البطالة،

�من�خUل�تراجع�عدد�العاطل�ن�بنسبة� �الفvÄات��خ�vة، �~ي معدل�البطالة�قد�عرف�انخفاضا

�أفادت�به�ا+ندوبية�السامية�للتخطيط�2009الوط�fgسنة� حسب�ما

�~ي�حدود� شغل�صافية

الخدمات�القطاع�ا+شغل��ول�~ي�ا+غرب�بحصة�

ونتيجة�لذلك،�عرف�معدل�البطالة�من

�تجاه�خUل�الربع�الثاني�من�سنة�

�إنعا �أجل �ا+بادرات�من �من العديد

العديد�من�التحديات�يتع�ن�رفعها

التقرير�العام�الصادر�عن�مديرية��حصاء،�ا+ندوبية��-698

135عزيز�صميم،�مرجع�سابق�ص�-700
  . 136ا+رجع�نفسه،�ص�-701
702-�fا+ندوب�السامي�للتخطيط(تصريح�أفاد�به�احمد�لحليم

،�بتاريخ�www.hespress.com :لهس½vيس
التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة� -703
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وجود�تذبذبات��2012 -2002ويظهر�من�خUل�تحليل�العUقة�ب�ن�النمو��قتصادي�والتشغيل�خUل�الفvÄة�

�ترجم�ارتفاع�نقطة�واحدة�من� �الفvÄة، �ففي�ا+توسط�خUل�هذه ~ي�محتوى�النمو��قتصادي�من�مناصب�الشغل،

بسبب��2009و�2008ى�بدأ�~ي�الvÄاجع�خUل�

�2009سنة�� 0,20إ`ى�2008نقطة�سنة�

�توفر�ق �القطا�ي، �ا+ستوى �والبناء�وعSى �الخدمات طاعات

  2012.704و
 :أهمهالعل��705

�10000ي�~ي�حدود�من�خUل�تبسيط�شروط�إعفاء��جر�الشهري��جما`

�~ي� �الشروع �تاريخ �من �ابتداء ��متيازات �هذه �من �من��ستفادة �النشأة �الحديثة �ا+قاو�ت �وذلك�ع½�vتمك�ن درهم،

���2018حداث،�ثم�تمديد�أجل�هذا��عفاء�للمقاو�ت�ا+حدثة�خUل�الفvÄة�ا+متدة�من�فاتح�يناير�

  .حاليا�5أجراء�عوض��10عSى��ستفادة�من�هذا��عفاء�بالنسبة�لـ�

التخفيض�من�الضريبة�عSى�الشركات�والضريبة�عSى�الدخل،إثر�ا+ساهمة�~ي�رأس�مال�ا+قاو�ت�الناشئة�ا+بتكرة�~ي�

�أرض�الواقع� �عSى �تطبيقها �تم �إذا ا+غرب،

�fÁطابعا�مهما�لدى��سر�ا+غربية،�ولهذا�فقد�حاولت�السلطات�

+باشرة،�وتنمية�هذا�القطاع�تمر�بالضرورة�ع½�vتنمية�

�ا+نطلق�نطرح�التساؤل�التا`ي هل�: ومن�هذا

�رهينة� �السلطات�العمومية�~ي�تسهيل�الولوج�إ`ى�السكن�وسد�العجز�أم�أmÙا تمكنت�السياسة�الضريبية�ال��fتنهجها

إن�ا+Uحظ�من�خUل�السياسة�ا+تبعة�~ي�مجال�العقار�منذ��ستقUل�أmÙا�أصبحت�من��هداف�الرئيسية�

�ال½vامج� �~ي �ا+سطرة ��ولويات �من �أولوية �أصبحت �حيث �عام، �بشكل ��قتصادية �السياسة �داخل و�ساسية

                                                           

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���
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ويظهر�من�خUل�تحليل�العUقة�ب�ن�النمو��قتصادي�والتشغيل�خUل�الفvÄة�

�ترجم�ارتفاع�نقطة�واحدة�من� �الفvÄة، �ففي�ا+توسط�خUل�هذه ~ي�محتوى�النمو��قتصادي�من�مناصب�الشغل،

نقطة�من�التشغيل�غ��vأن�هذا�ا+ن)ى�بدأ�~ي�الvÄاجع�خUل� 0,31  والنمو��قتصادي�بارتفاع�بنح

نقطة�سنة�� 0,24آثار��زمة�ا+الية�و�قتصادية�العا+ية،�حيث�انتقل�هذا�ا+حتوى�من�

� �الفvÄة �خUل �توفر�ق�.2007- 2000نقطة �القطا�ي، �ا+ستوى وعSى

و�2002من�ا+ناصب�ا+حدثة�ما�ب�ن�� 85%و�شغال�العمومية�لوحدها�ما�يقارب

705عSى�اتخاذ�مجموعة�من�التداب�v،�2018ونش��vإ`ى�أن�الحكومة�قامت�برسم�سنة�

من�خUل�تبسيط�شروط�إعفاء��جر�الشهري��جما`" التحف��" تحس�ن�جاذبية�نظام�

�~ي� �الشروع �تاريخ �من �ابتداء ��متيازات �هذه �من �من��ستفادة �النشأة �الحديثة �ا+قاو�ت �وذلك�ع½�vتمك�ن درهم،

��حداث،�ثم�تمديد�أجل�هذا��عفاء�للمقاو�ت�ا+حدثة�خUل�الفvÄة�ا+متدة�من�فاتح�يناير�

عSى��ستفادة�من�هذا��عفاء�بالنسبة�لـ��،�وكذلك�التنصيص

التخفيض�من�الضريبة�عSى�الشركات�والضريبة�عSى�الدخل،إثر�ا+ساهمة�~ي�رأس�مال�ا+قاو�ت�الناشئة�ا+بتكرة�~ي�

 .مجال�التكنولوجيا�الحديثة

�ب �التشغيل �مستوى �عSى �ستنعكس�إيجابا �التداب��vا+تخذة، �فهذه �أرعموما �عSى �تطبيقها �تم �إذا ا+غرب،

 :ع�ى]مستوى]قطاع]السكن

يعت½�vقطاع�السكن�من�القطاعات��ساسية�ال��fتكت,�fÁطابعا�مهما�لدى��سر�ا+غربية،�ولهذا�فقد�حاولت�السلطات�

+باشرة،�وتنمية�هذا�القطاع�تمر�بالضرورة�ع½�vتنمية�العمومية�تنميته�انطUقا�من�مجموعة�من��جراءات�والتداب��vا

�ب�ن�ا+تغ�vين، �ذلك�أن�هناك�عUقة�وطيدة �ا+نطلق�نطرح�التساؤل�التا`ي��706قتصاد�بصفة�عامة، ومن�هذا

�رهينة� �السلطات�العمومية�~ي�تسهيل�الولوج�إ`ى�السكن�وسد�العجز�أم�أmÙا تمكنت�السياسة�الضريبية�ال��fتنهجها

إن�ا+Uحظ�من�خUل�السياسة�ا+تبعة�~ي�مجال�العقار�منذ��ستقUل�أmÙا�أصبحت�من��هداف�الرئيسية�

�ال½vامج� �~ي �ا+سطرة ��ولويات �من �أولوية �أصبحت �حيث �عام، �بشكل ��قتصادية �السياسة �داخل و�ساسية

                   

 .17،�ص� 2018تقرير�عن�م��انية�ا+واطن،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�سنة
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ويظهر�من�خUل�تحليل�العUقة�ب�ن�النمو��قتصادي�والتشغيل�خUل�الفvÄة�

�ترجم�ارتفاع�نقطة�واحدة�من� �الفvÄة، �ففي�ا+توسط�خUل�هذه ~ي�محتوى�النمو��قتصادي�من�مناصب�الشغل،

النمو��قتصادي�بارتفاع�بنح

آثار��زمة�ا+الية�و�قتصادية�العا+ية،�حيث�انتقل�هذا�ا+حتوى�من�

� �سجل �أن ��0,35بعد �الفvÄة �خUل نقطة

و�شغال�العمومية�لوحدها�ما�يقارب

ونش��vإ`ى�أن�الحكومة�قامت�برسم�سنة�

تحس�ن�جاذبية�نظام�*

�~ي� �الشروع �تاريخ �من �ابتداء ��متيازات �هذه �من �من��ستفادة �النشأة �الحديثة �ا+قاو�ت �وذلك�ع½�vتمك�ن درهم،

�ستغUل�عوض��حداث،�ثم�تمديد�أجل�هذا��عفاء�للمقاو�ت�ا+حدثة�خUل�الفvÄة�ا+متدة�من�فاتح�يناير�

،�وكذلك�التنصيص2022دجن½31��vإ`ى�

التخفيض�من�الضريبة�عSى�الشركات�والضريبة�عSى�الدخل،إثر�ا+ساهمة�~ي�رأس�مال�ا+قاو�ت�الناشئة�ا+بتكرة�~ي�*

مجال�التكنولوجيا�الحديثة

�ب �التشغيل �مستوى �عSى �ستنعكس�إيجابا �التداب��vا+تخذة، �فهذه عموما

 .بالكيفية�الUزمة

ع�ى]مستوى]قطاع]السكن: الفقرة]الثانية

يعت½�vقطاع�السكن�من�القطاعات��ساسية�ال��fتكت

العمومية�تنميته�انطUقا�من�مجموعة�من��جراءات�والتداب��vا

�ب�ن�ا+تغ�vين، �ذلك�أن�هناك�عUقة�وطيدة �قتصاد�بصفة�عامة،

�رهينة� �السلطات�العمومية�~ي�تسهيل�الولوج�إ`ى�السكن�وسد�العجز�أم�أmÙا تمكنت�السياسة�الضريبية�ال��fتنهجها

 دة�النظر�فmÇا؟بإعا

إن�ا+Uحظ�من�خUل�السياسة�ا+تبعة�~ي�مجال�العقار�منذ��ستقUل�أmÙا�أصبحت�من��هداف�الرئيسية�

�ال½vامج� �~ي �ا+سطرة ��ولويات �من �أولوية �أصبحت �حيث �عام، �بشكل ��قتصادية �السياسة �داخل و�ساسية

  .65-64نفس�ا+رجع،�ص�-704
تقرير�عن�م��انية�ا+واطن،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�سنة-705
128عزيز�صميم،�مرجع�سابق،�ص�-706
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�عمليات� �ليشمل ��ستثمار�العقاري �قانون �توسيع ى

��ستثمار�لحل� �قوان�ن �من �انطUقا �الضريبية �التشجيعات �سياسة �الvÄك���عSى �ا+غرب �حاول �فقد وهكذا

�سبيل�ت �ا+جال�العقاري�~ي �وذلك�بتوجيه��ستثمارات�إ`ى �السكن، �بقطاع حقيق�التنمية�مختلف�ا+شاكل�ا+رتبطة

  . �708قتصادية�و�جتماعية،�حيث�يتم�منح�إعفاءات�ضريبية�مهمة�لUستثمارات�العقارية�بموجب�قوان�ن��ستثمار

وباþضافة�إ`ى�التداب��vالضريبية،�قامت�الدولة�بوضع�تداب��vمالية�قصد�تحف���ا+ستثمرين،�وخاصة��جانب،�زيادة�

�وبلوغ� ��ستثمار�العقاري �التداب��vتشجيع �هذه �اس�mدفت �بحيث �دارية،

�وتوف��vضمانات�هامة�»mم� �~ي�مجال�السكن��جتما�ي�و�قتصادي، f

�vإ`ى�تأم�ن�الولوج�إ`ى�ا+لكية�العقارية،�ومكافحة�السكن�غ�� سا

�السكن� �إطار�برامج �~ي ��جتماعية �الفئات �+ختلف �يستجيب �متنوع fgسك�

�حضرية� �وأقطاب �مدن �وإنشاء �ا+توسطة، �للطبقات �ا+وجه �السكن �وكذا �ا+نخفض�التكلفة، �والسكن �جتما�ي،

�تلك�ا+تعلقة� �~ي�مواكبة�ا+نعش�ن�العقاري�ن�ودعم�استثمارا»mم�العقارية،���سيما �تتدخل�الدولة�أيضا ما

 710.بإنتاج�وتسويق�السكن��جتما�ي�ا+وجه�للفئات�ذات�الدخل�ا+حدود�وا+ساهمة�~ي�مشاريع�مواجهة�السكن�الUئق

السكن،�إ��أن�هذا��مر���يمكن�بأي�حال�

�يف �لم �الساعة �حد �إ`ى �ا+بذول �فا+جهود �بتداب��vالتحف��ات�الضريبية، بمتطلبات�وشروط�سد��يمن��حوال�ربطه

��متيازات� �منح �~ي �السخاوة �هذه �جدوى �عن �نستغرب �يجعلنا �وهذا �أو�الكيف، �الكم �حيث �من الخصاص�سواء

ن�ا+ستثمرين�فيه�من�أغ�Ågأغنياء�العالم،�~ي�ح�ن��زالت�نسبة�كب�vة�من�الشعب�ا+غربي�

�ذلك�أن�جميع�قوان�ن� �لتشجيع��سكان، �ا+رصودة �الضريبية �السياسة �النظر�~ي �فإن��مر�يتطلب�إعادة من�هنا،

توسيع�حجم��عفاء�الضريبية،��لحل�أزمة�السكن،�ارتكزت�تارة�عSى

 711.وتارة�أخرى�عSى�تخفيضها،�دون�أن�تع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكان�ينتظر�م×mا

712وليس��ستثمار�العقاري،
 �حتكار نظرا 

 أن عSى ي½vهن مما السكن، وإنعاش �ستثمار

                                                           
غربية�لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�سلسلة�مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�

نية�،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�عبد�ا+الك�السعدي،�كلية�العلوم�القانو 

  .87،ص��2005ف½vاير��-،�يناير60،�ا+جلة�ا+غربية�لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�عدد�

  .2015دجن½8��v،�وزارة�الثقافة�و�تصال،�الصخ�vات،�الثUثاء�

ية�و�قتصادية�،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�الخاص،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانون

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���
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Sمنتصف�الثمانينات�ع� �~ي �ا+شرع �قام �ولذلك�فقد �عمليات�الحكومية، �ليشمل ��ستثمار�العقاري �قانون �توسيع ى

  707.جديدة�كانت�مvÄوكة�لعمل�الخواص

��ستثمار�لحل� �قوان�ن �من �انطUقا �الضريبية �التشجيعات �سياسة �الvÄك���عSى �ا+غرب �حاول �فقد وهكذا

�سبيل�ت �ا+جال�العقاري�~ي �وذلك�بتوجيه��ستثمارات�إ`ى �السكن، �بقطاع مختلف�ا+شاكل�ا+رتبطة

�قتصادية�و�جتماعية،�حيث�يتم�منح�إعفاءات�ضريبية�مهمة�لUستثمارات�العقارية�بموجب�قوان�ن��ستثمار

وباþضافة�إ`ى�التداب��vالضريبية،�قامت�الدولة�بوضع�تداب��vمالية�قصد�تحف���ا+ستثمرين،�وخاصة��جانب،�زيادة�

�ا+ساطر� �تبسيط �قصد �تداب��vهامة �وبلوعSى ��ستثمار�العقاري �التداب��vتشجيع �هذه �اس�mدفت �بحيث �دارية،

�وتوف��vضمانات�هامة�»mم� �~ي�مجال�السكن��جتما�ي�و�قتصادي، fى�تحف����ستثمار��جن�

 .709ترحيل��رباح،�كما�»mم�ضمان�ترحيل�الرأسمال

�إ`ى�تأم�ن�الولوج�إ`ى�ا+لكية�العقارية،�ومكافحة�السكن�غ��vوبذلك�فسياسة�الدولة�~ي�مجال��سكان�»mدف�أسا سا

�السكن� �إطار�برامج �~ي ��جتماعية �الفئات �+ختلف �يستجيب �متنوع fgسك� �وتوف��vعرض �الصفيح �ومدن الUئق

�حضرية� �وأقطاب �مدن �وإنشاء �ا+توسطة، �للطبقات �ا+وجه �السكن �وكذا �ا+نخفض�التكلفة، �والسكن �جتما�ي،

�تلك�ا+تعلقة� �~ي�مواكبة�ا+نعش�ن�العقاري�ن�ودعم�استثمارا»mم�العقارية،���سيما �تتدخل�الدولة�أيضا ما

بإنتاج�وتسويق�السكن��جتما�ي�ا+وجه�للفئات�ذات�الدخل�ا+حدود�وا+ساهمة�~ي�مشاريع�مواجهة�السكن�الUئق

السكن،�إ��أن�هذا��مر���يمكن�بأي�حال��قد�يبدو�من�خUل�كل�هذه�ا+عطيات�أن�هناك�تحسنا�~ي�شروط

�يف �لم �الساعة �حد �إ`ى �ا+بذول �فا+جهود �بتداب��vالتحف��ات�الضريبية، من��حوال�ربطه

��متيازات� �منح �~ي �السخاوة �هذه �جدوى �عن �نستغرب �يجعلنا �وهذا �أو�الكيف، �الكم �حيث �من الخصاص�سواء

ن�ا+ستثمرين�فيه�من�أغ�Ågأغنياء�العالم،�~ي�ح�ن��زالت�نسبة�كب�vة�من�الشعب�ا+غربي�الضريبية�لقطاع�جعل�من�ب�

  .تجد�نفسها�عاجزة�عن�الولوج�إ`ى�السكن�بجميع�أنواعه

�ذلك�أن�جميع�قوان�ن� �لتشجيع��سكان، �ا+رصودة �الضريبية �السياسة �النظر�~ي �فإن��مر�يتطلب�إعادة من�هنا،

لحل�أزمة�السكن،�ارتكزت�تارة�عSىقامت�الدولة�بتشريعها�

وتارة�أخرى�عSى�تخفيضها،�دون�أن�تع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكان�ينتظر�م×mا

وليس��ستثمار�العقاري،" بقانون�ا+ستثمر�العقاري "كما�يصف�بعض�ا+حلل�ن�هذا�القانون�

�ستثمار +ضمون  يبقى �fÁء و� الضريبية، �متيازات +عظم

                   
غربية�لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�سلسلة�مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�،�منشورات�ا+جلة�ا+"إشكالية��ستثمار�العقاري�ب�ن�متطلبات�القانون�ورهانات�التنمية

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�عبد�ا+الك�السعدي،�كلية�العلوم�القانو "تأث��vالتشجيعات�الجبائية�عSى��ستثمار

  .105،�ص�2007-2006و�قتصادية�و�جتماعية،�طنجة،�السنة�الجامعية�

،�ا+جلة�ا+غربية�لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�عدد�"التوجهات�ا+عتمدة�~ي�السكن��قتصادي�و�جتما�ي�با+غرب

،�وزارة�الثقافة�و�تصال،�الصخ�vات،�الثUثاء�"ارية�للدولة�ودورها�~ي�التنمية��قتصادية�و�جتماعيةالسياسة�العق

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�الخاص،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانون"واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي

  .324،�ص�2014-2013و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

ا�	و��� ا�����
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Sمنتصف�الثمانينات�ع� �~ي �ا+شرع �قام �ولذلك�فقد الحكومية،

جديدة�كانت�مvÄوكة�لعمل�الخواص

��ستثمار�لحل� �قوان�ن �من �انطUقا �الضريبية �التشجيعات �سياسة �الvÄك���عSى �ا+غرب �حاول �فقد وهكذا

�سبيل�ت �ا+جال�العقاري�~ي �وذلك�بتوجيه��ستثمارات�إ`ى �السكن، �بقطاع مختلف�ا+شاكل�ا+رتبطة

�قتصادية�و�جتماعية،�حيث�يتم�منح�إعفاءات�ضريبية�مهمة�لUستثمارات�العقارية�بموجب�قوان�ن��ستثمار

وباþضافة�إ`ى�التداب��vالضريبية،�قامت�الدولة�بوضع�تداب��vمالية�قصد�تحف���ا+ستثمرين،�وخاصة��جانب،�زيادة�

�ا+ساطر� �تبسيط �قصد �تداب��vهامة عSى

أهداف�عريضة�تتو]ى�تحف����ستثمار��جن

ترحيل��رباح،�كما�»mم�ضمان�ترحيل�الرأسمال

وبذلك�فسياسة�الدولة�~ي�مجال��سكان�»mدف�أسا

�وتوف��vعر �الصفيح �ومدن الUئق

�حضرية� �وأقطاب �مدن �وإنشاء �ا+توسطة، �للطبقات �ا+وجه �السكن �وكذا �ا+نخفض�التكلفة، �والسكن �جتما�ي،

�تلك�ا+تعلقة�جديدة،�ك �~ي�مواكبة�ا+نعش�ن�العقاري�ن�ودعم�استثمارا»mم�العقارية،���سيما �تتدخل�الدولة�أيضا ما

بإنتاج�وتسويق�السكن��جتما�ي�ا+وجه�للفئات�ذات�الدخل�ا+حدود�وا+ساهمة�~ي�مشاريع�مواجهة�السكن�الUئق

قد�يبدو�من�خUل�كل�هذه�ا+عطيات�أن�هناك�تحسنا�~ي�شروط�

�يف �لم �الساعة �حد �إ`ى �ا+بذول �فا+جهود �بتداب��vالتحف��ات�الضريبية، من��حوال�ربطه

��متيازات� �منح �~ي �السخاوة �هذه �جدوى �عن �نستغرب �يجعلنا �وهذا �أو�الكيف، �الكم �حيث �من الخصاص�سواء

الضريبية�لقطاع�جعل�من�ب�

تجد�نفسها�عاجزة�عن�الولوج�إ`ى�السكن�بجميع�أنواعه

�ذلك�أن�جميع�قوان�ن�� �لتشجيع��سكان، �ا+رصودة �الضريبية �السياسة �النظر�~ي �فإن��مر�يتطلب�إعادة من�هنا،

f�قامت�الدولة�بتشريعها���ستثمار�العقارية�ال

وتارة�أخرى�عSى�تخفيضها،�دون�أن�تع½�vعن�مستوى�الطموحات�ال��fكان�ينتظر�م×mا

كما�يصف�بعض�ا+حلل�ن�هذا�القانون�

+عظم العقاري�ن +حvÄف�نا

إشكالية��ستثمار�العقاري�ب�ن�متطلبات�القانون�ورهانات�التنمية"لطيفة�بحوص،� -707

  ،�2007،�الطبعة��و`ى�72

 .29ص�
تأث��vالتشجيعات�الجبائية�عSى��ستثمار"فدوى�مختاري،��-708

و�قتصادية�و�جتماعية،�طنجة،�السنة�الجامعية�
التوجهات�ا+عتمدة�~ي�السكن��قتصادي�و�جتما�ي�با+غرب"محمد�محجوبي،��-709
السياسة�العق"ا+ناظرة�الوطنية�حول��-710
واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي"حسن�بداوي،�-711

و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�
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 ا+بادرة محدودية عن ناتج وذلك الخاص،

 القطاع هذا ~ي تدخلها ~ي ا+تمثل ا+يدان

 حول  تمحورت سكنية سياسة خUل �جتماعية

 غ�v العمراني النمو عن ناجمةال ا+شاكل

 الخاص للقطاع منحت الدولة لكون  نظرا

 �راfÁÂ ثمن ارتفاع خUل من ذلك عكس

 بالبناء تشو�mها جراء من للمدن العمرانية

 .الدولة خزينة مستوى  عSى التحف��ات لهذه

�ا+قاو�ت� �تنمية �~ي �ومهم �فعال �دور �لها �الضريبية �التحف��ات �أن �السابقة �الدراسة Uل

وتشجيعها�عSى��ستثمار،�لذا�نجد�أن�أغلبية�الدول�وم×mا�ا+غرب�تعمد�اللجوء�إ`ى�سياسة�دعم�ا+قاولة�بواسطة�

يازات�الضريبية�لفائدة�عض��مت�داة�الضريبية،�سواء�تعلق��مر�بتبسيط�النصوص�وا+ساطر�الضريبية،�أو�منح�ب

�أيضا،�أن�التحف��ات�الضريبية���زالت�تتسم�با�تساع�وطول�ا+دة،��مر�الذي�أدى�إ`ى�التقليص�

ك�من�مداخيل�الدولة�الضريبية،�وعSى�الخصوص�التقليص�من�دورها�~ي�مجال��ستثمار�العمومي�مع�ما�يخلفه�ذل

  .من�عواقب�عSى�تحريك��ستثمارات�الخاصة�وعSى�النشاط��قتصادي�~ي�مجموعه

وعليه�فالتحف��ات�الضريبية�ا+وجهة�لدعم�ا+قاولة،�يجب�أن�تكون�مبنية�عSى�قواعد�وأسس�مركزة،�من�خUل�تتبع�

ءات�الضريبية،�ذلك�أن�منح�منهجية�تعاقدية�ب�ن�القطاعات��نتاجية،�وا+ناطق�الجغرافية�ا+ستفيدة�من�هذه��جرا

�ا+زيد�من��ستقUلية� �أن�تمنح �من�شأmÙا �ومحددة �مرقمة �مؤشرات�أداء �عSى �بناء �تكون� �يتطلب�أن� ��خ�vة هذه

�رهينا� ��هداف�يبقى �غ��vأن�تحقيق�هذه للفاعل�ن��قتصادي�ن�و�جتماعي�ن�من�أجل�تحقيق��هداف�ا+سطرة،

للتحف��ات�الضريبية،�حيث�يمكن�~ي�أي�لحظة�أن�تتوقف�هذه��جراءات��ستثنائية�

إذا�انحرفت�عن�أداmjا،�وللوصول�إ`ى�ذلك�الهدف،�نرى�أنه�من�الضروري�إجراء�دراسات�مكثفة�ومدققة�حول�¢ثار�

ي�وهو�ما�حاولت�هذه�الدراسة�و�نعكاسات��قتصادية�و�جتماعية�لسياسة�التحف��ات�ا+عمول�mwا�~ي�نظامنا�الجبائ

�استخدا �عSى �ا+عقودة �¢مال �مع �تحققت�با+قارنة f��ال �ا+تواضعة �أن�النتائج �سياسية�، م

�و�جتماعية� ��هداف��قتصادية �بلوغ �أجل �من �و�جنبية �با�ستثمار�الوطنية
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الخاص، للقطاع ا+منوحة الضريبية �عفاءات جراء من كث�vة

ا+يدان هذا ~ي الكب�v العبء تحملت ولةالد أن إ`ى باþضافة السكن،

�جتماعية الشرائح جل لفائدة سكنية تجزيئات إنجاز أجل 

ا+شاكل من الحد و الUئق، غ�v السكن ومحاربة �قتصادي السكن

نظرا العقاري، السوق  تنظيم ~ي الضريبة تساهم أن ا+فروض

عكس أظهرت النتائج لكن قياسية، و+دة الضريبية لتفضيUت

العمرانية ا+ظاهر عSى ذلك وانعكس العقارية، ا+ضاربة استفحال

.  

لهذه مالية انعكاسات هناك تكون  قد و�جتماعية، �قتصادية

�خ �من �تب�ن �ا+قاو�ت�لقد �تنمية �~ي �ومهم �فعال �دور �لها �الضريبية �التحف��ات �أن �السابقة �الدراسة Uل

وتشجيعها�عSى��ستثمار،�لذا�نجد�أن�أغلبية�الدول�وم×mا�ا+غرب�تعمد�اللجوء�إ`ى�سياسة�دعم�ا+قاولة�بواسطة�

�داة�الضريبية،�سواء�تعلق��مر�بتبسيط�النصوص�وا+ساطر�الضريبية،�أو�منح�ب

  .من�أجل�دعم�تنافسي�mا

�أيضا،�أن�التحف��ات�الضريبية���زالت�تتسم�با�تساع�وطول�ا+دة،��مر�الذي�أدى�إ`ى�التقليص�

من�مداخيل�الدولة�الضريبية،�وعSى�الخصوص�التقليص�من�دورها�~ي�مجال��ستثمار�العمومي�مع�ما�يخلفه�ذل

من�عواقب�عSى�تحريك��ستثمارات�الخاصة�وعSى�النشاط��قتصادي�~ي�مجموعه

وعليه�فالتحف��ات�الضريبية�ا+وجهة�لدعم�ا+قاولة،�يجب�أن�تكون�مبنية�عSى�قواعد�وأسس�مركزة،�من�خUل�تتبع�

منهجية�تعاقدية�ب�ن�القطاعات��نتاجية،�وا+ناطق�الجغرافية�ا+ستفيدة�من�هذه��جرا

�ا+زيد�من��ستقUلية� �أن�تمنح �من�شأmÙا �ومحددة �مرقمة �مؤشرات�أداء �عSى �بناء �تكون� �يتطلب�أن� ��خ�vة هذه

�رهينا� ��هداف�يبقى �غ��vأن�تحقيق�هذه للفاعل�ن��قتصادي�ن�و�جتماعي�ن�من�أجل�تحقيق��هداف�ا+سطرة،

للتحف��ات�الضريبية،�حيث�يمكن�~ي�أي�لحظة�أن�تتوقف�هذه��جراءات��ستبمدى�التتبع�والتقويم�ا+ستثمر�

إذا�انحرفت�عن�أداmjا،�وللوصول�إ`ى�ذلك�الهدف،�نرى�أنه�من�الضروري�إجراء�دراسات�مكثفة�ومدققة�حول�¢ثار�

و�نعكاسات��قتصادية�و�جتماعية�لسياسة�التحف��ات�ا+عمول�mwا�~ي�نظامنا�الجبائ

�استخدا �عSى �ا+عقودة �¢مال �مع �تحققت�با+قارنة f��ال �ا+تواضعة �أن�النتائج ح،

�كأداة �و�جتماعية��الحوافز�الضريبية ��هداف��قتصادية �بلوغ �أجل �من �و�جنبية لل×mوض�با�ستثمار�الوطنية

                                                                                                                        
  .202،�ص�1999،�دار�النشر�ا+غربية،�الدار�البيضاء،�"أضواء�عSى�قضايا�التعم��vوالسكن

 .324،�مرجع�سابق،�ص�"واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي
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كث�vة أمو� فقدت الدولة

السكن، أزمة حل ~ي الخاصة

 من �خ�vة، العقود خUل

السكن لقطاع �سبقية منح

  713.فيه ا+تحكم

ا+فروض من كان وقد

vت من الكث�Uتوا التسهيUلتفضي

استفحال وكذا بنية،ا+ والعقارات

.الصفيح ومدن العشوائي

�قتصادية ¢ثار إ`ى وباþضافة 

 خاتمة

�خ �من �تب�ن لقد

وتشجيعها�عSى��ستثمار،�لذا�نجد�أن�أغلبية�الدول�وم×mا�ا+غرب�تعمد�اللجوء�إ`ى�سياسة�دعم�ا+قاولة�بواسطة�

�داة�الضريبية،�سواء�تعلق��مر�بتبسيط�النصوص�وا+ساطر�الضريبية،�أو�منح�ب

من�أجل�دعم�تنافسي�mا�ا+قاو�ت

وما�يتضح�أيضا،�أن�التحف��ات�الضريبية���زالت�تتسم�با�تساع�وطول�ا+دة،��مر�الذي�أدى�إ`ى�التقليص�

من�مداخيل�الدولة�الضريبية،�وعSى�الخصوص�التقليص�من�دورها�~ي�مجال��ستثمار�العمومي�مع�ما�يخلفه�ذل

من�عواقب�عSى�تحريك��ستثمارات�الخاصة�وعSى�النشاط��قتصادي�~ي�مجموعه

وعليه�فالتحف��ات�الضريبية�ا+وجهة�لدعم�ا+قاولة،�يجب�أن�تكون�مبنية�عSى�قواعد�وأسس�مركزة،�من�خUل�تتبع�

منهجية�تعاقدية�ب�ن�القطاعات��نتاجية،�وا+ناطق�الجغرافية�ا+ستفيدة�من�هذه��جرا

�ا+زيد�من��ستقUلية� �أن�تمنح �من�شأmÙا �ومحددة �مرقمة �مؤشرات�أداء �عSى �بناء �تكون� �يتطلب�أن� ��خ�vة هذه

�رهينا� ��هداف�يبقى �غ��vأن�تحقيق�هذه للفاعل�ن��قتصادي�ن�و�جتماعي�ن�من�أجل�تحقيق��هداف�ا+سطرة،

بمدى�التتبع�والتقويم�ا+ستثمر�

إذا�انحرفت�عن�أداmjا،�وللوصول�إ`ى�ذلك�الهدف،�نرى�أنه�من�الضروري�إجراء�دراسات�مكثفة�ومدققة�حول�¢ثار�

و�نعكاسات��قتصادية�و�جتماعية�لسياسة�التحف��ات�ا+عمول�mwا�~ي�نظامنا�الجبائ

 .القيام�به�قدر��مكان

�استخدا �عSى �ا+عقودة �¢مال �مع �تحققت�با+قارنة f��ال �ا+تواضعة �أن�النتائج إن�من�الواضح،

�كأداة الحوافز�الضريبية

                                                             
712-�،fÁæالسو�Ågوالسكن"محمد�مع�vى�قضايا�التعم�Sأضواء�ع
واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي"حسن�بداوي،��-713
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�طابع�التوازن�والعقUنية�و�نتقائية،� تدعو�إ`ى�اعتماد�اسvÄاتيجية�فعالة�للحوافز�الضريبية�يغلب�علmÇا

�لم�تتناسب�ب �الدولة�لتنمية�ا+قاو�ت�وتشجيعها�عSى��ستثمار،�إ��أmÙا أي�هكذا�فرغم�الجهود�ال��fتبذلها

�التو  �من�وراء �كان�متوقعا �منح�ما �~ي سع

  

ر�القطاعات�وا+قاو�ت�ال��fستستفيد�من�التحف��ات�الضريبية�~ي�سبيل�تجاوز�

�قابل� �دقيق �بشكل �أهدافها �تحديد �مستوى �عSى �خاصة �الضريبية، �التحف��ات �سياسة �النظر�~ي إعادة

تصادية�و�جتماعية�ا+راد�تحقيقها�أثناء�منح�التحف��ات�الضريبية�للمقاو�ت،�ح��Åيتم�

  .إجراء�التنسيق�والتوافق�التام�ب�ن�الحوافز�الضريبية�و�هداف�ا+توخاة�من�وراmjا

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا��~ي�القانون�

�الجامعية� �السنة �الدار�البيضاء، �و�جتماعية �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �الثاني، �الحسن �جامعة العام،

�نظ" �لتقييم �محاولة ��عفاءات�، ام

�القانونية� �العلوم �كلية �الحسن��ول، �جامعة �القانون�العام، �ا+اس�vÄ~ي �لنيل�دبلوم �رسالة والتشجيعات�الضريبية،

�لنيل �رسالة �العليا��، �الدراسات دبلوم

ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية�العلوم�القانونية��قتصادية�و��جتماعية�،�الدار�البيضاء،�

�الحا`ي�1995 �ر "والقانون�ا+ا`ي سالة�لنيل�،

�و�قتصادية� �القانونية �العلو�م �كلية �الخامس، �محمد �جامعة �العام، �القانون �~ي �ا+عمقة �العليا �الدراسات دبلوم

حول�دور��،2001يناير30حافة�الوطنية،�بتاريخ�

الخزينة�~ي�جباية��دخار�وكيفية�جعل�هذا��خ��vمحفزا�للتوجه�نحو��ستثمار�ا+نتج�داخل��قتصاد�الوطfg،�منشور�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�طابع�التوازن�والعقUنية�و�نتقائية،� تدعو�إ`ى�اعتماد�اسvÄاتيجية�فعالة�للحوافز�الضريبية�يغلب�علmÇا

  .وكذا�التوفيق�ب�ن�الوسائل�ا+ستعملة�و�هداف�ال��fتس�ى�إلmÇا

�لم�تتناسب�ب �الدولة�لتنمية�ا+قاو�ت�وتشجيعها�عSى��ستثمار،�إ��أmÙا هكذا�فرغم�الجهود�ال��fتبذلها

�مستوى�الطموحات، ��حال�من��حوال�مع �التو البعد�عن�كلبل�كانت�بعيدة �من�وراء �كان�متوقعا ما

  .للمقاو�ت�ال��fترغب�~ي��ستثمار

  :وح��Åتؤدي�التحف��ات�الضريبية�دورها�~ي�تنمية�ا+قاو�ت�نقvÄح�ما�يSي

ر�القطاعات�وا+قاو�ت�ال��fستستفيد�من�التحف��ات�الضريبية�~ي�سبيل�تجاوز�اعتماد�معاي��vدقيقة�ومركزة�~ي�اختيا

�قابل� �دقيق �بشكل �أهدافها �تحديد �مستوى �عSى �خاصة �الضريبية، �التحف��ات �سياسة �النظر�~ي إعادة

  .للقياس،�ثم�تقييم�مردودية�النتائج�الجاري�mwا�العمل�حاليا

تصادية�و�جتماعية�ا+راد�تحقيقها�أثناء�منح�التحف��ات�الضريبية�للمقاو�ت،�ح��Åيتم�وضع�خريطة��هداف��ق

إجراء�التنسيق�والتوافق�التام�ب�ن�الحوافز�الضريبية�و�هداف�ا+توخاة�من�وراmjا

 

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا��~ي�القانون�"لصنا�ي�عفاءات�الضريبية�لتشجيع��ستثمار�ا

�الجامعية� �السنة �الدار�البيضاء، �و�جتماعية �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �الثاني، �الحسن �جامعة العام،

�و�جتماعية ��قتصادية �وانعكاسا»mا �الجبائية "التحف��ات

�القانونية� �العلوم �كلية �الحسن��ول، �جامعة �القانون�العام، �ا+اس�vÄ~ي �لنيل�دبلوم �رسالة والتشجيعات�الضريبية،

 . 2012 – 2011و�قتصادية�و�جتماعية�سطات،�السنة�الجامعية�

�ا+غربي fالضري�� �النظام �~ي �الجبائية ��عفاءات �لنيل"سياسة �رسالة ،

ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية�العلوم�القانونية��قتصادية�و��جتماعية�،�الدار�البيضاء،�

2007  . 

� 1995سياسة��عفاءات�الضريبية�ب�ن�ميثاق��ستثمار�لسنة

�و�قتصادية� �القانونية �العلو�م �كلية �الخامس، �محمد �جامعة �العام، �القانون �~ي �ا+عمقة �العليا �الدراسات دبلوم

  .2008-2007و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

خطة�أوردها�وزير��قتصاد�وا+الية�السابق�،�فتح�هللا�ولعلو،�للصحافة�الوطنية،�بتاريخ�

الخزينة�~ي�جباية��دخار�وكيفية�جعل�هذا��خ��vمحفزا�للتوجه�نحو��ستثمار�ا+نتج�داخل��قتصاد�الوطfg،�منشور�

  . 7309~ي�جريدة��تحاد��شvÄاكي،�عدد�

ا�	و��� ا�����
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� �طابع�التوازن�والعقUنية�و�نتقائية،�ا+نشودة، تدعو�إ`ى�اعتماد�اسvÄاتيجية�فعالة�للحوافز�الضريبية�يغلب�علmÇا

وكذا�التوفيق�ب�ن�الوسائل�ا+ستعملة�و�هداف�ال��fتس

�لم�تتناسب�ب �الدولة�لتنمية�ا+قاو�ت�وتشجيعها�عSى��ستثمار،�إ��أmÙا هكذا�فرغم�الجهود�ال��fتبذلها

�مستوى�الطموحات، حال�من��حوال�مع

للمقاو�ت�ال��fترغب�~ي��ستثمار�الحوافز�والتسهيUت

وح��Åتؤدي�التحف��ات�الضريبية�دورها�~ي�تنمية�ا+قاو�ت�نقvÄح�ما�يSي

اعتماد�معاي��vدقيقة�ومركزة�~ي�اختيا* 

 .محدودية�النتائج

�قابل�*  �دقيق �بشكل �أهدافها �تحديد �مستوى �عSى �خاصة �الضريبية، �التحف��ات �سياسة �النظر�~ي إعادة

للقياس،�ثم�تقييم�مردودية�النتائج�الجاري�mwا�العمل�حاليا

وضع�خريطة��هداف��ق* 

إجراء�التنسيق�والتوافق�التام�ب�ن�الحوافز�الضريبية�و�هداف�ا+توخاة�من�وراmjا

  :قائمة]اBراجع

   :اBراجع]باللغة]العربية

- �،fÁعفاءات�الضريبية�لتشجيع��ستثمار�ا" محمد�بلعو��

�الجامعية� �السنة �الدار�البيضاء، �و�جتماعية �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �الثاني، �الحسن �جامعة العام،

1989-1990  .  

-�� �صميم، �و�جتماعية"عزيز ��قتصادية �وانعكاسا»mا �الجبائية التحف��ات

�القانونية� �العلوم �كلية �الحسن��ول، �جامعة �القانون�العام، �ا+اس�vÄ~ي �لنيل�دبلوم �رسالة والتشجيعات�الضريبية،

و�قتصادية�و�جتماعية�سطات،�السنة�الجامعية�

 -� ،fحبي�� �الضري"خديجة �النظام �~ي �الجبائية ��عفاءات سياسة

ا+عمقة�~ي�القانون�العام،�جامعة�الحسن�الثاني،�كلية�العلوم�القانونية��قتصادية�و��جتماعية�،�الدار�البيضاء،�

2007 -2006السنة�الجامعية�

 -� سياسة��عفاءات�الضريبية�ب�ن�ميثاق��ستثمار�لسنة�"محمد�سكSى،

�و�قتصادية� �القانونية �العلو�م �كلية �الخامس، �محمد �جامعة �العام، �القانون �~ي �ا+عمقة �العليا �الدراسات دبلوم

و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

خطة�أوردها�وزير��قتصاد�وا+الية�السابق�،�فتح�هللا�ولعلو،�لل�- 

الخزينة�~ي�جباية��دخار�وكيفية�جعل�هذا��خ��vمحفزا�للتوجه�نحو��ستثمار�ا+نتج�داخل��قتصاد�الوطfg،�منشور�

~ي�جريدة��تحاد��شvÄاكي،�عدد�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

� �ا+غربي fالضري�� �للنظام �تحليلية �دراسة ،)1956 -

نموذج��متيازات��–،�محاولة�تقويم�السياسات�العامة�

أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�ا+عمقة�

�الس �كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�وجدة، �القانون�الخاص،�جامعة�محمد��ول، نة�الجامعية�~ي

�~ي�"مقاربة�سياسية �أطروحة�لنيل�الدكتوراه ،

�السنة� �أكدال، �الرباط�، �القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية، �كلية�العلوم �جامعة�محمد�الخامس، القانون�العام،

،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�وزارة��قتصاد�

�الشركات�و�الضريبة�العامة�عSى� الضريبة�عSى

يل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�

�جامعة� �العام، �القانون �~ي �الدكتوراه �لنيل �أطروحة ،

  .2008 – 2009لوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�

2005  .-  

وزارة��قتصاد�،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�

�التنمية �ورهانات �القانون �متطلبات �ب�ن ��ستثمار�العقاري �ا+غربية�"إشكالية �ا+جلة �منشورات ،

 .2007عة��و`ى�

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�

�الجامعية� �السنة �طنجة، �و�جتماعية، �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �السعدي، �ا+الك �عبد �جامعة العام،

�با+غرب �السكن��قتصادي�و�جتما�ي �~ي �ا+حلية�"جهات�ا+عتمدة �ا+غربية�لíدارة �ا+جلة ،

�و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �~ي �ودورها �للدولة �العقارية �الثقافة�"السياسة �وزارة ،

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�الخاص،�

  .2014-2013جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�التنمية �واسvÄاتيجية �الضريبية �الضري"السياسة �للنظام �تحليلية �دراسة ،

  .1998،�أفريقيا�الشرق،�الطبعة��و`ى،�

،�محاولة�تقويم�السياسات�العامة�"صناعة�القرار�السيا�fÁæالجبائي�~ي�ا+غرب

أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�

  .2004 – 2003و�جتماعية،�الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�ا+عمقة�"�ستثمار�ومحفزات�تشجيعه�~ي�التشريع�ن�اليم�fgوا+غربي

�الس �كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�وجدة، �القانون�الخاص،�جامعة�محمد��ول، ~ي

�ا+غرب� مقاربة�سياسية)  2006 – 1990( �ستثمارات��جنبية�~ي

�السنة� �أكدال، �الرباط�، �القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية، �كلية�العلوم �جامعة�محمد�الخامس، القانون�العام،

  .8،�ص�2008

،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�وزارة��قتصاد�2016التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�

�نموذج�"�بعاد�السوسيوسياسية�للجباية�ا+غربية �الشركات�و�الضريبة�العامة�عSى�"، الضريبة�عSى

يل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�،�أطروحة�لن"

  .2007- 2006و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،�السنة�الجامعية�

�الجبائية �والعدالة �القرار�الجبائي �جامعة�"اتخاذ �العام، �القانون �~ي �الدكتوراه �لنيل �أطروحة ،

لوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�محمد�الخامس،�كلية�الع

2005التقرير�العام�الصادر�عن�مديرية��حصاء،�ا+ندوبية�السامية�للتخطيط�سنة�

،�مديرية�الدراسات�والتوقعات�ا+الية،�2014التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�

  . 2018تقرير�عن�م��انية�ا+واطن،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�سنة

�التنمية �ورهانات �القانون �متطلبات �ب�ن ��ستثمار�العقاري إشكالية

عة��و`ى�،�الطب72لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�سلسلة�مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�

،�رسالة�لنيل�دبلوم�الدراسات�العليا�ا+عمقة�~ي�القانون�"تأث��vالتشجيعات�الجبائية�عSى��ستثمار

�الجامعية� �السنة �طنجة، �و�جتماعية، �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �السعدي، �ا+الك �عبد �جامعة العام،

�با+غربالتو  �السكن��قتصادي�و�جتما�ي �~ي جهات�ا+عتمدة

  .2005ف½vاير��-،�يناير

� �حول �الوطنية �و�جتماعية"ا+ناظرة ��قتصادية �التنمية �~ي �ودورها �للدولة �العقارية السياسة

  .2015دجن½8��vء�خ�vات،�الثUثا

،�أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�الخاص،�"واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي

جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�
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-�� �أديب، �السUم �التنمية"عبد �واسvÄاتيجية �الضريبية السياسة

،�أفريقيا�الشرق،�الطبعة��و`ى،�)2000

صناعة�القرار�السيا�fÁæالجبائي�~ي�ا+غرب"خالد�العسا`ي،��-

أطروحة�لنيل�الدكتوراه�~ي�القانون�العام،�جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية��–الضريبية�

و�جتماعية،�الرباط،�أكدال،�السنة�الجامعية�

�ستثمار�ومحفزات�تشجيعه�~ي�التشريع�ن�اليم�fgوا+غربي"إبراهيم�ا+ؤيد،�- 

�الس �كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�وجدة، �القانون�الخاص،�جامعة�محمد��ول، ~ي

2006- 2007.  

- � �النوا�ي، �ا+غرب�"جواد �ستثمارات��جنبية�~ي

�السنة� �أكدال، �الرباط�، �القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية، �كلية�العلوم �جامعة�محمد�الخامس، القانون�العام،

2008 – 2007الجامعية�

التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة� -

  .وا+الية

-� �بعاد�السوسيوسياسية�للجباية�ا+غربية"أحمد�أدعSي،

"2000 – 1990/ الدخل

و�قتصادية�و�جتماعية،�أكدال،�السنة�الجامعية�

-�� �الطاهري، �الجبائية"توفيق �والعدالة �القرار�الجبائي اتخاذ

محمد�الخامس،�كلية�الع

التقرير�العام�الصادر�عن�مديرية��حصاء،�ا+ندوبية�السامية�للتخطيط�سنة��

التقرير��قتصادي�وا+ا`ي�+شروع�قانون�ا+الية�لسنة�-

  .وا+الية

تقرير�عن�م��انية�ا+واطن،�وزارة��قتصاد�وا+الية،�سنة- 

-� �بحوص، �التنمية"لطيفة �ورهانات �القانون �متطلبات �ب�ن ��ستثمار�العقاري إشكالية

لíدارة�ا+حلية�والتنمية،�سلسلة�مؤلفات�وأعمال�جامعية،�عدد�

تأث��vالتشجيعات�الجبائية�عSى��ستثمار"فدوى�مختاري،��-

�الجامعية� �السنة �طنجة، �و�جتماعية، �و�قتصادية �القانونية �العلوم �كلية �السعدي، �ا+الك �عبد �جامعة العام،

2006-2007.  

-�� التو "محمد�محجوبي،

،�يناير60والتنمية،�عدد�

-�� �حول �الوطنية ا+ناظرة

و�تصال،�الصخ�vات،�الثUثا

واقع��صUح�الجبائي�وآثاره�عSى��ستثمار�ا+غربي"حسن�بداوي،��-

جامعة�محمد�الخامس،�كلية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية�الرباط،�السنة�الجامعية�
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مضامDن]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

The implications of the legacy in Islamic jurisprudence and law

كلية]الحقوق -]جامعة]فلسطDن]iهلية

Dr. Mohamed Saabneh -

Palestine Ahliya University/ 

جامعة]فلسطDن]iهلية
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�التعرف� �إ`ى �الvÄكة�هادفة عSى�حقيقة

�~ي�الفقه��سUمي�والقانون،�وكذلك�طبيعة�الحقوق�ا+تعلقة�به�وكيفية�رعاي�mا،�حيث� وا+ال�والحقوق�ا+تعلقة�mwا

ه�~ي�مسألة�التعامل�مع�الvÄكات�عSى�الحب�والو�ية�والعطف،�

�وقد� �ب�ن�الناس، �وتنمية�للعاطفة�الطبيعية�فيما �لقوة�الروابط��جتماعية، تم�الوقوف�عSى�أهمية�تحديد�تحقيًقا

ني،�ثم�عالجت�ا+ال�وطبيعة�الخUف�الفق�féا+تعلق�بذلك�و¢ثار�ا+vÄتبة�عSى�هذا�الخUف�~ي�ا+فهوم�الشر�ي�والقانو 

�ومظاهر�وتفصيUت�علمية� �وفق�أحكام ���تتضم×mا f��من�ال �الvÄكة �تتضم×mا f��الحقوق�و�موال�ال �طبيعة الدراسة

 

ABSTRACT:This study dealt with the co

jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the inheritance, money 

and the rights related to it in Islamic jurisprudence and law, and the nature of the 

rights related to it and how to take care of them. Lov

kindness, in order to achieve the strength of social bonds, and to develop the 

natural affection among people,In the study, the importance of determining 

money and the nature of the doctrinal dispute related to that and the implications

of this dispute in the legal and legal concept were discussed.

Key words: The legacy, the contents of the legacy, rights, Islamic 

jurisprudence, law. 
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 مضامDن]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

The implications of the legacy in Islamic jurisprudence and law

- ]رئيس]قسم]القانون]الخاص- ]كلية]الحقوق 

- Head of the Private Law Department - Faculty of Law

Palestine Ahliya University/  m.saabneh@paluniv.edu.ps

سهيل]iحمد-]عميد]كلية]الحقوق -]جامعة]فلسطDن]iهلية

ahmed/  dean of Law Faculty / Palestine Ahliya 

Palestine- sohail@paluniv.edu.ps 

� �والقانون، �الفقه��سUمي �~ي �الدراسة�مضام�ن�الvÄكة �التعرف�تناولت�هذه �إ`ى هادفة

�~ي�الفقه��سUمي�والقانون،�وكذلك�طبيعة�الحقوق�ا+تعلقة�به�وكيفية�رعاي�mا،�حيث� وا+ال�والحقوق�ا+تعلقة�mwا

ه�~ي�مسألة�التعامل�مع�الvÄكات�عSى�الحب�والو�ية�والعطف،�أن�النظام�ا+ا`ي��سUمي�قد�ب�Ågقواعد

�وقد� �ب�ن�الناس، �وتنمية�للعاطفة�الطبيعية�فيما �لقوة�الروابط��جتماعية، تحقيًقا

ا+ال�وطبيعة�الخUف�الفق�féا+تعلق�بذلك�و¢ثار�ا+vÄتبة�عSى�هذا�الخUف�~ي�ا+فهوم�الشر�ي�والقانو 

�ومظاهر�وتفصيUت�علمية� �وفق�أحكام ���تتضم×mا f��من�ال �الvÄكة �تتضم×mا f��الحقوق�و�موال�ال �طبيعة الدراسة

  .وموضوعية�عالج�mا�هذه�الدراسة

 .الvÄكة،�مضام�ن�الvÄكة،�الحقوق،�الفقه��سUمي،�القانون 

This study dealt with the contents of the inheritance in Islamic 

jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the inheritance, money 

and the rights related to it in Islamic jurisprudence and law, and the nature of the 

rights related to it and how to take care of them. Love, guardianship and 

kindness, in order to achieve the strength of social bonds, and to develop the 

natural affection among people,In the study, the importance of determining 

money and the nature of the doctrinal dispute related to that and the implications

of this dispute in the legal and legal concept were discussed. 

: The legacy, the contents of the legacy, rights, Islamic 
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 د. سهيل]iحمد
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PQQ8���� :  

� �والقانون، �الفقه��سUمي �~ي �الدراسة�مضام�ن�الvÄكة تناولت�هذه

�~ي�الفقه��سUمي�والقانون،�وكذلك�طبيعة�الحقوق�ا+تعلقة�به�وكيفية�رعاي�mا،�حيث� وا+ال�والحقوق�ا+تعلقة�mwا

أن�النظام�ا+ا`ي��سUمي�قد�ب�Ågقواعدبينت�الدراسة�

�وقد� �ب�ن�الناس، �وتنمية�للعاطفة�الطبيعية�فيما �لقوة�الروابط��جتماعية، تحقيًقا

ا+ال�وطبيعة�الخUف�الفق�féا+تعلق�بذلك�و¢ثار�ا+vÄتبة�عSى�هذا�الخUف�~ي�ا+فهوم�الشر�ي�والقانو 

�ومظاهر�وتفصيUت�علمية� �وفق�أحكام ���تتضم×mا f��من�ال �الvÄكة �تتضم×mا f��الحقوق�و�موال�ال �طبيعة الدراسة

وموضوعية�عالج�mا�هذه�الدراسة

الvÄكة،�مضام�ن�الvÄكة،�الحقوق،�الفقه��سUمي،�القانون �:الكلمات]اBفتاحية

ntents of the inheritance in Islamic 

jurisprudence and law, aiming to identify the reality of the inheritance, money 

and the rights related to it in Islamic jurisprudence and law, and the nature of the 

e, guardianship and 

kindness, in order to achieve the strength of social bonds, and to develop the 

natural affection among people,In the study, the importance of determining 

money and the nature of the doctrinal dispute related to that and the implications 

: The legacy, the contents of the legacy, rights, Islamic 
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�بسنته� �اقتدى �ومن �وصحبه �آله �وعSى �أجمع�ن �الخلق �سيد �عSى �والسUم �والصUة �]�رب�العا+�ن الحمد

�تحقيق� �~ي �+تعلقات��نسان�ومستلزماته �ا+ا`ي �اهتمت�بالتنظيم �قد �والقانونية فإن�التشريعات��سUمية

�+سألة� �والقانوني �الشر�ي �التنظيم �خUل �من �يظهر�ذلك �حيث �وا+ا`ي، ي

ا�تخلو�من�تعلق�حق�الغ�mw�vا،�فالvÄكة�وفق�ا+فهوم�
ً
�وحقوق

ً
نسان�وقد�ترك�أمو�

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�
ً
الشر�ي�قد�تتضمن�أموًرا�وقد�تخلو�من�أمور�أخرى،�حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

]يخلفه]اBيت]من]iموال]و   كل]ما
ً
،�الحقوق]الثابتة]مطلقا

�بأموالها،�أي�أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�
ً
سواء�أكان�هذا�الحق�قد�تعلق�بأعيان�الvÄكة،�أم�كان�متعلقا

mÙكة�بأvÄيبينما�يحدد�الحنفية�الÚموال]: ا�i[يت]منBكه]اPQما]ي

مع�مUحظة�أن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الطريق�ن�

والرأي�ن�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�ثم�أثر�ذلك�~ي�توريثه�ب�ن�ا+ستحق�ن�الشرعي�ن�والقانوني�ن�

� �رقم ��ردني �الشخصية ��حوال �قانون ،�61/1976وخاصة

،�وكذلك�مجلة�الحكام�العدلية�ببيان�طبيعة�الvÄكة�والجوانب�ا+الية�والحقوقية�

  .تعلق�هذا�ا+وضوع�بحقيقة�الvÄكة�ومضامي×mا�من�حيث�ا+اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا+فهوم�الشر�ي�والقانوني

إظهار�أهمية�الوقوف�عSى�القوان�ن�والتشريعات�ال��fتحدثت�عن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�وما�عالجته�من�مفردات�

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالvÄكة�ومضامي×mا�مسألة�مهمة�للباحث�ن�وا+ختص�ن�من�خUل�

ط�به�من�ارتباكات�موضوعية�توجب�عSى�الدراسات�الشرعية�
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�بسنته� �اقتدى �ومن �وصحبه �آله �وعSى �أجمع�ن �الخلق �سيد �عSى �والسUم �والصUة �]�رب�العا+�ن الحمد

  `ى�يوم�الدين،�أما�بعد؛

�تحقيق� �~ي �+تعلقات��نسان�ومستلزماته �ا+ا`ي �اهتمت�بالتنظيم �قد �والقانونية فإن�التشريعات��سUمية

�+سألة� �والقانوني �الشر�ي �التنظيم �خUل �من �يظهر�ذلك �حيث �وا+ا`ي، �الحقو�ي �التكوين �وبناء ��ستخUف فلسفة

ا�تخلو�من�تعلق�حق�الغ�mw�vا،�فالvÄكة�وفق�ا+فهوم�الحقوق�ا+تعلقة�بالvÄكة�حال�وفاة��
ً
�وحقوق

ً
نسان�وقد�ترك�أمو�

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�
ً
الشر�ي�قد�تتضمن�أموًرا�وقد�تخلو�من�أمور�أخرى،�حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

�عند�الجمهور  féف� �الvÄكة، �تحديد�مفهوم ]يخلفه]اBيت]من]iموال]و : الحنفي�عSى كل]ما

�بأموالها،�أي�أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�
ً
سواء�أكان�هذا�الحق�قد�تعلق�بأعيان�الvÄكة،�أم�كان�متعلقا

 
ً
بينما�يحدد�الحنفية�الvÄكة�بأmÙ. الvÄكة،�أم�أن�الvÄكة�لم�يتعلق�mwا�حق�أي�أحد�مطلقا

مع�مUحظة�أن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الطريق�ن��ق]حق]الغPD]بعDن]من]هذه]iموال،

والرأي�ن�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�ثم�أثر�ذلك�~ي�توريثه�ب�ن�ا+ستحق�ن�الشرعي�ن�والقانوني�ن�

  . وفق�محددا»mا�ا+نصوص�علmÇا

�والقانونية �النصوص�الشرعية �جاءت ��ولذلك �رقم ��ردني �الشخصية ��حوال �قانون وخاصة

،�وكذلك�مجلة�الحكام�العدلية�ببيان�طبيعة�الvÄكة�والجوانب�ا+الية�والحقوقية�43/1976والقانون�ا+دني��ردني�رقم�

 مضامDن]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : 

  :أهمية]اBوضوع]وأسباب]اختياره

  : ½vز�أهمية�ا+وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتي

تعلق�هذا�ا+وضوع�بحقيقة�الvÄكة�ومضامي×mا�من�حيث�ا+اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا+فهوم�الشر�ي�والقانوني

إظهار�أهمية�الوقوف�عSى�القوان�ن�والتشريعات�ال��fتحدثت�عن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�وما�عالجته�من�مفردات�

 .وضوعات�من�حيث�الوصف�والتأصيل�وا+قارنة

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالvÄكة�ومضامي×mا�مسألة�مهمة�للباحث�ن�وا+ختص�ن�من�خUل�

  .  ما�تعالجه�من�ثوابت�الحقوق�ا+الية�ومتعلقا»mا�~ي�الواقع�ا+عاش

ط�به�من�ارتباكات�موضوعية�توجب�عSى�الدراسات�الشرعية�مساس�هذا�ا+وضوع�بالواقع�ا+عاصر،�وأهمية�ما�يرتب

 . والقانونية�أن�تقف�عSى�هذه�ا+سائل�mwدف�ا+عالجة�العلمية

 .تناول�جزئيات�الفقه��سUمي�ودراس�mا�دراسة�مقارنة�مع�القانون 

ا�	و��� ا�����
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���/� 

�بسنته� �اقتدى �ومن �وصحبه �آله �وعSى �أجمع�ن �الخلق �سيد �عSى �والسUم �والصUة �]�رب�العا+�ن الحمد

`ى�يوم�الدين،�أما�بعد؛بإحسان�إ

�تحقيق� �~ي �+تعلقات��نسان�ومستلزماته �ا+ا`ي �اهتمت�بالتنظيم �قد �والقانونية فإن�التشريعات��سUمية

�الحقو �التكوين �وبناء ��ستخUف فلسفة

الحقوق�ا+تعلقة�بالvÄكة�حال�وفاة��

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�
ً
الشر�ي�قد�تتضمن�أموًرا�وقد�تخلو�من�أمور�أخرى،�حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

�عند�الجمهور  féف� �الvÄكة، �تحديد�مفهوم الحنفي�عSى

�بأموالها،�أي�أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�
ً
سواء�أكان�هذا�الحق�قد�تعلق�بأعيان�الvÄكة،�أم�كان�متعلقا

 
ً
الvÄكة،�أم�أن�الvÄكة�لم�يتعلق�mwا�حق�أي�أحد�مطلقا

]عن]تعل
ً
ق]حق]الغPD]بعDن]من]هذه]iموال،صافيا

والرأي�ن�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�ثم�أثر�ذلك�~ي�توريثه�ب�ن�ا+ستحق�ن�الشرعي�ن�والقانوني�ن�

وفق�محددا»mا�ا+نصوص�علmÇا

�والقانونية �النصوص�الشرعية �جاءت ولذلك

والقانون�ا+دني��ردني�رقم�

: ا+تعلقة�mwا�تحت�عنوان

أهمية]اBوضوع]وأسباب]اختياره

½vز�أهمية�ا+وضوع�وأسباب�اختياره�فيما�يأتيوت

تعلق�هذا�ا+وضوع�بحقيقة�الvÄكة�ومضامي×mا�من�حيث�ا+اهية�والطبيعة�الحاصلة�وفق�ا+فهوم�الشر�ي�والقانوني .1

إظهار�أهمية�الوقوف�عSى�القوان�ن�والتشريعات�ال��fتحدثت�عن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�وما�عالجته�من�مفردات� .2

وضوعات�من�حيث�الوصف�والتأصيل�وا+قارنةوم

بيان�أن�معرفة�النصوص�الشرعية�والقانونية�الخاصة�بالvÄكة�ومضامي×mا�مسألة�مهمة�للباحث�ن�وا+ختص�ن�من�خUل� .3

ما�تعالجه�من�ثوابت�الحقوق�ا+الية�ومتعلقا»mا�~ي�الواقع�ا+عا

مساس�هذا�ا+وضوع�بالواقع�ا+عاصر،�وأهمية�ما�يرتب .4

والقانونية�أن�تقف�عSى�هذه�ا+سائل�mwدف�ا+عالجة�العلمية

تناول�جزئيات�الفقه��سUمي�ودراس�mا�دراسة�مقارنة�مع�القانون  .5

  

  



   �����2022 –����ان– 2022

 

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

 .للوصول�إ`ى�ا+وقف�الشر�ي�والقانوني�ا+تعلق�بذلك

بيان�كيف�تكون��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�وطبيعة�الخUف�الفق�féب�ن�الفقهاء�~ي�تحديد�ذلك�وضبطها�

�هذه� �عSى �الوقوف �أجل �من �والقانون ��سUمي �الفقه �~ي �للvÄكة ق�ن

 ص�وتشريعات�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�مضام�ن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�أم��؟�

 ي�~ي�الفقه��سUمي�والقانون؟

 كيف�تكون�ا+قارنة�ب�ن�الفقهاء�والقانون�بخصوص��موال�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها؟

�وكذلك� �mwا، �الخاصة �والحقوق �ومضامي×mا �الvÄكة �ماهية �ببيان �وذلك �والتحليSي، �الوصفي �ا+نهج�ن �عSى �عتماد

�النصوص�mwدف� �هذه �تحليل �ثم �ومن �بالvÄكة، �ا+تعلقة �والحقوق �باÞموال �الخاصة �والقوان�ن النصوص�الشرعية

  : ~ي�ثUثة�مطالب،�وذلك�عSى�النحو�¢تي

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

للوصول�إ`ى�ا+وقف�الشر�ي�والقانوني�ا+تعلق�بذلك�تحديد�ماهية�الvÄكة�وبيان�ما�يدخل�فmÇا�مما���يدخل

بيان�كيف�تكون��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�وطبيعة�الخUف�الفق�féب�ن�الفقهاء�~ي�تحديد�ذلك�وضبطها�

 .وفق�متعلقاته�العلمية�والتطبيق�العمSي�~ي�ا+فهوم�ن�الشر�ي�والقانوني

�ا+ستح �حقوق �بموضوعات �يرتبط �ما �هذه�دراسة �عSى �الوقوف �أجل �من �والقانون ��سUمي �الفقه �~ي �للvÄكة ق�ن

  

 ما�مفهوم�ا+ال�وحقوقه�الورثة�~ي�الفقه��سUمي�والقانون؟

 ما�Úي�قواعد�التعامل�مع�الvÄكة�ومضامي×mا�~ي�الفقه��سUمي�والقانون؟

ص�وتشريعات�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�مضام�ن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�أم��

ما�Úي�ا+ضام�ن�الخاصة�بحقوق�الورثة�وا+ستحق�ن�للحق�الشر�ي��رثي�~ي�الفقه��سUمي�والقانون

كيف�تكون�ا+قارنة�ب�ن�الفقهاء�والقانون�بخصوص��موال�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها

  :ولقد�كان�منهج�الباحث�ن�كا�تي

�وكذلك� �mwا، �الخاصة �والحقوق �ومضامي×mا �الvÄكة �ماهية �ببيان �وذلك �والتحليSي، �الوصفي �ا+نهج�ن �عSى �عتماد

�النصوص�mwدف� �هذه �تحليل �ثم �ومن �بالvÄكة، �ا+تعلقة �والحقوق �باÞموال �الخاصة �والقوان�ن النصوص�الشرعية

  .نظور�القانوني�والشر�ي�+تعلقات�البحث

 .الرجوع�إ`ى�ا+راجع�ا+تخصصة�~ي�موضوعات�البحث

~ي�ثUثة�مطالب،�وذلك�عSى�النحو�¢تي�-إضافة�للمقدمة�والخاتمة��- وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

  ماهية]الPQكة]وحقيقÖ"ا]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

  ما]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

  ما]T]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

ا�	و��� ا�����
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  :أهداف]البحث

  :وÚي�متمثلة�بما�يأتي

تحديد�ماهية�الvÄكة�وبيان�ما�يدخل�فmÇا�مما���يدخل .1

بيان�كيف�تكون��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�وطبيعة�الخUف�الفق�féب�ن�الفقهاء�~ي�تحديد�ذلك�وضبطها� .2

وفق�متعلقاته�العلمية�والتطبيق�العمSي�~ي�ا+فهوم�ن�الشر�ي�والقانوني

�ا+ستح .3 �حقوق �بموضوعات �يرتبط �ما دراسة

 .القضية�بدقة�ووضوح

  :أسئلة]البحث/ مشكلة

  :وÚي�متمثلة�بأمور�Úي

ما�مفهوم�ا+ال�وحقوقه�الورثة�~ي�الفقه��سUمي�والقانون .1

ما�Úي�قواعد�التعامل�مع�الvÄكة�ومضامي×mا�~ي�الفقه��سUمي�والقانون .2

ص�وتشريعات�فقهية�وقانونية�عالجت�مسألة�مضام�ن�الvÄكة�والحقوق�ا+تعلقة�mwا�أم��هل�يوجد�نصو  .3

ما�Úي�ا+ضام�ن�الخاصة�بحقوق�الورثة�وا+ستحق�ن�للحق�الشر�ي��ر .4

كيف�تكون�ا+قارنة�ب�ن�الفقهاء�والقانون�بخصوص��موال�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها .5

  : منهجية]البحث

ولقد�كان�منهج�الباحث�ن�كا�تي

�وكذلك� .1 �mwا، �الخاصة �والحقوق �ومضامي×mا �الvÄكة �ماهية �ببيان �وذلك �والتحليSي، �الوصفي �ا+نهج�ن �عSى �عتماد

�النصوص�mwدف� �هذه �تحليل �ثم �ومن �بالvÄكة، �ا+تعلقة �والحقوق �باÞموال �الخاصة �والقوان�ن النصوص�الشرعية

نظور�القانوني�والشر�ي�+تعلقات�البحثالوقوف�عSى�ا+

الرجوع�إ`ى�ا+راجع�ا+تخصصة�~ي�موضوعات�البحث .2

  : محتوى]البحث

وقد�جاءت�هذه�الدراسة�

ماهية]الPQكة]وحقيقÖ"ا]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : اBطلب]iول 

ما]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : الثانياBطلب]

ما]T]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : اBطلب]الثالث
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�vفهذا�غاية�جهد�الباحث�ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا`ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�عجز�وتقص�

  ماهية]الPQكة]وحقيقÖ"ا]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

�لعمار»mا�وتحقيق�هدف�التطوير�والبناء�فmÇا�مع�الvÄك���عSى�

�ا+ادية� �ا+ال�ومتعلقاته �الذي�يكسبه ��عمار�التنمية �هذا �به�وكذلك�ضمان�بقاء �الحاجات�والرغبات�الخاصة تلبية

إن��نسان�إذا�مات�فقد�انقطعت�حاجته�إ`ى�هذه��موال�والحقوق،�وبالتا`ي�كـان���بد�من�أن�يخلفه�~ي�

�vمص�� �الناس�عSى �يطم%ّن Å��ح �ا+يت، �Þقارب ��موال �هذه ��سUمية �الشريعة �جعلت �لذلك �جديٌد، �مالٌك أمواله

  . لهم�لرغب�mم�بإيصال�النفع�+ن�توجد�بي×mم�رابطة�مؤثرة�من�قرابة�أو�سبب�شر�ي

وقد�جعل�النظام�ا+ا`ي��سUمي�أساَس�التفاضل�~ي�التعامل�مع�مستحقي�الvÄكة�وفق�معيار�الحاجة؛�حيث�

ف�إن�أبناء�ا+يت�أحوج�إ`ى�ماله�من�أبيه؛�وكذا�مطالب��بن�~ي�الحياة�أك¿�vمن�مطالب�أخته؛�ع
َّ
Sى�اعتبار�أنه�هو�ا+كل

�فقراء �كانوا �بإعالة�أبيه�أو�أقربائه�إذا ف�أيًضا
َّ
فالعبء�. بدفع�ا+هر�والنفقة�لزوجته،�ونفقة��و�د�كذلك؛�وهو�ا+كل

�عSى�الوارث�حيال�¢خرين�يؤثر�~ي�نصيب�كل�من�ا+نفق�الخاسر�وا+نفق�عليه�ا+ستفيد،�وهذا�ا+عيار�

�+بدأ�العدل��والتوازن�~ي�منظومة�الربح��والخسارة
ً
ا�ب�ن�ا+ستحق�ن�للvÄكة،�وذلك�إعما�

ً
  .ًتا�ملحوظ

عSى�الحب�والو�ية��–~ي�مسألة�التعامل�مع�الvÄكات�

  .يعية�فيما�ب�ن�الناس

إن�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وحقيق�mا�يتطلب�بيان�طبيعة�التوريث�وا+قصود�بالvÄكة�~ي�اللغة�و�صطUح،�

كام�الشرعية�وا+عاي��vا+وضوعية�ا+نبثقة�من�

�من�طرق�كسب�)  �اعتباره �طبيعة عSى

�نص�ا+ادة� �يأتي �وفيما ��حياء، �ورثته �إ`ى �ا+يت �من �الوفاة �بعد �ا+vÄوكة �والحقوق ��موال �انتقال �وأسباب ا+لكية

 .يكسب�الوارث�بطريق�ا+�vاث�العقارات�وا+نقو�ت�والحقوق�ا+وجودة�~ي�الvÄكة

 .تعي�ن�الورثة�وتحديد�أنصب�mم�~ي��رث�وانتقال�الvÄكة�يخضع�Þحكام�الشريعة��سUمية

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�vفهذا�غاية�جهد�الباحث�ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا`ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�عجز�وتقص�

ماهية]الPQكة]وحقيقÖ"ا]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : اBطلب]iول 

إن�هللا�عز�وجل�قد�استخلف��نسان�~ي��رض�لعمار»mا�وتحقيق�هدف�التطوير�والبناء�فmÇا�مع�الvÄك���عSى�

�ا+ادية� �ا+ال�ومتعلقاته �الذي�يكسبه ��عمار�التنمية �هذا �به�وكذلك�ضمان�بقاء �الحاجات�والرغبات�الخاصة تلبية

  .حقوقية،�ال����fغ�Ågلíنسان�ع×mا�ما�دام�عSى�قيد�الحياة

إن��نسان�إذا�مات�فقد�انقطعت�حاجته�إ`ى�هذه��موال�والحقوق،�وبالتا`ي�كـان���بد�من�أن�يخلفه�~ي�

�يطم Å��ح �ا+يت، �Þقارب ��موال �هذه ��سUمية �الشريعة �جعلت �لذلك �جديٌد، �مالٌك أمواله

لهم�لرغب�mم�بإيصال�النفع�+ن�توجد�بي×mم�رابطة�مؤثرة�من�قرابة�أو�سبب�شر�ي

وقد�جعل�النظام�ا+ا`ي��سUمي�أساَس�التفاضل�~ي�التعامل�مع�مستحقي�الvÄكة�وفق�معيار�الحاجة؛�حيث�

إن�أبناء�ا+يت�أحوج�إ`ى�ماله�من�أبيه؛�وكذا�مطالب��بن�~ي�الحياة�أك¿�vمن�مطالب�أخته؛�ع

�فقراء �كانوا �بإعالة�أبيه�أو�أقربائه�إذا ف�أيًضا
َّ
بدفع�ا+هر�والنفقة�لزوجته،�ونفقة��و�د�كذلك؛�وهو�ا+كل

�عSى�الوارث�حيال�¢خرين�يؤثر�~ي�نصيب�كل�من�ا+نفق�الخاسر�وا+نفق�عليه�ا+ستفيد،�وهذا�ا+عيار�

�+بدأ�العدل��والتوازن�~ي�منظومة�الربح��والخسارة
ً
ا�ب�ن�ا+ستحق�ن�للvÄكة،�وذلك�إعما�

ً
ًتا�ملحوظ

~ي�مسألة�التعامل�مع�الvÄكات��-وهنا�نعلم�أن�النظام�ا+ا`ي��سUمي�قد�ب�Ågقواعده�

يعية�فيما�ب�ن�الناسوالعطف،�تحقيًقا�لقوة�الروابط��جتماعية،�وتنمية�للعاطفة�الطب

إن�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وحقيق�mا�يتطلب�بيان�طبيعة�التوريث�وا+قصود�بالvÄكة�~ي�اللغة�و�صطUح،�

  :وبيان�ذلك�فيما�يأتي�من�فروع

  التوريث]من]الحقوق]اBهمة]اBتعلقة]بالPQكة

كام�الشرعية�وا+عاي��vا+وضوعية�ا+نبثقة�من�وÞهمية�التوريث�وطبيعة�تقن�ن�طلب�الحصول�عليه�وفق��ح

� �رقم �نص�القانون�ا+دني��ردني �43/1976النصوص�فقد �ا+ادة �~ي ) 1086(م

�نص�ا+ادة� �يأتي �وفيما ��حياء، �ورثته �إ`ى �ا+يت �من �الوفاة �بعد �ا+vÄوكة �والحقوق ��موال �انتقال �وأسباب ا+لكية

  : ال��fتحدثت�عن�ذلك

يكسب�الوارث�بطريق�ا+�vاث�العقارات�وا+نقو�ت�والحقوق�ا+وجودة�~ي�الvÄكة

تعي�ن�الورثة�وتحديد�أنصب�mم�~ي��رث�وانتقال�الvÄكة�يخضع�Þحكام�الشريعة��سUمية

 . ق��نتقال�~ي��را��fÁÂم�vية�وما�يتعلق�mwا�ينظمه�قانون��نتقال
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�������
ً
فهذا�غاية�جهد�الباحث�ن،�فإن�كان�ثم�توفيق�فبفضل�هللا�تعا`ى،�وإن�كانت��خرى�فمن�عجز�وتقص��v: وأخ�vا

  .ونستغفر�هللا�العظيم

  

إن�هللا�عز�وجل�قد�استخلف��نسان�~ي��ر

�ا+ادية� �ا+ال�ومتعلقاته �الذي�يكسبه ��عمار�التنمية �هذا �به�وكذلك�ضمان�بقاء �الحاجات�والرغبات�الخاصة تلبية

حقوقية،�ال����fغ�Ågلíنسان�ع×mا�ما�دام�عSى�قيد�الحياةوال

إن��نسان�إذا�مات�فقد�انقطعت�حاجته�إ`ى�هذه��موال�والحقوق،�وبالتا`ي�كـان���بد�من�أن�يخلفه�~ي�

�يطم Å��ح �ا+يت، �Þقارب ��موال �هذه ��سUمية �الشريعة �جعلت �لذلك �جديٌد، �مالٌك أمواله

لهم�لرغب�mم�بإيصال�النفع�+ن�توجد�بي×mم�رابطة�مؤثرة�من�قرابة�أو�سبب�شر�يأموا

وقد�جعل�النظام�ا+ا`ي��سUمي�أساَس�التفاضل�~ي�التعامل�مع�مستحقي�الvÄكة�وفق�معيار�الحاجة؛�حيث�

إن�أبناء�ا+يت�أحوج�إ`ى�ماله�من�أبيه؛�وكذا�مطالب��بن�~ي�الحياة�أك¿�vمن�مطالب�أخته؛�ع

�فقراء �كانوا �بإعالة�أبيه�أو�أقربائه�إذا ف�أيًضا
َّ
بدفع�ا+هر�والنفقة�لزوجته،�ونفقة��و�د�كذلك؛�وهو�ا+كل

ا+ا`ي�ا+فروض�عSى�الوارث�حيال�¢خرين�يؤثر�~ي�نصيب�كل�من�ا+نفق�الخاسر�وا+نفق�عليه�ا+ستفيد،�وهذا�ا+عيار�

�+بدأ�العدل��والتوازن�~ي�منظومة�الربح��والخسارةيثمر�تفاو 
ً
ا�ب�ن�ا+ستحق�ن�للvÄكة،�وذلك�إعما�

ً
ًتا�ملحوظ

وهنا�نعلم�أن�النظام�ا+ا`ي��سUمي�قد�ب�Ågقواعده�

والعطف،�تحقيًقا�لقوة�الروابط��جتماعية،�وتنمية�للعاطفة�الطب

إن�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وحقيق�mا�يتطلب�بيان�طبيعة�التوريث�وا+قصود�بالvÄكة�~ي�اللغة�و�صطUح،�

وبيان�ذلك�فيما�يأتي�من�فروع

التوريث]من]الحقوق]اBهمة]اBتعلقة]بالPQكة: الفرع]iول 

وÞهمية�التوريث�وطبيعة�تقن�ن�طلب�الحصول�عليه�وفق��ح

� �رقم �نص�القانون�ا+دني��ردني النصوص�فقد

�نص�ا+ادة� �يأتي �وفيما ��حياء، �ورثته �إ`ى �ا+يت �من �الوفاة �بعد �ا+vÄوكة �والحقوق ��موال �انتقال �وأسباب ا+لكية

ال��fتحدثت�عن�ذلك�القانونية

يكسب�الوارث�بطريق�ا+�vاث�العقارات�وا+نقو�ت�والحقوق�ا+وجودة�~ي�الvÄكة .1

تعي�ن�الورثة�وتحديد�أنصب�mم�~ي��رث�وانتقال�الvÄكة�يخضع�Þحكام�الشريعة��سUمية .2

ق��نتقال�~ي��را��fÁÂم�vية�وما�يتعلق�mwا�ينظمه�قانون��نتقالح .3
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�بقي�من� �يؤول�ما �ال�Äامات�الvÄكة �تنفيذ بعد

  : ،�عSى)1110(ا+ادة�" ،�كما�ونصت�

�f�جرد�انقضاء�ا+يعاد�ا+حدد�للمنازعات�ا+تعلقة�بجرد�الvÄكة�ا+طالبة�باستUم��شياء�والنقود�ال

  .��تستلزمها�التصفية�أو�بعضها�وذلك�بصفة�مؤقتة�مقابل�تقديم�كفالة�أو�بدوmÙا

�إ �كالدائن�والشريك�بأن�يطلب�من�ا+حكمة صدار�حجة�وقد�أعطى�القانون�ا+دني�الحق�Þي�وريث�أو�ذي�مصلحة

بناء�عSى�طلب�أحد�الورثة�أو�ذي�): 1111

  .جة�بحصر�الورثة�وبيان�نصيب�كل�م×mم�~ي�إرثه�الشر�ي�و�حقه��نتقا`ي

رحلت�عنه،�وتركت�: تركت�ا+'�ل�أي: fÁء،�وتركه�أي�خUه،�يقال

تركة،�أي�+ا�يvÄك�ا+يت�من�أموال�وحقوق،�Þنه�بذلك�يvÄكه�خلفه�ويرحل�عنه،�وبالتا`ي�

�ا+خالطة�وا+تعلقات�لتذهب�إ`ى�غ�vه�ممن�يستحق�ذلك� �يقطع�عنه �بما رحل�عنه

  .)715(.."حد�وقذفما�يخلفه�ا+يت�من�مال�أو�دية،�أو�حق�كخيار�أو�شفعة،�و 

�معناها� �~ي �أو�ما �بقرابة �له �كان �موت�من �بعد �يثبت�+ستحقه �التجزيء �يقبل �حق بأmÙا
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

� �أنه) 1109(ادة �بقي�من�: "من�القانون�ا+دني��ردني�عSى �يؤول�ما �ال�Äامات�الvÄكة �تنفيذ بعد

،�كما�ونصت�"أموالها�إ`ى�الورثة�كل�بحسب�نصيبه�الشر�ي�أو�بحسب�نصيبه�القانوني

  �fÁالvÄكة�إ`ى�الورثة�ما�آل�إلmÇم�من�أموالها�

�f�جرد�انقضاء�ا+يعاد�ا+حدد�للمنازعات�ا+تعلقة�بجرد�الvÄكة�ا+طالبة�باستUم��شياء�والنقود�ال

��تستلزمها�التصفية�أو�بعضها�وذلك�بصفة�مؤقتة�مقابل�تقديم�كفالة�أو�بدوmÙا

�إ �كالدائن�والشريك�بأن�يطلب�من�ا+حكمة وقد�أعطى�القانون�ا+دني�الحق�Þي�وريث�أو�ذي�مصلحة

�نصت�عليه�ا+ادة� �ما �وهذا 1111(حصر�إرث�بعد�إثبات�الوفاة�وحصر�الورثة،

ا+صلحة�تصدر�ا+حكمة�حجة�بحصر�الورثة�وبيان�نصيب�كل�م×mم�~ي�إرثه�الشر�ي�و�حقه��نتقا`ي

  حقيقة]الPQكة]واBقصود]á"ا]�ي]اللغة]و�صط�ح

من�الvÄك،�وهو�ودع�ال.fÁء،�وتركه�أي�خUه،�يقال�:تأتي]الPQكة]�ي]اللغة

تركة،�أي�+ا�يvÄك�ا+يت�من�أموال�وحقوق،�Þنه�بذلك�يvÄكه�خلفه�ويرحل�عنه،�وبالتا`ي�: فارقته،�ولذلك�يقال

�وي �ا+خالطة�وا+تعلقات�لتذهب�إ`ى�غ�vه�ممن�يستحق�ذلك�أي�أن�التارك�يفارق�مvÄوكه، �يقطع�عنه �بما رحل�عنه

  .بسبب�من��سباب�ا+قبولة�شرًعا�وقانوًنا

ª«كة]�ي]�صط�ح]الفقPQوأما]ال :  

  :فقد�عرفت�بتعريفات�متعددة�م×mا

ما�يخلفه�ا+يت�من�مال�أو�دية،�أو�حق�كخيار�أو�شفعة،�و : ما�ذهب�إليه�الجمهور�من�أmÙا

]اBالكية �معناها�: حيث]عرفها �~ي �أو�ما �بقرابة �له �كان �موت�من �بعد �يثبت�+ستحقه �التجزيء �يقبل �حق بأmÙا
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�نص�ا+ �و~ي ادة

أموالها�إ`ى�الورثة�كل�بحسب�نصيبه�الشر�ي�أو�بحسب�نصيبه�القانوني

يسلم�و��fÁالvÄكة�إ`ى�الورثة�ما�آل�إلmÇم�من�أموالها�-1

جرد�انقضاء�ا+يعاد�ا+حدد�للمنازعات�ا+تعلقة�بجرد�الvÄكة�ا+طالبة�باستUم��شياء�والنقود�ال��fويجوز�للورثة�بم-2

��تستلزمها�التصفية�أو�بعضها�وذلك�بصفة�مؤقتة�مقابل�تقديم�كفالة�أو�بدوmÙا

�إ �كالدائن�والشريك�بأن�يطلب�من�ا+حكمة وقد�أعطى�القانون�ا+دني�الحق�Þي�وريث�أو�ذي�مصلحة

�نصت�عليه�ا+ادة� �ما �وهذا حصر�إرث�بعد�إثبات�الوفاة�وحصر�الورثة،

ا+صلحة�تصدر�ا+حكمة�حجة�بحصر�الورثة�وبيان�نصيب�كل�م×mم�~ي�إرثه�الشر�ي�و�حقه��نتقا`ي

حقيقة]الPQكة]واBقصود]á"ا]�ي]اللغة]و�صط�ح: الفرع]الثاني

تأتي]الPQكة]�ي]اللغة

فارقته،�ولذلك�يقال: الرجل

  .)714(يخليه�+ن�بعده

�وي أي�أن�التارك�يفارق�مvÄوكه،

بسبب�من��سباب�ا+قبولة�شرًعا�وقانوًنا

ª«كة]�ي]�صط�ح]الفقPQوأما]ال

فقد�عرفت�بتعريفات�متعددة�م×mا

ما�ذهب�إليه�الجمهور�من�أmÙا

]اBالكية حيث]عرفها

  .  )716(كالنكاح�والو�ء

714 #  ������ .	;� ���01� .��

715 #  �48�R���I  �=K��F�� ���5 �̂R =K	F�� �\��� �&�9���

716  # �J��] (��; �
�]� D�5 4R�]�� ��R	/ �H���5 .� ��/� �4R�]��

�]� �̂R J��6�� �9���

�.�. �����Y/ 	19 :t��j� J	��� J�	1�� A16
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

ما�تركه�ا+يت�خالًيا�عن�تعلق�: تقتصر�الvÄكة�عSى�ا+ال�و��تشمل�الحق،�حيث�عرفوا�الvÄكة�بأmÙا

  .ما�يvÄكه�ا+يت�من��موال�صافًيا�عن�تعلق�حق�الغ��vبع�ن�من��موال

كذلك�~ي�خروج�الحقوق�الشخصية��

ا�ب�ن�الجمهور�والحنفية�~ي�تحديد�مفهوم�الvÄكة،�فالجمهور�عSى��أmÙا
ً
كل]ما]يخلفه]" حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

�بأعيان�الvÄكة،�أم
ً
�بأموالها،�أي��،�سواء�كان�هذا�الحق�متعلقا

ً
كان�متعلقا

 
ً
: بينما�عرف�الحنفية�الvÄكة�بأmÙا. أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�الvÄكة،�أم�لم�يتعلق�بالvÄكة�حق�أحد�مطلقا

)721(.  

�هو�هللا�تعا`ى�بجميع�صفاته؛�
ً
و��ريب�~ي�وجوده،�والحّق�حقيقة

�بمع�Ågلم�يسبق�بعدم،�ولم�يلحقه�عدم،�وإطUق�الحّق�عSى�غ�vه�مجاز
ً
اللهم�«: ،�و~ي�الحديث)Þ)722ّنه�ا+وجود�حقيقة

ها�لدى�فقهاء�الشريعة�
ّ
تعريًفا�صحيًحا�جامًعا�Þنواعه�كل

�~ي�التصّرف�عSى�َمن�تحت� �أو�تكليًفا،�وذلك�كحّق�الو`ّي
ً
اختصاص�يقّرر�به�الشرع�سلطة

                                                           

1414�(  

  

4/�55( �)1823�(  
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

  .)717(ما�تركه�ا+يت�من�حق�أو�اختصاص�أو�مال: والPQكة]عند]الشافعية

  .)718(بأmÙا�الحق�ا+خلف�عن�ا+يت

تقتصر�الvÄكة�عSى�ا+ال�و��تشمل�الحق،�حيث�عرفوا�الvÄكة�بأmÙا

ما�يvÄكه�ا+يت�من��موال�صافًيا�عن�تعلق�حق�الغ��vبع�ن�من��موال

�يتفق�الحنفية�مع�الجمهور�~ي�دخول��موال�ضمن�الvÄكة�ويتفقون  �وهنا

  .)720(ا+حضة�كحق�الو�ية�والحضانة�من�الvÄكة

ا�ب�ن�الجمهور�والحنفية�~ي�تحديد�مفهوم�الvÄكة،�فالجمهور�عSى��أmÙا
ً
حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

 
ً
�بأعيان�الvÄكة،�أم"اBيت]من]iموال]والحقوق]الثابتة]مطلقا

ً
،�سواء�كان�هذا�الحق�متعلقا

 
ً
أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�الvÄكة،�أم�لم�يتعلق�بالvÄكة�حق�أحد�مطلقا

]عن]تعلق]حق]الغPD]بعDن]من]هذه]iموال
ً
("ما]يPQكه]اBيت]من]iموال]صافيا

�هو�هللا�تعا`ى�بجميع�صفاته؛�ويطلق�الحّق�عSى�ال.fÁء�ا+وجود�من�كّل�وجه،�
ً
و��ريب�~ي�وجوده،�والحّق�حقيقة

�بمع�Ågلم�يسبق�بعدم،�ولم�يلحقه�عدم،�وإطUق�الحّق�عSى�غ�vه�مجاز
ً
Þّنه�ا+وجود�حقيقة

  )723(»أنت�الحّق،�ووعدك�الحّق،�وقولك�الحّق 

ها�لدى�فقهاء�الشريعة��لم�أر�للحّق�بمفهومه�العامّ : وقال�الشيخ�مصطفى�الزرقا
ّ
تعريًفا�صحيًحا�جامًعا�Þنواعه�كل

�~ي�التصّرف�عSى�َمن�تحت�: أو�القانون،�ثم�عّرفه�بأّنه �أو�تكليًفا،�وذلك�كحّق�الو`ّي
ً
اختصاص�يقّرر�به�الشرع�سلطة

 .)724(و�يته،�فإّنه�سلطة�لشخص�عSى��fÁء

                   

 ��	O1��� �̂R D�� �	�/��� ��	O1 ���/� .� ��/� �4�����)�6  /�4( �)1414
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 �	
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

والPQكة]عند]الشافعية

بأmÙا�الحق�ا+خلف�عن�ا+يت: وعرفها]الحنابلة

تقتصر�الvÄكة�عSى�ا+ال�و��تشمل�الحق،�حيث�عرفوا�الvÄكة�بأmÙا وعند]الحنفية

  .)719(حق�الغ��vبعينه

ª«ي]فºبع�ن�من��موال: وبالتا�vكه�ا+يت�من��موال�صافًيا�عن�تعلق�حق�الغ�vÄما�ي

�يتفق�الحنفية�مع�الجمهور�~ي�دخول��موال�ضمن�الvÄكة�ويتفقون � وهنا

ا+حضة�كحق�الو�ية�والحضانة�من�الvÄكة

ا�ب�ن�الجمهور�والحنفية�~ي�تحديد�مفهوم�الvÄكة،�فالجمهور�عSى��أmÙا
ً
حيث�يظهر�أن�هناك�خUف

 
ً
اBيت]من]iموال]والحقوق]الثابتة]مطلقا

 
ً
أن�التعلق�يكون�بذمة�ا+يت�وليس�بع�ن�الvÄكة،�أم�لم�يتعلق�بالvÄكة�حق�أحد�مطلقا

]عن]تعلق]حق]الغPD]بعDن]من]هذه]iموال" 
ً
ما]يPQكه]اBيت]من]iموال]صافيا

ويطلق�الحّق�عSى�ال.fÁء�ا+وجود�من�كّل�وجه،�

�بمع�Ågلم�يسبق�بعدم،�ولم�يلحقه�عدم،�وإطUق�الحّق�عSى�غ�vه�مجاز
ً
Þّنه�ا+وجود�حقيقة

أنت�الحّق،�ووعدك�الحّق،�وقولك�الحّق 

وقال�الشيخ�مصطفى�الزرقا

أو�القانون،�ثم�عّرفه�بأّنه

و�يته،�فإّنه�سلطة�لشخص�عSى�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

  ون ما]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقان

إن�التكييف�الفق�féللمال�وطبيعة��مور�ال��fتدخل�فيه�وبالتا`ي�تحديد�ما�الذي�يدخل�~ي�الvÄكة�وما�يعد�

�يأتي�من� �وبيان�ذلك�فيما �وحقيق�mا �ماهي�mا �والوقوف�عSى �يجب�التعامل�معها f��ال �ا+همة �من��مور من�مضامي×mا

قبل�أن�يتم�بيان�ما�ذهب�إليه�الفقهاء�والقانون�من�تحديد��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها�

انتقال�ال.fÁء�من�شخص�إ`ى�شخص،�أو�

�تركه�ا+يت�من�أموال�وحقوق� �أو�هو�ما يةمن�ا+يت�إ`ى�ورثته��حياء،

فه�ا+يت�لورثته�من�مال�أو�ممتلكات�وضياع
ّ
،�و~ي�هذا�ا+قام�فإن�هللا�)727(يستحقها�بموته�الوارث�الشر�ي،�وهو�ما�خل

ف�الوارث�ا+وّرث�بعد����يموت،�حيث�يكون��رث�بأن�يخل

،حيثيعد�عند�بعض�
ً

Uالقذف�مث� �أم�للعباد�كحّد ولذلك�كان���بد�من�تحديد�الحقوق�باعتبارها�]�تعا`ى

لبة�به،وتبقى�آثاره�هذا�الحّق�ا�]�تعا`ى،�ولذلك�قالوا�بأنه���يورث؛Þنه�بموت�صاحب�الحّق�تنت�féا+طا

وذلك�أن�~ي�حّد�القذفمصلحة�الصيانة�ودفع�الفساد،�و~ي�إقامة�هذا�الحّد�يحصل�

ثم�لو�كان�. ا�]�تعا`ى�كسائر�الحدود؛ح��Åلو�كانت�الدعوى�فيه�مطلوبة�شرًعا�من�ا+قذوف

عنه،�لجرى�فيه�سهام�ا+واريث،�فvÄثه�أخته�وزوجته�وسائر�من�يرث�ماله،�فلما�اتفق�الجميع�عSى�أْن���
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

ما]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقان: Bطلب]الثانيا

إن�التكييف�الفق�féللمال�وطبيعة��مور�ال��fتدخل�فيه�وبالتا`ي�تحديد�ما�الذي�يدخل�~ي�الvÄكة�وما�يعد�

�يأتي�من� �وبيان�ذلك�فيما �وحقيق�mا �ماهي�mا �والوقوف�عSى �يجب�التعامل�معها f��ال �ا+همة �من��مور من�مضامي×mا

  مDن]الPQكة]مدى]اعتبار]حقوق]هللا]تعاºى]من]مضا

قبل�أن�يتم�بيان�ما�ذهب�إليه�الفقهاء�والقانون�من�تحديد��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها�

انتقال�ال: ،�وذلك�أن�ا+�vاث)725(��بد�من�معرفة�أّن�حقوق�هللا�تعا`ى���تورث�باþجماع

�تركه�ا+يت�من�أموال�وحقوق�وهو�كذلك�انتقال�ا+لك �أو�هو�ما يةمن�ا+يت�إ`ى�ورثته��حياء،

فه�ا+يت�لورثته�من�مال�أو�ممتلكات�وضياع
ّ
يستحقها�بموته�الوارث�الشر�ي،�وهو�ما�خل

���يموت،�حيث�يكون��رث�بأن�يخل)728(سبحانه�وتعا`ى�يتعا`ى�عن�هذا��مر Þنه�سبحانه��يٌّ

  .موته�~ي�حّقه،وهذا�يخالف�ما�يتم�إطUقه�عSى�حقوق�هللا�تعا`ى

،حي
ً

Uالقذف�مث� �أم�للعباد�كحّد ولذلك�كان���بد�من�تحديد�الحقوق�باعتبارها�]�تعا`ى

ا�]�تعا`ى،�ولذلك�قالوا�بأنه���يورث؛Þنه�بموت�صاحب�الحّق�تنت�féا+طا

قة�إ`ى�أن�يشاء�هللا�تعا`ى
َّ
وذلك�أن�~ي�حّد�القذفمصلحة�الصيانة�ودفع�الفساد،�و~ي�إقامة�هذا�الحّد�يحصل�. )729(معل

النفع�للعاّمة،�فكان�حقا�]�تعا`ى�كسائر�الحدود؛ح��Åلو�كانت�الدعوى�فيه�مطلوبة�شرًعا�من�ا+قذوف

عنه،�لجرى�فيه�سهام�ا+واريث،�فvÄثه�أخته�وزوجته�وسائر�من�يرث�ماله،�فلما�اتفق�الجميع�عSى�أْن���
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

إن�التكييف�الفق�féللمال�وطبيعة��مور�ال��fتدخل�فيه�وبالتا`ي�تحديد�ما�الذي�يدخل�~ي�الvÄكة�وما�يعد�

�يأتي�من� �وبيان�ذلك�فيما �وحقيق�mا �ماهي�mا �والوقوف�عSى �يجب�التعامل�معها f��ال �ا+همة �من��مور من�مضامي×mا

  :فروع

مدى]اعتبار]حقوق]هللا]تعاºى]من]مضا: الفرع]iول 

قبل�أن�يتم�بيان�ما�ذهب�إليه�الفقهاء�والقانون�من�تحديد��موال�والحقوق�ال��fتدخل�~ي�الvÄكة�من�عدمها�

��بد�من�معرفة�أّن�حقوق�هللا�تعا`ى���تورث�باþجماع

وهو�كذلك�انتقال�ا+لك. )726(من�قوم�إ`ى�قوم

فه�ا+يت�لورثته�من�مال�أو�ممتلكات�وضياع
ّ
يستحقها�بموته�الوارث�الشر�ي،�وهو�ما�خل

سبحانه�وتعا`ى�يتعا`ى�عن�هذا��مر

موته�~ي�حّقه،وهذا�يخالف�ما�يتم�إطUقه�عSى�حقوق�هللا�تعا`ى

،حي
ً

Uالقذف�مث� �أم�للعباد�كحّد ولذلك�كان���بد�من�تحديد�الحقوق�باعتبارها�]�تعا`ى

ا�]�تعا`ى،�ولذلك�قالوا�بأنه���يورث؛Þنه�بموت�صاحب�الحّق�تنت�féا+طا الفقهاء�حق�

قة�إ`ى�أن�يشاء�هللا�تعا`ى
َّ
معل

ا�]�تعا`ى�كسائر�الحدود؛ح��Åلو�كانت�الدعوى�فيه�مطلوبة�شرًعا�من�ا+قذوف النفع�للعاّمة،�فكان�حق�

ا
ً
عنه،�لجرى�فيه�سهام�ا+واريث،�فvÄثه�أخته�وزوجته�وسائر�من�يرث�ماله،�فلما�اتفق�الجميع�عSى�أْن����الحّد�موروث
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

بأّنه�حّق�للعباد،�ف�vثه�: قالوا)731(،�مع�أن�بعض�الفقهاء

دمّي،ويسقط�بعفوه�كالقصاص�وذلك�أّنه���يستو~ى�إ��بطلبه،�

  ما]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]الفقهاء]والقانون 

،�وسواء�أكانت�تحت�يد�ا+يت�أم�)قيميات�ومثليات

بيد�غ�vه�كيد�ا+ستأجر�وا+ستع��vوالوديع،�أو��موال�ا+غتصبة،�سواء�أكان�عSى�ا+يت�دين�من�أي�نوع�كان�

ية�~ي�هو�كل�ع�ن�أو�حق�له�قيمة�ماد

� وِق�ِبُدوِن�َتَفاُوٍت�ُيْعَتدُّ ُه�ِ~ي�السُّ
ُ
ل
ْ
هو�َما�ُيوَجُد�ِمث

ْو�يُ 
َ
وِق�أ ٌل�ِ~ي�السُّ

ْ
ُه�ِمث

َ
�ُيوَجُد�ل

َ
ِكْن�َمَع�َما��

َ
وَجُد�ل

الدين�ا+ؤجل���: "ما�نصه) 406(حيث�جاء�~ي�القانون�ا+دني��ردني�~ي�ا+ادة�

  

ال��fاستحقها�. )734(تدخل�~ي�حيازته�ولكن�له�حق�مقدر�معلوم�م×mا�كنصيبه�~ي�غلة�الوقف

�حبس: من�القانون�ا+دني��ردني�عSى�أن�الوقف
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�أّنه�غ��vموروث �لهؤ�ء�~ي�ا+طالبة�به�بعد�ا+وت،�صحَّ ،�مع�أن�بعض�الفقهاء)730( حقَّ

� لFدمّي،ويسقط�بعفوه�كالقصاص�وذلك�أّنه���يستو~ى�إ��بطلبه،�حّج�mم�أّن�حّد�القذف�حقٌّ

  .)732(ويحلف�ا+ّد�ى�عليه�إذا�أنكر

ما]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]الفقهاء]والقانون : الفرع]الثاني

  : وبناء�عSى�ما�سبق�بيانه�فإنه�يدخل�~ي�الvÄكة�عند�الجمهور�ما�يأتي

 
ً

�منقو�
ً

قيميات�ومثليات(�أم�عقارات��موال�ال��fللميت�سواء�أكانت�ما�

بيد�غ�vه�كيد�ا+ستأجر�وا+ستع��vوالوديع،�أو��موال�ا+غتصبة،�سواء�أكان�عSى�ا+يت�دين�من�أي�نوع�كان�

هو�كل�ع�ن�أو�حق�له�قيمة�ماد: من�القانون�ا+دني��ردني�ا+ال�بأنه) 53(وقد�عرفت�ا+ادة�

�
ُ
ة ادَّ

َ ْ
�~ي�نص�ا+ Sِيُّ

ْ
ث ِ
ْ
�: من�مجلة��حكام�العدلية�145وا+ وِق�ِبُدوِن�َتَفاُوٍت�ُيْعَتدُّ ُه�ِ~ي�السُّ

ُ
ل
ْ
هو�َما�ُيوَجُد�ِمث

�
ُ
ة ادَّ

َ ْ
�فهو�~ي�نص�ا+ ُّfِقَيِم

ْ
ْو�يُ : من�ا+جلة�أيًضا�146ِبِه،�وأما�ال

َ
وِق�أ ٌل�ِ~ي�السُّ

ْ
ُه�ِمث

َ
�ُيوَجُد�ل

َ
َما��

ِقيَمِة 
ْ
�ِبِه�ِ~ي�ال ْعَتّدِ

ُ ْ
َفاُوِت�ا+   .التَّ

حيث�جاء�~ي�القانون�ا+دني��ردني�~ي�ا+ادة�. الديون�ال��fللميت�عSى�غ�vه

  ".يحل�بموت�الدائن�ويحل�بموت�ا+دين�إ��إذا�كان�موثُقا�توثيُقا�عينًيا

تدخل�~ي�حيازته�ولكن�له�حق�مقدر�معلوم�م×mا�كنصيبه�~ي�غلة�الوقف�موال�ال��fلم�

من�القانون�ا+دني��ردني�عSى�أن�الوقف) 1233(حيث�نصت�ا+ادة�. ا+ورث�قبل�وفاته�ولم�يتسلمها

                   

%�	���� ��
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�لهؤ�ء�~ي�ا+طالبة�به�بعد�ا+وت،�ص حقَّ

الورثة�ويطالبون�به،�وحّج�mم�أّن�حّد�القذف�حق

ويحلف�ا+ّد�ى�عليه�إذا�أنكر

وبناء�عSى�ما�سبق�بيانه�فإنه�يدخل�~ي�الvÄكة�عند�الجمهور�ما�يأتي

1.  
ً

�منقو�
ً

�موال�ال��fللميت�سواء�أكانت�ما�

بيد�غ�vه�كيد�ا+ستأجر�وا+ستع��vوالوديع،�أو��موال�ا+غتصبة،�سواء�أكان�عSى�ا+يت�دين�من�أي�نوع�كان�

 . )733(أم��

وقد�عرفت�ا+ادة�

  . التعامل

�
ُ
ة ادَّ

َ ْ
�~ي�نص�ا+ Sِيُّ

ْ
ث ِ
ْ
وا+

�
ُ
ة ادَّ

َ ْ
�فهو�~ي�نص�ا+ ُّfِقَيِم

ْ
ِبِه،�وأما�ال

ِقيَمِة 
ْ
�ِبِه�ِ~ي�ال ْعَتّدِ

ُ ْ
َفاُوِت�ا+ التَّ

الديون�ال��fللميت�عSى�غ�vه� .2

يحل�بموت�الدائن�ويحل�بموت�ا+دين�إ��إذا�كان�موثُقا�توثيُقا�عينًيا

 

�موال�ال��fلم� .3

ا+ورث�قبل�وفاته�ولم�يتسلمها
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

انون�العدل�من�ق) 1(وجاء�~ي�ا+ادة�

الوقف�هو�حبس�الع�ن�عن�تملكها�Þحد�من�العباد�والتصدق�با+نفعة�عSى�الفقراء�ولو�~ي�

 .�عن�العمد

 .ق�مالية�وتقوم�بمال

َمِن�
َّ
vَى�ِبِمْقَداِر�الث

َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
�ا+ ِك

ْ
ل ِ
ْ
�ا+ ُك

ُّ
�َتَمل �Úَِي

ُ
ْفَعة �الشُّ �العدلية، من�مجلة��حكام

ْفَعِة  �الشُّ ُه�َحقُّ
َ
اَن�ل

َ
ُفوعُ �.َمْن�ك

ْ
ش
َ ْ
ِذي�: وأما�ا+

َّ
َعَقاُر�ال

ْ
فُهَو�ال

ِفي ُك�الشَّ
ْ
ُفوُع�ِبِه�ُهَو�ِمل

ْ
ش
َ ْ
 ا+

ُ
ْفَعة ِذي�ِبِه�الشُّ

َّ
 .ِع�ال

  أثر]تحديد]حقيقة]اBال]�ي]اعتباره]من]مضامDن]الPQكة]

Uف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�ثم�أثر�

،�فيدخل�فيه��موال�العينية�والحقوق�وا+نافع�þمكان�

رها،�وÞن�ودليل�الجمهور�من�حيث�ا+عقول�أن�ا+نافع�يمكن�حياز»mا�بحيازة�أصلها�ومحلها�ومصد

،�ودليلهم�من�حيث�ا+نقول�أن�الشارع�الحكيم�أجاز�
ً
ا+نافع�Úي�ا+قصودة�من��عيان�ولو�ها�+ا�صارت��عيان�أمو�

�fصSى�هللا�عليه�وسلم�بعض�الصحابة�بما�معهم�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

 
ً
وجاء�~ي�ا+ادة�. ع�ن�ا+ال�ا+ملوك�عن�التصرف�وتخصيص�منافعه�لل½�vولو�مآ�

الوقف�هو�حبس�الع�ن�عن�تملكها�Þحد�من�العباد�والتصدق�با+نفعة�عSى�الفقراء�ولو�~ي�

v½ى�وجه�من�وجوه�الSالجملة�أو�ع ."    

الدية�ال��fوجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصلح�عن�العمد

ق�مالية�وتقوم�بمالحقوق��رتفاق،�كحق�ا+رور�وا+سيل�والشرب،�mÙÞا�حقو 

 .الخيارات�ا+تعلقة�باÞموال،�كخيار�العيب�والشرط

� َمِن��950ففي�ا+ادة
َّ
vَى�ِبِمْقَداِر�الث

َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
�ا+ ِك

ْ
ل ِ
ْ
�ا+ ُك

ُّ
�َتَمل �Úَِي

ُ
ْفَعة �الشُّ �العدلية، من�مجلة��حكام

vِي،�و~ي�
َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
ى�ا+

َ
Sاَم�َع

َ
ِذي�ق

َّ
ِفيُع�ُهوَ ؛]951اBادة]ال ْفَعِة �الشَّ �الشُّ ُه�َحقُّ

َ
اَن�ل

َ
َمْن�ك

ْفَعِة،�كما�~ي� �الشُّ َق�ِبِه�َحقُّ
َّ
َعل
َ
ِفي): 953(و~ي�ا+ادة��،)952(اBادة]ت ُك�الشَّ

ْ
ُفوُع�ِبِه�ُهَو�ِمل

ْ
ش
َ ْ
ا+

�بعفو�بعض��ولياء
ً
  .القصاص�إذا�انقلب�ما�

 .)735(ويتفق�الحنفية�مع�الجمهور�~ي�دخول��موال�ضمن�الvÄكة

أثر]تحديد]حقيقة]اBال]�ي]اعتباره]من]مضامDن]الPQكة]: الفرع]الثالث

Uف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�ثم�أثر�إن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الطريق�ن�والرأي�ن�هو�حصول�الخ

،�فيدخل�فيه��موال�العينية�والحقوق�وا+نافع�þمكان�كل]ما]له]قيمة]يلزم]متلفه]بضمانه]:فا+ال�عند�الجمهور 

ودليل�الجمهور�من�حيث�ا+عقول�أن�ا+نافع�يمكن�حياز»mا�بحيازة�أصلها�ومحلها�ومصد

،�ودليلهم�من�حيث�ا+نقول�أن�الشارع�الحكيم�أجاز�
ً
ا+نافع�Úي�ا+قصودة�من��عيان�ولو�ها�+ا�صارت��عيان�أمو�

،�والوقائع�~ي�تزويج�الن��fصSى�هللا�عليه�وسلم�بعض�ال
ً
،�وا+هر���يكون�إ��ما�

ً
أن�تكون�ا+نافع�مهرا

  .)737(~ي�كتب�السنة�النبوية�من�القرآن�مشهورة�مبثوثة
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ً
ع�ن�ا+ال�ا+ملوك�عن�التصرف�وتخصيص�منافعه�لل½�vولو�مآ�

الوقف�هو�حبس�الع�ن�عن�تملكها�Þحد�من�العباد�والتصدق�با+نفعة�عSى�الفقراء�ولو�~ي�: "و�نصاف

v½ى�وجه�من�وجوه�الSالجملة�أو�ع

الدية�ال��fوجبت�بسبب�الجناية�عليه،�بالقتل�الخطأ�أو�بالصل .4

حقوق��رتفاق،�كحق�ا+رور�وا+سيل�والشرب،�mÙÞا�حقو  .5

الخيارات�ا+تعلقة�باÞموال،�كخيار�العيب�والشرط .6

�. حق�الشفعة .7 ففي�ا+ادة

vِي،�و~ي�
َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
ى�ا+

َ
Sاَم�َع

َ
ِذي�ق

َّ
ال

ْفَعِة،�كما�~ي� �الشُّ َق�ِبِه�َحقُّ
َّ
َعل
َ
ت

�بعفو�بعض��ولياء .8
ً
القصاص�إذا�انقلب�ما�

ويتفق�الحنفية�مع�الجمهور�~ي�دخول��موال�ضمن�الvÄكة

الفرع]الثالث

إن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الطريق�ن�والرأي�ن�هو�حصول�الخ

 :)736(ذلك�~ي�توريثه

فا+ال�عند�الجمهور 

ودليل�الجمهور�من�حيث�ا+عقول�أن�ا+نافع�يمكن�حياز»mا�بحيازة�أصلها�ومحلها�ومصد. حياز»mا�بحيازة�أصلها

،�ودليلهم�من�حيث�ا+نقول�أن�الشارع�الحكيم�أجاز�
ً
ا+نافع�Úي�ا+قصودة�من��عيان�ولو�ها�+ا�صارت��عيان�أمو�

،�والوقائع�~ي�تزويج�الن
ً
،�وا+هر���يكون�إ��ما�

ً
أن�تكون�ا+نافع�مهرا

من�القرآن�مشهورة�مبثوثة
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

ٱْ�ُنَثَيْ�ِن  َكِرِمْثُلَحّظِ ِللذَِّدُكْم َأْوَلٰ ُهِ!ٓى "ُيوِصيُكُمٱللَّ
: ،�وجه�الد�لة)738

،�فا+نـــافع�والحقـــوق�ا+عنويـــة�وإحـــرازه]وينتفـــع]بـــه]عـــادة

جة�عندهم�أن�ا+ال�هـو�مـا�يمكـن�إحـرازه�وحيازتـه�وادخـاره�لوقـت�الحاجـة،�وا+نـافع���

بـي�هريـرة�عـن�تقبل�الحيازة�و�دخار�mÙÞا�معنوية،�و�صل�فmÇـا�أmÙـا�معدومـة،�وا+عـدوم�لـيس�بمـال،�واسـتدلوا�بحـديث�أ
وجـه�الد�لـة�قـالوا�ورد�الـدليل��)741)(740

  .)743(موالويرجع�سبب�الخUف�إ`ى�اختUفهم�هل��صل��توريث�ا+ال��دون�الحق�أم�أن��صل�توريث�الحقوق�و� 

�حيـث�
ً
اعتبار�ا+نافع�والخـدمات�مـن��مـوال�وذلـك�لجريـان�العـرف�باعتبـار�ا+نـافع�والحقـوق�ا+عنويـة�أمـو�

fــ��O	 ���uu6	� e����uu�O:F  يجــري�التعامــل�mwــا�~ــي�ا+عــامUت�ا+اليــة،�وهــذا�مــا�عليــه�كث�ــ�vمــن�الفتــاوى�ا+عاصــرة�ال��uu
E
�أو�منفعة

ً
،�حقا

ً
�أو�معنويا

ً
�سواء�كان�عينيا

ً
  )744(ما�

،�وفيمــا�)745(يتفـق�الحنفيـة�مـع�الجمهـور�~ـي�خـروج�الحقـوق�الشخصـية�ا+حضـة�كحـق�الو�يـة�والحضـانة�مـن�الvÄكـة

  ما]T]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]جمهور]الفقهاء

  

                                                           

�.(  

 &8� Z��/ ��;)6763( �)1426�.(  
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�: "وقد�استدل�جمهور�الفقهاء�بقوله�تعا`ى ِ
ّ
ُل�َحظ

ْ
ِر�ِمث

َ
ك
َّ
ْم��ِللذ

ُ
ِدك

َٰ
ْول
َ
�أ ُه�ِ~ٓى

َّ
ُم�ٱلل

ُ
ُيوِصيك

 .)739(قالوا�أن�¢ية�عامة�فتشمل�الحقوق�و�موال

وإحـــرازه]وينتفـــع]بـــه]عـــادةفهـــو]كـــل]مـــا]يمكـــن]حيازتـــه]: بينمـــا�يـــرى�الحنفيـــة�أن�ا+ـــال

�عندهم،�والحجة�عندهم�أن�ا+ال�هـو�مـا�يمكـن�إحـرازه�وحيازتـه�وادخـاره�لوقـت�الحاجـة،�وا+نـافع���
ً
وأمثالها���تعد�ما�

تقبل�الحيازة�و�دخار�mÙÞا�معنوية،�و�صل�فmÇـا�أmÙـا�معدومـة،�وا+عـدوم�لـيس�بمـال،�واسـتدلوا�بحـديث�أ

740("من�تـرك�مـا��فلورثتـه�ومـن�تـرك�كـ�Fفإلينـا:"�fصSى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال

  )742(بتوريث�ا+ال�ولم�يرد�الدليل�بتوريث�الحقوق 

ويرجع�سبب�الخUف�إ`ى�اختUفهم�هل��صل��توريث�ا+ال��دون�الحق�أم�أن��صل�توريث�الحقوق�و� 

�حيـث�
ً
اعتبار�ا+نافع�والخـدمات�مـن��مـوال�وذلـك�لجريـان�العـرف�باعتبـار�ا+نـافع�والحقـوق�ا+عنويـة�أمـو�

fــ�يجــري�التعامــل�mwــا�~ــي�ا+عــامUت�ا+اليــة،�وهــذا�مــا�عليــه�كث�ــ�vمــن�الفتــاوى�ا+عاصــرة�ال

�أو�منفعةحيث�إن�ا+ال�ينطلق�عSى�كل�ما�يعد�
ً
،�حقا

ً
�أو�معنويا

ً
�سواء�كان�عينيا

ً
ما�

  ما]T]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون 

يتفـق�الحنفيـة�مـع�الجمهـور�~ـي�خـروج�الحقـوق�الشخصـية�ا+حضـة�كحـق�الو�يـة�والحضـانة�مـن�الvÄكـة

 :القانون يأتي�من�فروع�ما���يدخل�~ي�الvÄكة�لدى�الفقهاء�و 

ما]T]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]جمهور]الفقهاء: الفرع]iول 

  : عند]الجمهور]ما]يأتي]ومما���يورث�من�الحقوق �ومما]T]يدخل]�ي]الPQكة

                   

11.  
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

وقد�استدل�جمهور�الفقهاء�بقوله�تعا`ى

قالوا�أن�¢ية�عامة�فتشمل�الحقوق�و�موال

بينمـــا�يـــرى�الحنفيـــة�أن�ا+ـــال 

�عندهم،�وال
ً
وأمثالها���تعد�ما�

تقبل�الحيازة�و�دخار�mÙÞا�معنوية،�و�صل�فmÇـا�أmÙـا�معدومـة،�وا+عـدوم�لـيس�بمـال،�واسـتدلوا�بحـديث�أ

الن��fصSى�هللا�عليه�وسلم�أنه�قال

بتوريث�ا+ال�ولم�يرد�الدليل�بتوريث�الحقوق 

ويرجع�سبب�الخUف�إ`ى�اختUفهم�هل��صل��توريث�ا+ال��دون�الحق�أم�أن��صل�توريث�الحقوق�و� 

�حيـث�ظاهر�وال
ً
اعتبار�ا+نافع�والخـدمات�مـن��مـوال�وذلـك�لجريـان�العـرف�باعتبـار�ا+نـافع�والحقـوق�ا+عنويـة�أمـو�

fــ�يجــري�التعامــل�mwــا�~ــي�ا+عــامUت�ا+اليــة،�وهــذا�مــا�عليــه�كث�ــ�vمــن�الفتــاوى�ا+عاصــرة�ال

حيث�إن�ا+ال�ينطلق�عSى�كل�ما�يعد�

ما]T]يدخل]�ي]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون : اBطلب]الثالث

يتفـق�الحنفيـة�مـع�الجمهـور�~ـي�خـروج�الحقـوق�الشخصـية�ا+حضـة�كحـق�الو�يـة�والحضـانة�مـن�الvÄكـة

يأتي�من�فروع�ما���يدخل�~ي�الvÄكة�لدى�الفقهاء�و 

الفرع]iول 

ومما]T]يدخل]�ي]الPQكة
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

حــق�الو�يــةوحق�: فهــو�مــا���تتعلــق�بمــال،�وليســت�بمعgــ�Åا+ــال،�وإنمــا�بنيــت�عSــى��عتبــار�الشخDــ�fÁللمــورث،�مثــل

�الشقيق�وله�ابن،�فإن�حق�الو�ية�~ي�النكاح�عSى�هذه�ا+رأة�

والحقوق�ال��fثبتت�للمورث�بموجب�بعض�العقود�ال��fنص�عSى�عدم�انتقالها�للورثـة،�فـإذا�مـات�الوكيـل�~ـي�عقـد�

�،fÁــDــى��عتبــار�الشخSن�الوكالــة�قائمــة�عÞ�،هــذا�العقــد���تنتقــل�إ`ــى�ولــده�ÅÁــöيملكهــا�بمقت�fــ�الــة،�فــإن�الحقــوق�ال

والوكالة�بأجر�يستحق�وارث�الوكيل�فmÇا��جر�الثابت�بموجب�العقد،�و��يرث�حق�الوكيل�بالتصرف�والعمل�با+وكل�به�

  ما]T]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]الحنفية

ا+نافع،�ف���féتدخل�~ي�الvÄكة�و��تورث،�فإذا�كان�ا+ورث�مستأجًرا�لعقار�ثم�مات،�ف�Uيحل�ورثته�محله،�

بأموال�mÙÞا�تستو~ى�شيًئا�فشيًئا،�وا+ال�ما�

حيث�نص�عSى�أنه���ينت��féيجار�) 709

إذا�أثبتوا�أن�أعباء�إ��أنه�يجوز�لورثة�ا+ستأجر�فسخ�العقد�

  .mم�أثقل�من�أن�تتحملها�مواردهم�أو�تتجاوز�حدود�حاج�mم

�بالثمن �ا+حبوس �وا+بيع �ا+رهون، �كا+ال ،vالغ�� �حق �بعي×mا �تعلق f��ال �ولم�. �موال �عيًنا �يشvÄي �أن مثل

 . ،�وحق�الشفعة

                                                           

.E D�5 ������� &	�/B� ��6� .�" : n.	n� �n\l~nN mZn��m� n? l3 ��pR�� m�	n� l]
 x�	n� l] nUl� m[m�na n�n� m[n�n�n� n�	n�nN (l�n� �Rm���l� n.	n� �n\lٕ�n� ne�l�n���� (l�n� �Rm���� nfn�n� ." m�p�	n���� �
1�)321  ( ��6��� .�

 l[lal��n�l� n�	n� l] n?n� me��n���� n&l)." m�p�	n��� �
1�)1038 (
 l� �;n�l� lL�mF �Rn���l� 	h�l�	 n� n.�m�n� �.nE nJ��n8 n� l��l��:p��� l�n�n3 n� l�n�na�n�m���� l�n�n3 n���n� me�lFpR�� n�	n� ��n� l& �� m/l� n�nE (l�n� �Rm���� nen� 4 lM�n�p��	l� l[ l�� 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

فهــو�مــا���تتعلــق�بمــال،�وليســت�بمعgــ�Åا+ــال،�وإنمــا�بنيــت�عSــى��عتبــار�الشخDــ�fÁللمــورث،�مثــل

أة�أخ�شقيق�وآخر�Þب،�وتو~ي��خ�الشقيق�وله�ابن،�فإن�حق�الو�ية�~ي�النكاح�عSى�هذه�ا+رأة�الحضانة،�فإذا�كان��مر 

  .)746(�الشقيق�وإنما�لÃخ�Þب،�Þن�هذا�الحق���يورث

والحقوق�ال��fثبتت�للمورث�بموجب�بعض�العقود�ال��fنص�عSى�عدم�انتقالها�للورثـة،�فـإذا�مـات�الوكيـل�~ـي�عقـد�

الــة،�فــإن�الحقــوق�ال�ــ�fيملكهــا�بمقتöــ�ÅÁهــذا�العقــد���تنتقــل�إ`ــى�ولــده،�Þن�الوكالــة�قائمــة�عSــى��عتبــار�الشخ

والوكالة�بأجر�يستحق�وارث�الوكيل�فmÇا��جر�الثابت�بموجب�العقد،�و��يرث�حق�الوكيل�بالتصرف�والعمل�با+وكل�به�

  . )Þ)747ن�هذا�الحق���ينتقل�للورثة

ما]T]يعد]من]مضامDن]الPQكة]عند]الحنفية: الفرع]الثاني

ا]للجمهور 
ً
  :ما]يأتي])748(ومما]T]يدخل]�ي]الPQكة]عند]الحنفية]خ�ف

ا+نافع،�ف���féتدخل�~ي�الvÄكة�و��تورث،�فإذا�كان�ا+ورث�مستأجًرا�لعقار�ثم�مات،�ف�Uيحل�ورثته�محله،�

بأموال�mÙÞا�تستو~ى�شيًئا�فشيًئا،�وا+ال�ما���ن�العقد�قد�انفسخ�بموت�ا+ستأجر،�وهذه�منافع�وÚي�ليست

 .يمكن�ادخاره�لوقت�الحاجة،�ويمكن�حيازته

709(وقد�أخذ�القانون�ا+دني��ردني�برأي�الجمهور�~ي�ا+ادة�

إ��أنه�يجوز�لورثة�ا+ستأجر�فس: و~ي�نفس�ا+ادة�كذلك�. بوفاة�أحد�العاقدين

العقد�قد�أصبحت�بسبب�وفاة�مورmjم�أثقل�من�أن�تتحملها�مواردهم�أو�تتجاوز�حدود�حاج�mم

�بالثمن �ا+حبوس �وا+بيع �ا+رهون، �كا+ال ،vالغ�� �حق �بعي×mا �تعلق f��ال �موال

 .ا+يتيقبضها،�ومات�قبل�نقد�الثمن،�فالبائع�أحق�بالع�ن�من�تجه���

،�وحق�الشفعة)749(الخيارات�الشخصية�وإن�تعلقت�با+ال�كخيار�الشرط�والرؤية
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

فهــو�مــا���تتعلــق�بمــال،�وليســت�بمعgــ�Åا+ــال،�وإنمــا�بنيــت�عSــى��عتبــار�الشخ

أة�أخ�شقيق�وآخر�Þب،�وتو~ي��الحضانة،�فإذا�كان��مر 

Ãيكون��بن��خ�الشقيق�وإنما�ل��

والحقوق�ال��fثبتت�للمورث�بموجب�بعض�العقود�ال��fنص�عSى�عدم�انتقالها�للورثـة،�فـإذا�مـات�الوكيـل�~ـي�عقـد�

الــة،�فــإن�الحقــوق�ال�ــ�fيملكهــا�بمقتöــ�ÅÁهــذا�العقــد���تنتقــل�إ`ــى�ولــده،�Þن�الوكالــة�قائمــة�عSــى��عتبــار�الشخالوك

والوكالة�بأجر�يستحق�وارث�الوكيل�فmÇا��جر�الثابت�بموجب�العقد،�و��يرث�حق�الوكيل�بالتصرف�والعمل�با+وكل�به�

Þن�هذا�الحق���ينتقل�للورثة

ا]للجمهور 
ً
ومما]T]يدخل]�ي]الPQكة]عند]الحنفية]خ�ف

ا+نافع،�ف���féتدخل�~ي�الvÄكة�و��تورث،�فإذا�كان�ا+ورث�مستأجًرا�لعقار�ثم�مات،�ف�Uيحل�ورثته�محله،� .1

�ن�العقد�قد�انفسخ

يمكن�ادخاره�لوقت�الحاجة،�ويمكن�حيازته

وقد�أخذ�القانون�ا+دني��ردني�برأي�الجمهور�~ي�ا+ادة�

بوفاة�أحد�العاقدين

العقد�قد�أصبحت�بسبب�وفاة�مور

�بالثمن .2 �ا+حبوس �وا+بيع �ا+رهون، �كا+ال ،vالغ�� �حق �بعي×mا �تعلق f��ال �موال

يقبضها،�ومات�قبل�نقد�الثمن،�فالبائع�أحق�بالع�ن�من�تجه���

الخيارات�الشخصية�وإن�تعلقت�با+ال�كخيار�الشرط�والرؤية .3
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�fÁيختلف�باختUف��شخاص،�فقد�يرغب�

مهور،�فخيار�العيب�يثبت�ب�Uشرط�و��

يتوقف�و��يمنع�وقوع�ا+لك�للمشvÄي�ويورث؛�Þن�ا+ورث�استحق�ا+بيع�سليًما�من�العيب�فكذا�وارثه�حيث�

  .)750(�العقد�الذي�انعقد�عSى�أساس�السUمة

ل�إ`ى�الوارث،�فهو�يقت�fÁöأن�ا+لك�ثابت�~ي�

  .أحد�الشيئ�ن�أو�الثUثة�من�غ��vتعي�ن،�وكان�التعي�ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا+لك�مع�حقه

�أن خيار�الشرط�يورث،�Þن�الوارث�: من�ا+جلة�عSى

�اتفق� �ما �العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه

عليه،�أو�إبقاء�الع�ن�مع�تخلف�الوصف،�فلو�اشvÄى�داًرا�عSى�أmÙا�حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ��vحرة،�فكما�

  . )751(أن�للمشvÄي�أن�يردها�عSى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�يردوها�عSى�البائع�بعد�موت�مورmjم
بمذهب�الحنفية�~ي�خياري�الشرط�) 1158

إذا�اثبتت�الشفعة�ف�Uتبطل�بموت�البائع�أو�

�أنه �عSى َبِة�: م×mا
َ
َواث
ُ ْ
�ا+ ِب

َ
ل
َ
�ط �َبْعَد ِفيُع �الشَّ ْو�َماَت

َ
ل

ِم 
ْ
َو�ِبُحك

َ
vِي�أ

َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
�fَمَع�ا+ ِÁÂاvَ

َّ
Äْسِليِمِه�ِبال

َ
ُفوِع�ِبت

ْ
َمش

ْ
ا�ِلل

ً
وَن�َماِلك

ُ
ْن�َيك

َ
ْبَل�أ

َ
ْقِريِر�َوق ِب�التَّ

َ
ل
َ
َتِقْل�َح َوط

ْ
ْم�َين

َ
َحاِكِم�ل

ْ
ْفَعِة��ال �الشُّ قُّ

 
ٌ
ة
َ
ث
َ

U
َ
�ث �العدلية، ��حكام �مجلة  :من

�إْحَدى� �ِبيَعْت ا
َ
�إذ

ً
U
َ
�َمث ، اّصِ

َ
خ
ْ
�ال ِريِق

َّ
�َوالط اّصِ

َ
خ
ْ
�ال ْرِب �الشُّ �َحّقِ �ِ~ي vَÄِاِك

ْ
اِ�ش

َ
�ك ِبيِع

َ ْ
�ا+ �َحّقِ ي

ِص 
َ

Uَفَعاَء،�ُم
ُ
ُهْم�ش

ُّ
ل
ُ
ْخَرى�ك

ُ ْ
�� اَنْت�ِ

َ
�ك
ً
ْم�َقة

َ
�ل ْم

َ
�أ ِج�vَاmُÙُْم

 
َ
َها�أ

َ
��fلِ

َّ
وِر�ال ْصَحاُب�الدُّ

َ
اَن�أ

َ
�ك اّصٍ

َ
ِريٍق�خ

َ
ى�ط

َ
Sا�َعmَwُُيْفَتُح�َبا�f�ِ

َّ
اُر�ال ْو�ِبيَعْت�الدَّ

َ
ِلَك�ل

َ
ذ
َ
ْن�ك

ُ
ُهْم�َتك

ُّ
ل
ُ
ِريِق�ك

َّ
َك�الط

ْ
ى�ِتل

َ
Sْبَواٌب�َع

ْو�
َ
ُعُموُم�أ

ْ
ِة�ِمْن�mْÙٍَر�َيْنَفُع�ِمْنُه�ال ْسِقيَّ

َ ْ
ِض�ا+

                                                           

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

وهذه���تورث�mÙÞا�تع½�vعن�مشيئة��نسان،�وÚي�أمر�شخ�fÁDيختلف�باختUف��شخاص،�فقد�يرغب�

  .شخص�بأمر���يروق��بنه�أو�العكس

مهور،�فخيار�العيب�يثبت�ب�Uشرط�و��أما�خيار�العيب�والتعي�ن�والتغرير�فإنه�يورث�عندهم�كمذهب�الج

يتوقف�و��يمنع�وقوع�ا+لك�للمشvÄي�ويورث؛�Þن�ا+ورث�استحق�ا+بيع�سليًما�من�العيب�فكذا�وارثه�حيث�

له�أن�يختار�بقاءها�مع�عي¾mا�أو�فسخ�العقد�الذي�انعقد�عSى�أساس�السUمة

ل�إ`ى�الوارث،�فهو�يقت�fÁöأن�ا+لك�ثابت�~ي�عSى�أن�خيار�التعي�ن�ينتق) 319(ونصت�ا+جلة�~ي�ا+ادة�

أحد�الشيئ�ن�أو�الثUثة�من�غ��vتعي�ن،�وكان�التعي�ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا+لك�مع�حقه

� �أن) 311(وبخصوص�خيار�الشرط�نصت�ا+ادة من�ا+جلة�عSى

�فكان�له�الحق �اتفق��ورث�الع�ن�مع�ذلك�الوصف�ا+رغوب�فيه، �ما ~ي�فسخ�العقد�الذي�لم�يتحقق�فيه

عليه،�أو�إبقاء�الع�ن�مع�تخلف�الوصف،�فلو�اشvÄى�داًرا�عSى�أmÙا�حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ��vحرة،�فكما�

أن�للمشvÄي�أن�يردها�عSى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�يردوها�عSى�البائع�بعد�موت�مور

183�،187�،1158(�ردني�~ي�ا+واد��وقد�أخذ�القانون�ا+دني

  . )752(والرؤية،�بأ��تورث،�وبمذهب�الجمهور�~ي�توريث�حق�الشفعة
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وهذه���تورث�mÙÞا�تع½�vعن�مشيئة��نسان،�وÚي�أمر�شخ

شخص�بأمر���يروق��بنه�أو�العكس

أما�خيار�العيب�والتعي�ن�والتغرير�فإنه�يورث�عندهم�كمذهب�الج

يتوقف�و��يمنع�وقوع�ا+لك�للمشvÄي�ويورث؛�Þن�ا+ورث�استحق�ا+بيع�سليًما�من�العيب�فكذا�وارثه�حيث�

له�أن�يختار�بقاءها�مع�عي¾mا�أو�فس

ونصت�ا+جلة�~ي�ا+ادة�

أحد�الشيئ�ن�أو�الثUثة�من�غ��vتعي�ن،�وكان�التعي�ن�حًقا�للموروث،�فينتقل�ا+لك�مع�حقه

�� وبخصوص�خيار�الشرط�نصت�ا+ادة

�فكان�له�الحق ورث�الع�ن�مع�ذلك�الوصف�ا+رغوب�فيه،

عليه،�أو�إبقاء�الع�ن�مع�تخلف�الوصف،�فلو�اشvÄى�داًرا�عSى�أmÙا�حرة�من�النوائب،�فوجدت�غ��vحرة،�فكما�

أن�للمشvÄي�أن�يردها�عSى�بائعها�حال�حياته،�فلورثته�أيًضا�أن�يردوها�عSى�البائع�بعد�موت�مور

وقد�أخذ�القانون�ا+دني

والرؤية،�بأ��تورث،�وبمذهب�الجمهور�~ي�توريث�حق�الشفعة

حيث�نصت�ا+ادة�

ا+شvÄي�أو�الشفيع

�بخUف�مجلة�الحكام� وهذا
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�ِمْن  ْسَقى
ُ
�ت f�ِ

َّ
ْخَرى�ال

ُ ْ
�� ِ 

َ
Þِْو�

َ
mِْر�أ �ال×َّ ِلَك

َ
ْصَحاِب��ذ

�: "من�مجلة��حكام�العدلية�عSى�أن
ُ
�ُيوَرث

َ
ْرِط�� ِخَياُر�الشَّ

هُ 
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َماَت�َمل
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vِي�ف
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ْ
ُمش

ْ
اَن�ِلل
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ا�ك

َ
ِبيَع�َوِإذ
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vِي�ا+
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ْ
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ِتِه�َمل َباِئِع�َوَماَت�ِ~ي�ُمدَّ

ْ
ِخَياُر�ِلل

ْ
اَن�ال

َ
�ِخَيارٍ ك

َ
Uُتُه�ِب

َ
  ". �َوَرث

وهذا�Þنه�ليس�إ��مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�Uيمكن�انتقاله�إ`ـى�الـوارث���بطريـق�

ْن�َيـــَرى�
َ
ْبـــَل�أ

َ
vِي�ق

َ
Äـــ
ْ
ش
ُ ْ
ا�َمـــاَت�ا+

َ
ـــِإذ

َ
ـــَواِرِث�ف

ْ
ـــى�ال

َ
َتِقـــُل�إ`

ْ
�َين

َ
َيـــِة��

ْ
ؤ ِخَيـــاُر�الرُّ

ه�لـــيس�إ��مجـــرد�إرادة�ومشـــيئة،�وهـــذا�وصـــف�فـــ�Uيمكـــن�انتقالـــه�إ`ـــى�الـــوارث�Þنـــه�خيـــار�يثبـــت�للعاقـــد�

فإنه�يمكن�تلخيص�أهم�ما�جاء�مضامDن]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون]

�f�إن�حفظ�الحقوق�ا+الية�للمجتمعات�وبيان�أهمية�العمل�عSى�رعاي�mا�يعد�من�ا+قاصد�الضرورية�للشرع��سUميال

يحتاج�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وا+ال�ومعرفة�طبيعة�ما�يدخل�~ي�ذلك�من�عدمه�إ`ى�الرجوع�إ`ى�الكتابات�ا+ختصة�

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�الحنفي�عSى�تحديد�مفهوم�الvÄكة
ً
 .أن�هناك�خUف

�vء�من��عتداء�والتقص�fÁ.موال�والحقوق�بÃل�

�بتقليل�فجوة� �يلزم �بما �ومضامي×mا �تحديد�الvÄكة �اختلفت�~ي �قد �أmÙا �والقانون�يجد لتشريعات��سUمية

 . الخUف�الذي�يرتب�عSى�ذلك�تفصيUت�حقوقية�وموضوعية�يلزم�معرف�mا�والوقوف�عSى�ذلك

،�سواء�أكان
ً
هذا�الحق�قد�تعلق��كل�ما�يخلفه�ا+يت�من��موال�والحقوق�الثابتة�مطلقا
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وهذا�Þنه�ليس�إ��مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�Uيمكن�انتقاله�إ`ـى�الـوارث���بطريـق�

  .)753(رث�و��بطريق�الخUفة�ومثله�خيار�الرؤية�والتغرير

ْن�َيـــَرى�: "مـــن�ا+جلـــة�عSـــى�أن)  321
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ه�لـــيس�إ��مجـــرد�إرادة�ومشـــيئة،�وهـــذا�وصـــف�فـــ�Uيمكـــن�انتقالـــه�إ`ـــى�الـــوارث�Þنـــه�خيـــار�يثبـــت�للعاقـــد�

 .)754(بالنص�والوارث�ليس�بعاقد

مضامDن]الPQكة]�ي]الفقه]�س�مي]والقانون]وبعد�هذه�ا+حطة�~ي�تناول�موضوع�

  :ي~ي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأت

�f�إن�حفظ�الحقوق�ا+الية�للمجتمعات�وبيان�أهمية�العمل�عSى�رعاي�mا�يعد�من�ا+قاصد�الضرورية�للشرع��سUميال

 .يجب�احvÄامها�~ي�كل�حال

يحتاج�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وا+ال�ومعرفة�طبيعة�ما�يدخل�~ي�ذلك�من�عدمه�إ`ى�الرجوع�إ`ى�الكتابات�ا+ختصة�

  .قهية�والقانونية

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�الحنفي�عSى�تحديد�مفهوم�الvÄكة
ً
أن�هناك�خUف

إن�التشريعات��سUمية�والقانونية�بنصوصها�ومبادmjا�منعت�التعرض�لÃموال�والحقوق�ب

 . الذي�قد�يؤثر�~ي�ضياع�تلك�الحقوق�أو�تجاهلها

�بتقليل�فجوة� �يلزم �بما �ومضامي×mا �تحديد�الvÄكة �اختلفت�~ي �قد �أmÙا �والقانون�يجد لتشريعات��سUمية

الخUف�الذي�يرتب�عSى�ذلك�تفصيUت�حقوقية�وموضوعية�يلزم�معرف�mا�والوقوف�عSى�ذلك

،�سواء�أكان: الvÄكة�عند�الجمهور 
ً
كل�ما�يخلفه�ا+يت�من��موال�والحقوق�الثابتة�مطلقا

�بأموالها
ً
 .بأعيان�الvÄكة،�أم�كان�متعلقا
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ْ
�ال ِريِق

َّ
�الط �ِ~ي َها

َ
�ل f�ِ

َّ
َياِر�ال إْحَدى�الّدِ

ْفَعِة  �الشُّ �َحقُّ َعاّمِ
ْ
ِريِق�ال

َّ
ْبَواٌب�ِ~ي�الط

َ
َها�أ

َ
��fلِ

َّ
ْخَرى�ال

ُ ْ
َياِر�� الّدِ

 
ُ
اِلث

َّ
ِصًقا: الث

َ
Uوَن�َجاًرا�ُم

ُ
ْن�َيك

َ
أ

وبخصوص�خيار�الشرط�فقد�نصت�ا+ادة�

ا
َ
ِإذ
َ
هُ �ف

َ
ك
َ
َماَت�َمل

َ
vِي�ف

َ
Ä
ْ
ُمش

ْ
اَن�ِلل

َ
ا�ك

َ
ِبيَع�َوِإذ

َ ْ
vِي�ا+

َ
Ä
ْ
ش
ُ ْ
َك�ا+

َ
ِتِه�َمل َباِئِع�َوَماَت�ِ~ي�ُمدَّ

ْ
ِخَياُر�ِلل

ْ
اَن�ال

َ
ك

وهذا�Þنه�ليس�إ��مجرد�إرادة�ومشيئة،�وهذا�وصف�لصاحب�الخيار،�ف�Uيمكن�انتقاله�إ`ـى�الـوارث���بطريـق�

رث�و��بطريق�الخUفة�ومثله�خيار�الرؤية�والتغرير� 

�
ُ
ة ـــادَّ

َ ْ
321(ونصـــت�ا+

�ِخَياَر�ِلَواِرِثِه 
َ

َبْيُع�َو�
ْ
ِزَم�ال

َ
ِبيَع�ل

َ ْ
ا+

ه�لـــيس�إ��مجـــرد�إرادة�ومشـــيئة،�وهـــذا�وصـــف�فـــ�Uيمكـــن�انتقالـــه�إ`ـــى�الـــوارث�Þنـــه�خيـــار�يثبـــت�للعاقـــد�وهـــذا�Þنـــ

بالنص�والوارث�ليس�بعاقد

  خاتمة

وبعد�هذه�ا+حطة�~ي�تناول�موضوع�

~ي�هذا�البحث�من�نتائج�وذلك�فيما�يأت

• �f�إن�حفظ�الحقوق�ا+الية�للمجتمعات�وبيان�أهمية�العمل�عSى�رعاي�mا�يعد�من�ا+قاصد�الضرورية�للشرع��سUميال

يجب�احvÄامها�~ي�كل�حال

يحتاج�الوقوف�عSى�ماهية�الvÄكة�وا+ال�ومعرفة�طبيعة�ما�يدخل�~ي�ذلك�من�عدمه�إ`ى�الرجوع�إ`ى�الكتابات�ا+ختصة� •

قهية�والقانونيةبذلك�من�الناحية�الف

ا�ب�ن�جمهور�الفقهاء�وفقهاء�ا+ذهب�الحنفي�عSى�تحديد�مفهوم�الvÄكة •
ً
أن�هناك�خUف

إن�التشريعات��سUمية�والقانونية�بنصوصها�ومبادmjا�منعت�التعر •

الذي�قد�يؤثر�~ي�ضياع�تلك�الحقوق�أو�تجاهلها

�ا • �بتقليل�فجوة�الناظر�~ي �يلزم �بما �ومضامي×mا �تحديد�الvÄكة �اختلفت�~ي �قد �أmÙا �والقانون�يجد لتشريعات��سUمية

الخUف�الذي�يرتب�عSى�ذلك�تفصيUت�حقوقية�وموضوعية�يلزم�معرف�mا�والوقوف�عSى�ذلك

الvÄكة�عند�الجمهور  •

�بأموالها
ً
بأعيان�الvÄكة،�أم�كان�متعلقا
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�عن�تعلق�حق�الغ��vبع�ن�من�هذه��موال
ً
 .ما�يvÄكه�ا+يت�من��موال�صافيا

أن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الحنفية�والجمهور�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�

�~ي�كث��vمن�مواضع�البحث�ا+عالجة�وجود�اتفاق�مؤثر�ب�ن�الفقه��سUمي�والقانون�بشأن�الحقوق�+تعلقة�

نا�لتحصيل�العلم،�وأن�يعلمنا�ما�ينفعنا،�وأن�

 .ط.وآخرون،�ا+عجم�الوسيط،�ا+كتبة��سUمية،�استانبول،�تركيا�د

  . م�4�،1924بياني�بيك،�محمد�زيد،�شرح��حكام�الشرعية�~ي��حوال�الشخصية،�ط

 .م3�،1923باز،�سليم�رستم،�شرح�مجلة��حكام�العدلية،�ا+طبعة��دبية،�ب�vوت،�ط

 .ت.ط،�د.فكار�الدولية،�عمان،��ردن،�د

 .م2003بدران�أبو�العين�ن،�أحكام�الvÄكات�وا+واريث،��سكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�

�fالسنة،�أبو�محمد�الحس�ن�بن�مسعود�بن�محمد�بن�الفراء�الشاف�ي،�ال�mذيب�~ي�فقه��مام�

  .م1997-ه1�،1418،دار�الكتب�العلمية،�ط

  .1ال¾mوتي،�منصور،�كشاف�القناع�عSى�مÄن��قناع،�ا+طبعة�الشرفية،�القاهرة،�ط

�مام�«f،�أبو�محمد�عبد�الوهاب�بن�عSي�بن�نصر�البغدادي�ا+الكي،�ا+عونة�عSى�مذهب�عالم�ا+دينة�

  .ط.مكة�ا+كرمة،�د

الجبوري،�أبو�اليقظان�عطية،�حكم�ا+�vاث�~ي�الشريعة��سUمية،�دار�حن�ن�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن،�

 .ابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان�ن�الفقهية،�ب�vوت،�مكتبة�أسامة�بن�زيد
 .�fÁعSى�مÄن�خليل،�دار�صادر،�ب�vوت

 .ه1308
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mÙكة�بأvÄيويحدد�الحنفية�الÚبع�ن�من�هذه��موال: ا��vعن�تعلق�حق�الغ��
ً
ما�يvÄكه�ا+يت�من��موال�صافيا

أن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الحنفية�والجمهور�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�

  . أثر�ذلك�~ي�توريثه�ب�ن�ا+ستحق�ن�الشرعي�ن�والقانوني�ن

�~ي�كث��vمن�مواضع�البحث�ا+عالجة�وجود�اتفاق�مؤثر�ب�ن�الفقه��سUمي�والقانون�بشأن�الحقوق�+تعلقة�

  .mwا�من�حيث�الطبيعة�والصور�ا+تناولة

؛�فإننا�نتوجه�إ`ى�هللا�سبحانه�بخالص�الدعاء�أن�يوفق
ً
نا�لتحصيل�العلم،�وأن�يعلمنا�ما�ينفعنا،�وأن�وأخ�vا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء
ً
  .ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

  

  43/76القانون�ا+دنـي��ردنـي�رقم

  61/76قانون��حوال�الشخصية��ردني�رقم�

 مجلة��حكام�العدلية�العثمانية

وآخرون،�ا+عجم�الوسيط،�ا+كتبة��سUمية،�استانبول،�تركيا�دإبراهيم�مصطفى�

�بياني�بيك،�محمد�زيد،�شرح��حكام�الشرعية�~ي��حوال�الشخصية،�ط

باز،�سليم�رستم،�شرح�مجلة��حكام�العدلية،�ا+طبعة��دبية،�ب�vوت،�ط

فكار�الدولية،�عمان،��ردن،�دالبخاري،�محمد�بن�إسماعيل،�الصحيح،�بيت�� 

بدران�أبو�العين�ن،�أحكام�الvÄكات�وا+واريث،��سكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،�

�fالسنة،�أبو�محمد�الحس�ن�بن�مسعود�بن�محمد�بن�الفراء�الشاف

عSي�محمد�معوض،دار�الكتب�العلمية،�طعادل�أحمد�عبد�ا+وجود،�: ي،�ا+حقق

ال¾mوتي،�منصور،�كشاف�القناع�عSى�مÄن��قناع،�ا+طبعة�الشرفية،�القاهرة،�ط

f،�أبو�محمد�عبد�الوهاب�بن�عSي�بن�نصر�البغدادي�ا+الكي،�ا+عونة�عSى�مذهب�عالم�ا+دينة�

مكة�ا+كرمة،�د-مصطفى�أحمد�الباز�،�ا+كتبة�التجارية،�

الجبوري،�أبو�اليقظان�عطية،�حكم�ا+�vاث�~ي�الشريعة��سUمية،�دار�حن�ن�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن،�

 . م1�،1995مكتبة�الفUح،�ب�vوت،�ط

ابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان�ن�الفقهية،�ب�vوت،�مكتبة�أسامة�بن�زيد
fÁ،�محمد�بن�عبد�هللا،�شرح�الخر��fÁعSى�مÄن�خليل،�دار�صادر،�ب�vوت

1308الخطيب،�محمد�الشربيfg،�مغ�fgا+حتاج،�ا+طبعة�ا+يمنية،�القاهرة،�
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• mÙكة�بأvÄويحدد�الحنفية�ال

أن�مرجع�الخUف�~ي�تعريف�الvÄكة�ب�ن�الحنفية�والجمهور�هو�حصول�الخUف�~ي�تحديد�ماهية�ا+ال�ومن�� •

أثر�ذلك�~ي�توريثه�ب�ن�ا+ستحق�ن�الشرعي�ن�والقانوني�نثم�

من�الواضح�~ي�كث��vمن�مواضع�البحث�ا+عالجة�وجود�اتفاق�مؤثر�ب�ن�الفقه��سUمي�والقانون�بشأن�الحقوق�+تعلقة� •

mwا�من�حيث�الطبيعة�والصور�ا+تناولة

  

؛�فإننا�نتوجه�إ`ى�هللا�سبحانه�بخالص�الدعاء�أن�يوفق
ً
وأخ�vا

،�إنه�سميع�مجيب�الدعاء
ً
ينفعنا�بما�علمنا،�وأن�يزدنا�علما

  قائمة]اBصادر]واBراجع

  القرآن�الكريم •

القانون�ا+دنـي��ردنـي�رقم •

قانون��حوال�الشخصية��ردني�رقم� •

مجلة��حكام�العدلية�العثمانية •

إبراهيم�مصطفى� •

�بياني�بيك،�محمد�زيد،�شرح��حكام�الشرعية�~ي��حوال�الشخصية،�ط •

باز،�سليم�رستم،�شرح�مجلة��حكام�العدلية،�ا+طبعة��دبية،�ب�vوت،�ط •

البخاري،�محمد�بن�إسماعيل،�ال •

بدران�أبو�العين�ن،�أحكام�الvÄكات�وا+واريث،��سكندرية،�مؤسسة�شباب�الجامعة،� •

البغوي،�مح�f5السنة،�أبو�محمد�الحس�ن�بن�مسعود�بن�محمد�بن�الفراء�الشاف •

الشاف�ي،�ا+حقق

ال¾mوتي،�منصور،�كشاف�القناع�عSى�مÄن��قناع،�ا+طبعة�الشرفية،�القاهرة،�ط •

الثعل�f،�أبو�محمد�عبد�الوهاب�بن�عSي�بن�نصر�البغدادي�ا+الكي،�ا+عونة�عSى�مذهب�عالم�ا+دينة� •

،�ا+كتبة�التجارية،�»مالك�بن�أنس

الجبوري،�أبو�اليقظان�عطية،�حكم�ا+�vاث�~ي�الشريعة��سUمية،�دار�حن�ن�للنشر�والتوزيع،�عمان،��ردن،� •

مكتبة�الفUح،�ب�vوت،�ط

ابن�جزي،�أبو�القاسم�محمد�بن�أحمد�الغرناطي،�القوان�ن�الفقهية،�ب�vوت،�مكتبة�أسامة�بن�زيد •
الخر�fÁ،�محمد�بن�عبد�هللا،�شرح�الخر •

الخطيب،�محمد�الشربيfg،�مغ�fgا+حتاج،�ا+طبعة�ا+يمنية،�القاهرة،� •
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ة�َوُمَعاَصَرة،�تقديم
َ
َصال

َ
�أ
ُ
ة اِليَّ

َ
ُت�ا+

َ
Uَعاَم

ُ
ْبَياِن،�أبو�عمر�ُدْبَياِن�بن�محمد،�ا+ ،�مكتبة�مجموعة�من�ا+شايخ: الدُّ

  

 . م1�،2009داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا+تعلقة�بالvÄكة،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�ط

  .داود،�أحمد�محمد�عSي،�القضايا�و�حكام�~ي�ا+حاكم�الشرعية،�دار�الثقافة،�عمان

fالبابي�الحل��ÅÁ,ى�أقرب�ا+سالك،�القاهرة،�مطبعة�عيSع�vالشرح�الصغ��،. 
 .،�مطبعة�السعادة،�القاهرة

  .الدمشقي،�محمد�بن�محمد،�شرح�الرحبية،�ا+ارديfg،�مطبعة�عSي�صبيح،�القاهرة

  .مجلة]البحوث]�س�مية

 .م2003ط،�

  .1938ط،�.ابن�رشد،�محمد�بن�أحمد،�بداية�ا+ج�mد�وmÙاية�ا+قتصد،�مطبعة��ستقامة،�القاهرة،�د

 .ه1404ط،�.اج�إ`ى�شرح�ا+×mاج،�دار�الفكر،�ب�vوت،�د

،�1،�ا+طبعة�الخ�vية،�طالجوهرة]النPDة

،�كرات.fÁ،�ا+جلس��2بن�يوسف،�نصب�الراية�Þحاديث�الهداية،�ط

�ط �القاهرة، ��م�vية، �ا+طبعة ،���1الدقائق،

Å،�أس�Ågا+طالب�~ي�شرح�روض�الطالب،�

  .ت

 .م3�،1973الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،�لبنان،�ط

 .ط.تأويل�آي�القرآن،�دار�ا+عارف،�القاهرة،�مصر،�د

ابن�عابدين،�محمد�أم�ن،�حاشية�رد�ا+حتار�عSى�الدر�ا+ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،�

 .م2013،�جامعة�القدس�ا+فتوحة،�

  .م2004ط،�.بيت��فكار�الدولية،�عمان،��ردن،�د

 .  ت،�تحقيق�عبد�الفتاح�الحلو

 .م2�،1982الكتاب�العربي،�ط

: ،�القاهرة2ا+رداوي،�عUء�الدين�أبي�الحسن�عSي�بن�سليمان،��نصاف�~ي�معرف�الراجح�من�الخUف،�ط
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ة�َوُمَعاَصَرة،�تقديم
َ
َصال

َ
�أ
ُ
ة اِليَّ

َ
ُت�ا+

َ
Uَعاَم

ُ
ْبَياِن،�أبو�عمر�ُدْبَياِن�بن�محمد،�ا+ الدُّ

  .هـ2�،1432ا+ملكة�العربية�السعودية،�ط-ا+لك�فهد�الوطنية،�الرياض�

داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا+تعلقة�بالvÄكة،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�ط

داود،�أحمد�محمد�عSي،�القضايا�و�حكام�~ي�ا+حاكم�الشرعية،�دار�الثقافة،�عمان

،�الشرح�الصغ��vعSى�أقرب�ا+سالك،�القاهرة،�مطبعة�عيالدردير،�أبو�ال½vكات�أحمد
،�مطبعة�السعادة،�القاهرة1ي،�محمد�بن�عرفة،�حاشية�الدسو�ي�عSى�الشرح�الكب�v،�ط

الدمشقي،�محمد�بن�محمد،�شرح�الرحبية،�ا+ارديfg،�مطبعة�عSي�صبيح،�القاهرة

مجلة]البحوث]�س�ميةلمية�و�فتاء�والدعوة�و�رشاد،�الرئاسة�العامة�þدارات�البحوث�الع

ط،�.الرازي،�محمد�بن�أبي�بكر،�مختار�الصحاح،�دار�الحديث،�القاهرة،�د

ابن�رشد،�محمد�بن�أحمد،�بداية�ا+ج�mد�وmÙاية�ا+قتصد،�مطبعة��ستقامة،�القاهرة،�د

اج�إ`ى�شرح�ا+×mاج،�دار�الفكر،�ب�vوت،�دالرمSي،�محمد�بن�أبي�العباس،�mÙاية�ا+حت

ِبيِدّي،�بو�بكر�بن�عSي�بن�محمد�الحدادي�العبادي�اليم�fgالحنفي،� الجوهرة]النPDةالزَّ

 .الزحيSي،�وهبة�،�الفقه��سUمي�وأدلته،�دار�الفكر،��دمشق

�بن�يوسف،�نصب�الراية�Þحاديث�الهداية،�طي،�جمال�الدين�أبي�محمد�عبد�هللا

�ط �القاهرة، ��م�vية، �ا+طبعة �ك'��الدقائق، �الحقائق�شرح �تبي�ن �عSي، �بن �عثمان �فخر�الدين ي،

 .،�دار�الكتب�العلمية،�ب�vوت،�لبنان

يحÅ5،�أس�Ågا+طالب�~ي�شرح�رو�السنيكي،�زكريا�بن�محمد�بن�زكريا��نصاري،�زين�الدين�أبو 

  . ت.ط،�د.دار�الكتاب��سUمي،�د

ت.الشوكاني،�محمد�بن�عSي،�نيل��وطار،�مكتبة�دار�الvÄاث،�القاهرة،��د

الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،�لبنان،�ط

تأويل�آي�القرآن،�دار�ا+عارف،�القاهرة،�مصر،�دالط½vي،�محمد�بن�جرير،�جامع�البيان�عن�

ابن�عابدين،�محمد�أم�ن،�حاشية�رد�ا+حتار�عSى�الدر�ا+ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،�

 .ط.دار�الفكر،�ب�vوت،�لبنان،�د

،�جامعة�القدس�ا+فتوحة،�)2(عباس،�فضل،�وأبو�البصل،�عبد�الناصر،�فقه�أحوال�شخصية�

بيت��فكار�الدولية،�عمان،��ردن،�دالف�vوزآبادي،�محمد�بن�يعقوب،�القاموس�ا+حيط،�

ت،�تحقيق�عبد�الفتاح�الحلو.،�د1ابن�قدامة،�عبد�هللا�بن�محمد،�ا+غfg،�دار�الحديث،�القاهرة،�ط

الكتاب�العربي،�طالكاساني،�عUء�الدين،�بدائع�الصنائع�~ي�ترتيب�الشرائع،�ب�vوت،�دار�

ا+رداوي،�عUء�الدين�أبي�الحسن�عSي�بن�سليمان،��نصاف�~ي�معرف�الرا

  .م1980/هـ1400دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�

ا�	و��� ا�����
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ة�َوُمَعاَصَرة،�تقديم •
َ
َصال

َ
�أ
ُ
ة اِليَّ

َ
ُت�ا+

َ
Uَعاَم

ُ
ْبَياِن،�أبو�عمر�ُدْبَياِن�بن�محمد،�ا+ الدُّ

ا+لك�فهد�الوطنية،�الريا

داود،�أحمد�محمد،�الحقوق�ا+تعلقة�بالvÄكة،�دار�الثقافة،�عمان،��ردن،�ط •

داود،�أحمد�محمد�عSي،�القضايا�و�حكام�~ي�ا+حاكم�الشرعية،�دار�الثقافة،�عمان •

الدردير،�أبو�ال½vكات�أحمد •
الدسو�ي،�محمد�بن�عرفة،�حاشية�الدسو •

الدمشقي،�محمد�بن�محمد،�شرح�الرحبية،�ا+ارديfg،�مطبعة�عSي�صبيح،�القاهرة •

الرئاسة�العامة�þدارات�البحوث�الع •

الرازي،�محمد�بن�أبي�بكر،�مختار�ال •

ابن�رشد،�محمد�بن�أحمد،�بداية�ا+ج�mد�وmÙاية�ا+قتصد،�مطبعة��ستقامة،�القاهرة،�د •

الرمSي،�محمد�بن�أبي�العباس،�mÙاية�ا+حت •

ِبيِدّي،�بو�بكر�بن�عSي�بن�محمد�الحدادي�العبادي�اليم�fgالحنفي،� • الزَّ

  . هـ1322

الزحيSي،�وهبة�،�الفقه��سUمي�وأدلته،�دار�الفكر،��دمشق •

الزيل�ي،�جمال�الدين�أبي�محمد�عبد�هللا •
fالعلم.  

�ك • �الحقائق�شرح �تبي�ن �عSي، �بن �عثمان �فخر�الدين الزيل�ي،

ه،�دار�الكتب�العلمية،�ب�vوت،�لبنان1313

السنيكي،�زكريا�بن�محمد�بن�زكريا��نصاري،�زين�الدين�أبو  •

دار�الكتاب��سUمي،�د

الشوكاني،�محمد�بن�عSي،�نيل��وطار،�مكتبة�دار�الvÄاث،�القاهرة،��د •

الشيخ�نظام،�الفتاوى�الهندية،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،�لبنان،�ط •

الط½vي،�محمد�بن�جرير،�جامع�البيان�عن� •

ابن�عابدين،�محمد�أم�ن،�حاشية�رد�ا+حتار�عSى�الدر�ا+ختار�للحصكفي،�دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�ب�vوت،� •

دار�الفكر،�ب�vوت،�لبنان،�د

عباس،�فضل،�وأبو�البصل،�عبد�الناصر،�فقه�أحوال�شخصية� •

الف�vوزآبادي،�محمد�بن�يعقوب،�القاموس�ا+حيط،� •

ابن�قدامة،�عبد�هللا�بن�محمد،�ا+غfg،�دار�الحديث،�القاهرة،�ط •

الكاساني،�عUء�الدين،�بدائع�الصنائع�~ي�ترتيب�الشرائع،�ب�vوت،�دار� •

ا+رداوي،�عUء�الدين�أبي�الحسن�عSي�بن�سليمان،��نصاف�~ي�معرف�الرا •

دار�إحياء�الvÄاث�العربي،�
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 .،�ب�vوت،�لبنان،�دار�صادر

  .ا+�vغناني،�عSي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا+بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل�f،�القاهرة

�Åéشرح�ا+نتن�Åéرادات(ي،�معونة�أو`ى�الن��Åéعبد�ا+لك�.د: تحقيق) منت

 .��الدقائق،�دار�ا+عرفة،�ب�vوت
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  ). م1999(ي،�إبراهيم،�العذب�الفائض�شرح�عمدة�الفرائض،��

،�ب�vوت،�لبنان،�دار�صادرابن�منظور،�جمال�الدين�محمد،�لسان�العرب

ا+�vغناني،�عSي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا+بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل

�Åéشرح�ا+نتن�Åéابن�النجار،�محمد�بن�أحمد�الفتو�ي،�معونة�أو`ى�الن

 .م1995 -هـ�1�،1416بن�دهيش،�ب�vوت،�لبنان،�دار�خضر،�ط

ابن�نجيم،�زين�الدين�بن�إبراهيم،�البحر�الرائق�شرح�ك'��الدقائق،�دار�ا+عرفة،�ب�vوت

 .�Åبن�شرف،�روضة�الطالب�ن،�ا+كتب��سUمي،�دمشق

https://www.alukah.net/sharia��، 
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ا+شر�ي،�إبراهيم،�العذب�الفائض�شرح�عمدة�الفرائض،�� •

ابن�منظور،�جمال�الدين�محمد،�لسان�العرب •

ا+�vغناني،�عSي�بن�أبي�بكر،�الهداية�شرح�بداية�ا+بتدي،�مطبعة�مصطفى�الحل •

ابن�النجار،�محمد�بن�أحمد�الفتو •

بن�دهيش،�ب�vوت،�لبنان،�دار�خضر،�ط

ابن�نجيم،�زين�الدين�بن�إبراهيم،�البحر�الرائق�شرح�ك •

النووي،�يح�Å5بن�شرف،�روضة�الطالب�ن،�ا+كتب��سUمي،�دمشق •

• https://www.alukah.net/sharia
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  وطªÁ]�ي]تفسPD]مجالس]التذكPD]من]ك�م]الحكيم]الخبT[PDبن]باديس

patriotism in ibn  

جامعة]النجاح]. باحث]�ي]الدراسات]القرآنية

  .نقسم�أصول�الدي

�فيه
ً
أم�, لنتب�ن�هل�كان�هذا��تجاه�ظاهرا

, وأّن�ا+فسر�كان�يظهر�حبه�لوطنه, �عة�الوطنية�كانت�ظاهرة�فيه

�لها� f��مع�¢يات�ال �عند�وقوفه �خاصة
ً
�وأوطان�ا+سلم�ن�ظاهرا عن�وطنه

, أو�عن�الصراع�مع��عداء, أو�تحدثت�عن��خراج�من��رض

�علmÇم�بيان�مكانة� الوطن�عند��نبياء

وبيان��سباب�, بيان�الدور�الكب��vللقرآن�الكريم�~ي�تغي��vالواقع�والر�ي�باÞوطان

والس�ي�الدائم�, وتعرية�ا+نافق�ن�الذين�يسعون�إ`ى�تخريبه

vي�التفس�~�fgومن�أهم�¢ثار�الناتجة�عن��تجاه�الوط :

  .نشر�القيم��يجابية�وغ�vها

Summary the study took the expression of patriotism in ibn

was clear or not . ?  and what we concluded through reading and digressing that patriotism was clear and 

very obvious in his interpretation, and that the interpreter gas shiwn

he was affected by tge surriundings and speaking of his homeland and othee muslim homelands was a 

distinctive phenomena specially in the verses of the 

tge homeland like the verses who took hiw tge prophets loved there himelands orthe verses who took the 

expulsion of the homeland, or the verses of struggle against enemies of the homeland etc. and it was clear 

that one of the nist important evidences that shows patriotism in

importance of homelands for the different prophets

teaches muslins to change the reality and the descending of the homeland into a higher position

which ways you can do it, and the means in which humans can reach such different reality

quran expressed the necessity of exposing traitors who petrays their homelands
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وطªÁ]�ي]تفسPD]مجالس]التذكPD]من]ك�م]الحكيم]الخبT[PDبن]باديس

patriotism in ibn-badis interpretation

باحث]�ي]الدراسات]القرآنية, طالب]دكتوراة]- زهران]عمر]زهران]

  فلسطDن]-نابلس]-الوطنية

قسم�أصول�الدي, جامعة�النجاح�الوطنية, أستاذعودة]عبد]هللا]. د.ا

�فيه, تناولت�الدراسة�الحديث�عن��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس
ً
لنتب�ن�هل�كان�هذا��تجاه�ظاهرا

أّن�ال'�عة�الوطنية�كانت�ظاهرة�فيه, �والذي�ظهر�من�خUل��ستقراء�والنظر

�ا+حيط�به �بالواقع �لها��وكان�الحديث, وتأثره f��مع�¢يات�ال �عند�وقوفه �خاصة
ً
�وأوطان�ا+سلم�ن�ظاهرا عن�وطنه

أو�تحدثت�عن��خراج�من��ر, عUقة�بالوطن�كال��fتتحدث�عن�حّب��نبياء�ÞوطاmÙم

�تفس�vه �~ي fgالوط� �تظهر�وجود��تجاه f��ال �من�أهم��دلة بيان�مكانة�: وتب�ن�أّن

بيان�الدور�الكب��vللقرآن�الكريم�~ي�تغي��vالواقع�والر, والتمسك�به, 

وتعرية�ا+نافق�ن�الذين�يسعون�إ`ى�تخريبه, والوسائل�ال��fتع�ن�عSى�تجاوزه, 

ومن�أهم�¢ثار�الناتجة�عن��تجاه�الوط�fg~ي�التفس�v. �به�بكل�الوسائل�ا+تاحة�و~ي�كل�الجوانب

نشر�القيم��يجابية�وغ�vها, وبيان�مراعاة�ا+فسرين�للواقع, 

  ابن�باديس, تفس�v, الوطfg, �تجاه

the expression of patriotism in ibn-badis interpretation, so we can disceen if it 

and what we concluded through reading and digressing that patriotism was clear and 

very obvious in his interpretation, and that the interpreter gas shiwn his love fir hus homeland

he was affected by tge surriundings and speaking of his homeland and othee muslim homelands was a 

distinctive phenomena specially in the verses of the quran who talked about pateiotism and the kove of 

he verses who took hiw tge prophets loved there himelands orthe verses who took the 

 or the verses of struggle against enemies of the homeland etc. and it was clear 

that one of the nist important evidences that shows patriotism in his interpretation: the digression of the 

importance of homelands for the different prophets, and the urge to tove the homeland and how 

teaches muslins to change the reality and the descending of the homeland into a higher position

 and the means in which humans can reach such different reality

uran expressed the necessity of exposing traitors who petrays their homelands . 

ا�	و��� ا�����
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وطªÁ]�ي]تفسPD]مجالس]التذكPD]من]ك�م]الحكيم]الخبT[PDبن]باديستجاه]ال�

زهران]عمر]زهران]

ا

تناولت�الدراسة�الحديث�عن��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس: اBلخص

�؟�والذي�ظهر�من�خUل��ستقراء�والنظر

�ا+حيط�به �بالواقع وتأثره

عUقة�بالوطن�كال��fتتحدث�عن�حّب��نبياء�ÞوطاmÙم

�تفس�vه. وغ�vها �~ي fgالوط� �تظهر�وجود��تجاه f��ال �من�أهم��دلة وتب�ن�أّن

�عSى�حبه, السUم
ّ
, والحث

ال��fأدت�إ`ى�هذا�الواقع

ه�وال×mوض�به�بكل�الوسائل�ا+تاحة�و~ي�كل�الجوانبلخدمت

, تصحيح�مفهوم�الوطنية

�تجاه: الكلمات�ا+فتاحية

badis interpretation, so we can disceen if it 

and what we concluded through reading and digressing that patriotism was clear and 

his love fir hus homeland, and how 

he was affected by tge surriundings and speaking of his homeland and othee muslim homelands was a 

uran who talked about pateiotism and the kove of 

he verses who took hiw tge prophets loved there himelands orthe verses who took the 

 or the verses of struggle against enemies of the homeland etc. and it was clear 

his interpretation: the digression of the 

 and the urge to tove the homeland and how quran 

teaches muslins to change the reality and the descending of the homeland into a higher position, and in 

 and the means in which humans can reach such different reality, and how the 
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And one of the important effects caused by patriotism and the expression of itbin 

correction of the concept of patriotism it self

spread of positive traits etc . 

Key  words: proclivity of patriorism ibn

وأشهد�أْن���إله�إ��هللا�وحده���, fÁء�خلقه�ثم�هدى

ول�ـــ�Åنـــداء�ربـــه�ح�ـــ�Å, بلـــغ�الرســـالة�وأّدى��مانـــة

�ـــى�~ـــي�القلـــب�عنـــدما�يكـــون�vÄوإّن�هـــذه�ا+حبـــة�ل

م×mـا�مـا�جـاء�, وإّن�الّناظر�ا+تأمل�ل�ـvى�أّن�جملـة�مـن�النصـوص�الشـرعية�تـدل�عSـى�محبـة��نسـان�لوطنـه

 
َ ْ
ْيَنـا�ا+

َ
ـْب�ِإل �َحّبِ

ُهـمَّ
َّ
ـدَّ الل

َ
ش
َ
ْو�أ

َ
�أ
َ
ـة
َّ
َنـا�َمك ُحّبِ

َ
�ك
َ
"ِديَنـة

وم×mـا�مـا�. 755

ـْوِمي�
َ
�ق نَّ

َ
�أ

َ
ـْو�

َ
�َول ـيَّ

َ
ـِك�ِإ` َحبَّ

َ
ـٍد�َوأ

َ
َيَبـِك�ِمـْن�َبل

ْ
ط
َ
َمـا�أ

لـذلك�فـإّن�, فهـو�مسـتقر�الحيـاة�الـذي���يÄـvك�إ��لضـرورة

  .و~ي�ربوعه�ربى, ومن�خ�vاته�طعم, ش

ومدى��رتباط�ب�ن�قلم�ا+فسـر�ومـا�, حضور�الوطن�فيه

وال�ـ�fمـن�أبرزهـا�تصـحيح�مفهـوم�, �لجملـة�القـيم�ا+vÄتبـة�عSـى�وجـود�هـذا��تجـاه

 �تجاه]الوطªÁ]�ي]تفسPD]ابن]باديس

�~ي�أوقات�الشدة
ً
�عملية�ينتفع�mwا�~ي�خدمة��وطان�خصوصا

ً
 .أّن�هذه�الدراسة�تقدم�حلو�

                                                           

���3:3 ,�1;:1407� .����� : ���
2343.( 
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nd one of the important effects caused by patriotism and the expression of itbin 

correction of the concept of patriotism it self, and how interpreters studied the reality considerately

ey  words: proclivity of patriorism ibn-badis interpretation. 

والذي�أعطى�كل��fÁء�خلقه�ثم�هدى, والذي�قدر�فهدى, الحمد�]�الذي�خلق�فسوى 

�عبـــده�ورســـوله�وصـــفيه�مـــن�خلقـــه�وخليلـــه
ً
بلـــغ�الرســـالة�وأّدى��مانـــة, وأشـــهد�أّن�محمـــدا

وإّن�هـــذه�ا+حبـــة�لvÄ, `ى�الّنـــاس�علmÇـــافـــإّن�حـــب�الـــوطن�مـــن��مـــور�الفطريـــة�ال�ـــ�fفطـــر�هللا�تعـــا

وإّن�الّناظر�ا+تأمل�ل�ـvى�أّن�جملـة�مـن�النصـوص�الشـرعية�تـدل�عSـى�محبـة��نسـان�لوطنـه

 : "~ي�صحيح�البخاري�عن�الّن��fصـSى�هللا�عليـه�وسـلم�أّنـه�قـال
َ ْ
ْيَنـا�ا+

َ
ـْب�ِإل �َحّبِ

ُهـمَّ
َّ
ـدَّ الل

َ
ش
َ
ْو�أ

َ
�أ
َ
ـة
َّ
َنـا�َمك ُحّبِ

َ
�ك
َ
ِديَنـة

�إ`ـى�ا+دينـة, ـ�fصـSى�هللا�عليـه�وسـلم
ً
ـْوِمي�: "وهـو�يخـرج�مـن�مكـة�مهـاجرا

َ
�ق نَّ

َ
�أ

َ
ـْو�

َ
�َول ـيَّ

َ
ـِك�ِإ` َحبَّ

َ
ـٍد�َوأ

َ
َيَبـِك�ِمـْن�َبل

ْ
ط
َ
َمـا�أ

vَ�ِْك 
َ
ْنُت�غ

َ
ْخَرُجوِني�ِمْنِك�َما�َسك

َ
"أ

756 .  

فهـو�مسـتقر�الحيـاة�الـذي���يÄـvك�إ��لضـرورة, مسألة�متأصـلة�~ـي�القلـب, سان�بوطنه�وبلده

�له�ينصره�~ي�كل�ميدان
ً
�لوطنه�محبا

ً
فعSى�أرضه�عاش, ا+سلم���بّد�أْن�يكون�وفيا

حضور�الوطن�فيه�ل'vى�مدى, تفسPD]ابن]باديسو~ي�هذه�الدراسة�ننظر�~ي�كتاب�

ونعـرض�لجملـة�القـيم�ا+vÄتبـة�عSـى�وجـود�هـذا��تجـاه, يقع�~ي�وطنه�وأوطـان�ا+سـلم�ن

  .وغ�vها, بيان�مراعاة�ا+فسر�لواقع�وطنه

  :النقاط�¢تيةتتلخص�أهمية�هذه�الدراسة�~ي�

�لم�يطرق�من�قبل
ً
�تجاه]الوطªÁ]�ي]تفسPD]ابن]باديسوهو�, أّن�هذه�الدراسة�تناولت�جانبا

�~ي�أوقات�الشدة
ً
�عملية�ينتفع�mwا�~ي�خدمة��وطان�خصوصا

ً
أّن�هذه�الدراسة�تقدم�حلو�
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nd one of the important effects caused by patriotism and the expression of itbin the interpretation the 

 and how interpreters studied the reality considerately, and 

���/�  

الحمد�]�الذي�خلق�فسوى 

�عبـــده�ورســـوله�وصـــفيه�مـــن�خلقـــه�وخليلـــه, شـــريك�لـــه
ً
وأشـــهد�أّن�محمـــدا

  :وبعد, أجاب�مناديه

فـــإّن�حـــب�الـــوطن�مـــن��مـــور�الفطريـــة�ال�ـــ�fفطـــر�هللا�تعـــا

 
ً
وإّن�الّناظر�ا+تأمل�ل�ـvى�أّن�جملـة�مـن�النصـوص�الشـرعية�تـدل�عSـى�محبـة��نسـان�لوطنـه, الوطن�مكلوما

~ي�صحيح�البخاري�عن�الّن��fصـSى�هللا�عليـه�وسـلم�أّنـه�قـال

قاله�الّن�ـ�fصـSى�هللا�عليـه�وسـلم

vَ�ِْك 
َ
ْنُت�غ

َ
ْخَرُجوِني�ِمْنِك�َما�َسك

َ
أ

سان�بوطنه�وبلدهإذن�فارتباط��ن

�له�ينصره�~ي�كل�ميدان
ً
�لوطنه�محبا

ً
ا+سلم���بّد�أْن�يكون�وفيا

و~ي�هذه�الدراسة�ننظر�~ي�كتاب��

يقع�~ي�وطنه�وأوطـان�ا+سـلم�ن

بيان�مراعاة�ا+فسر�لواقع�وطنه, الوطنية�والقومية

  : أهمية]الدراسة

تتلخص�أهمية�هذه�الدراسة�~ي�

�لم�يطرق�من�قبل •
ً
أّن�هذه�الدراسة�تناولت�جانبا

�~ي�أوقات�الشدة •
ً
�عملية�ينتفع�mwا�~ي�خدمة��وطان�خصوصا

ً
أّن�هذه�الدراسة�تقدم�حلو�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

 وما�أدلة�ذلك؟

  .وا+نهج�الوصفي, وا+نهج��ستنباطي

, وخاتمة, وثUثة�مباحث, جعلت�بح_�fمن�مقدمة

, ومنهجيـة�البحـث, وبيـان��هـداف�ا+رجـوة
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

 .تب�ن�هذه�الدراسة�لنا�مدى�مراعاة�ا+فسر�للظروف�ا+حيطة�به�

  :�من�هذه�الدراسة�أْن�تجيب�عن�التساؤ�ت�¢تية

 ما�Úي��دلة�القرآنية�عSى�حب��نسان�لوطنه؟

 ما�هو�مفهوم��تجاه�الوط�fg~ي�التفس�v؟

�تفس��vابن�باديس
ً
وما�أدلة�ذلك؟, هل�كان��تجاه�الوط�fg~ي�التفس��vظاهرا

 تفس�v؟ما�Úي�القيم�ا+vÄتبة�عSى�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�ال

  :تتلخص�أهداف�الدراسة�~ي�النقاط�¢تية

 .��دلة�القرآنية�ال��fتظهر�حب��نسان�لوطنه

vي�التفس�~�fgتجاه�الوط��Ågبيان�مع. 

  .��دلة�ال��fتثبت�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس

 .بيان�القيم�ا+vÄتبة�عSى��تجاه�الوط�fgفيه

وا+نهج��ستنباطي, وا+نهج�التحليSي, اعتمدت�~ي�هذا�البحث�عSى�ا+نهج��ستقرائي

جعلت�بح_�fمن�مقدمة, و~ي�ضوء�ا+نهجية�السابقة, تحقيقا�لÃهداف�ا+رجوة

  :عSى�النحو�¢تي

وبيـان��هـداف�ا+رجـوة, ومشـكلته, وأسـباب�اختيـاره, وبيان�أهميتـه, با+وضوع

  وحكم��نتماء�للوطن�, د�لة�القرآن�الكريم�عSى�الوطنية

vي�التفس�~�fgمفهوم��تجاه�الوط  

~�fgى�وجود��تجاه�الوطSابن�باديس�دلة�ع�vي�تفس�  

  القيم�ا+vÄتبة�عSى�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس
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تب�ن�هذه�الدراسة�لنا�مدى�مراعاة�ا+فسر�للظروف�ا+حيطة�به� •

  : مشكلة]الدراسة

يفvÄض�من�هذه�الدراسة�أْن�تجيب�عن�التساؤ�ت�¢تية

ما�Úي��دلة�القرآنية�عSى�حب��نسان�لوطنه .1

2. vي�التفس�~�fgما�هو�مفهوم��تجاه�الوط

�تفس��vابن�باديس .3
ً
هل�كان��تجاه�الوط�fg~ي�التفس��vظاهرا

ما�Úي�القيم�ا+vÄتبة�عSى�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�ال .4

  : أهداف]الدراسة

تتلخص�أهداف�الدراسة�~ي�النقاط�¢تية

عرض��دلة�القرآنية�ال��fتظهر�حب��نسان�لوطنه •

• vي�التفس�~�fgتجاه�الوط��Ågبيان�مع

عرض��دلة�ال��fتثبت�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس •

بيان�القيم�ا+vÄتبة�عSى��تجاه�الوط�fgفيه •

اعتمدت�~ي�هذا�البحث�عSى�ا+نهج��ستقرائي: البحثمنهج]

تحقيقا�لÃهداف�ا+رجوة: خطة]الدراسة

عSى�النحو�¢تي, وفهارس

با+وضوعوتشمل�تعريفا�: اBقدمة

  .وخطته

د�لة�القرآن�الكريم�عSى�الوطنية: اBبحث]iول 

مفهوم��تجاه�الوط�fg~ي�التفس��v:اBبحث]الثاني

�دلة�عSى�وجود��تجاه�الوط�fg~: اBبحث]الثالث

القيم�ا+vÄتبة�عSى�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس: اBبحث]الرابع
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  وحكم]�نتماء]للوطن

) وطـــــــن(حـــــــد�ا+صــــــطلحات�ا+شـــــــتقة�مــــــن�أصـــــــل�كلمــــــة�

ْم��َمـــــــَواِطَن 
ُ
ْعَجَبـــــــْتك

َ
�أ
ْ
ِث�ـــــــvٍَة�َوَيـــــــْوَم�ُحَنـــــــْ�ٍن�ِإذ

َ
ك

ْيـــــــــُتْم�ُمـــــــــْدِبِريَن 
َّ
�َول ـــــــــمَّ

ُ
: يقـــــــــول�ابـــــــــن�عطيـــــــــة. 757)ْت�ث

وا+ــــــــوطن�هــــــــو�: "ويقــــــــول�الشــــــــعراوي . 758

�
ً
�مــــــــن��رض�ليكــــــــون�وطنــــــــا

ً
،�وكــــــــل�جماعــــــــة�منــــــــا�ُتح�ــــــــ��مكانــــــــا

ض؛�Þّن��رض�مـــــــــوطن�البشـــــــــرية�كلهـــــــــا،�

  . 759"وتغدو�إليه�وتقيم�فيه

يــــــــــــات�القرآنيــــــــــــة�عSــــــــــــى�حــــــــــــّب��نبيــــــــــــاء�علــــــــــــmÇم�الصــــــــــــUة�والســــــــــــUم�

قولــــــه�تعــــــا`ى�~ــــــي�الد�لــــــة�عSــــــى�حــــــّب�الن�ــــــ�fصــــــSى�هللا�عليــــــه�وســــــلم�لوطنــــــه�

ـــــــُم�َمـــــــْن�
َ
ْعل
َ
ـــــــي�أ ـــــــْل�َرّبِ

ُ
ٍل�ق

َ
Uـــــــي�َضـــــــ ُهـــــــَدى�َوَمـــــــْن�ُهـــــــَو�ِ~

ْ
َجـــــــاَء�ِبال

ــــــــ�fصــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم�أّنــــــــه�ســــــــيعود�إ`ــــــــى�وطنــــــــه�مكــــــــة�الــــــــذي�

ـــــــا�أخـــــــرج�مـــــــن�مكـــــــة�وقـــــــف�عSـــــــى�
ّ
فقـــــــد�جــــــاء�~ـــــــي�الســـــــنة�أّنـــــــه�صـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســــــلم�+

ْخَرُجــــــــــــــوِني�ِمْنـــــــــــــِك�َمــــــــــــــا�
َ
ـــــــــــــِك�أ

َ
ْهل
َ
�أ نَّ

َ
�أ

َ
ــــــــــــــْو�

َ
ـــــــــــــِه�َول

َّ
ــــــــــــــى�الل

َ
�ِإ` ِ

ْنُت�
َ
ْخَرُجــــــــوِني�ِمْنــــــــِك�َمــــــــا�َســــــــك

َ
ــــــــْوِمي�أ

َ
�ق نَّ

َ
ــــــــْو��أ

َ
َول ــــــــك�إليَّ حبَّ

َ
َوَمــــــــا�أ

� ُهــــــــمَّ
َّ
�الل ـــــــدَّ

َ
ش
َ
ْو�أ

َ
�أ
َ
ـــــــة

َّ
َنــــــــا�َمك ُحّبِ

َ
�ك
َ
ِديَنـــــــة

َ ْ
ْيَنـــــــا�ا+

َ
ــــــــْب�ِإل �َحّبِ

ُهـــــــمَّ
َّ
الل
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  اBبحث]iول 

وحكم]�نتماء]للوطن, دTلة]القرآن]الكريم]ع�ى]الوطنية

  مفهوم]الوطن]�ي]القرآن]الكريم

�باســــــتعمال�أ
ً
حـــــــد�ا+صــــــطلحات�ا+شـــــــتقة�مــــــن�أصـــــــل�كلمــــــة�لــــــم�يــــــرد�لفـــــــظ��وطــــــان�~ـــــــي�القــــــرآن�الكـــــــريم�صــــــريحا

ـــــــي�: (وهـــــــو�قـــــــول�هللا�تعـــــــا`ى, إ��~ـــــــي�موضـــــــع�واحـــــــد�فقـــــــط ـــــــُه�ِ~
َّ
ُم�الل

ُ
َقـــــــْد�َنَصـــــــَرك

َ
َمـــــــَواِطَن ل

ْرُض�ِبَمـــــــــا�َرُحَبـــــــــ
َ ْ
ُم��

ُ
ـــــــــْيك

َ
ْت�َعل

َ
ـــــــــْيًئا�َوَضـــــــــاق

َ
ْم�ش

ُ
ْغـــــــــِن�َعـــــــــْنك

ُ
ـــــــــْم�ت

َ
ل
َ
ْم�ف

ُ
ـــــــــvَُتك

ْ
¿
َ
ْيـــــــــُتْم�ُمـــــــــْدِبِريَن ك

َّ
�َول ـــــــــمَّ

ُ
ْت�ث

758"أو�الحلــــــــول , موضــــــــع��قامــــــــة: وا+ــــــــوطن, جمــــــــع�مــــــــوطن�بكســــــــر�الطــــــــاء

�مــــــــن��ر
ً
وكــــــــل�الّنــــــــاس�مســــــــتوطنون�~ــــــــي��رض،�وكــــــــل�جماعــــــــة�منــــــــا�ُتح�ــــــــ��مكانــــــــا

محـــــــــدد�نعـــــــــيش�فيـــــــــه�مـــــــــن�الـــــــــوطن�العـــــــــام�الـــــــــذي�هـــــــــو��رض؛�Þّن��ر

وتغدو�إليه�وتقيم�فيه, ولكن�الناس�موزعون�علmÇا،�وكل�جماعة�م×mم�تحيا�~ي�ح���تروح�عليه

  دTلة]القرآن]الكريم]ع�ى]حب]iوطان]

يــــــــــــات�القرآنيــــــــــــة�عSــــــــــــى�حــــــــــــّب��نبيــــــــــــاء�علــــــــــــmÇم�الصــــــــــــUة�والســــــــــــUم�دلــــــــــــت�جملــــــــــــة�مــــــــــــن�¢ : حــــــــــــب��نبيــــــــــــاء�ÞوطــــــــــــاmÙم

قولــــــه�تعــــــا`ى�~ــــــي�الد�لــــــة�عSــــــى�حــــــّب�الن�ــــــ�fصــــــSى�هللا�عليــــــه�وســــــلم�لوطنــــــه�: ومــــــن�هــــــذه�¢يــــــات�القرآنيــــــة�¢تــــــي

ـــــــى�
َ
َك�ِإ` ـــــــَرادُّ

َ
ُقـــــــْرآَن�ل

ْ
ْيـــــــَك�ال

َ
ـــــــَرَض�َعل

َ
ـــــــِذي�ف

َّ
�ال ـــــــُم�َمـــــــْن��َمَعـــــــاٍد ِإنَّ

َ
ْعل
َ
ـــــــي�أ ـــــــْل�َرّبِ

ُ
ق

�فيــــــــه�تســــــــلية�للّن�ــــــــ�fصــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم�أّنــــــــه�ســــــــيعود�إ`ــــــــى�وطنــــــــه�مكــــــــة�الــــــــذي�
ً
هــــــــذه�¢يــــــــة�تحمــــــــل�وعــــــــدا

�عنـــــــه
ً
ـــــــا�أخـــــــرج�مـــــــن�مكـــــــة�وقـــــــف�عSـــــــى�, 761وأخـــــــرج�منـــــــه�رغمـــــــا

ّ
فقـــــــد�جــــــاء�~ـــــــي�الســـــــنة�أّنـــــــه�صـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســــــلم�+

ْخَرُجــــــــــــــوِني�ِمْنـــــــــــــِك�َمــــــــــــــا��َعِلْمـــــــــــــُت 
َ
ـــــــــــــِك�أ

َ
ْهل
َ
�أ نَّ

َ
�أ

َ
ــــــــــــــْو�

َ
ـــــــــــــِه�َول

َّ
ــــــــــــــى�الل

َ
ْرِض�ِإ`

َ ْ
�� َحـــــــــــــبُّ

َ
ــــــــــــــِه�َوأ

َّ
ْرِض�الل

َ
ْ�ـــــــــــــ�vُأ

َ
ــــــــــــــِك�خ نَّ

َ
أ

ــــــــٍد : "و~ــــــــي�روايــــــــة�أخــــــــرى 
َ
َيَبــــــــِك�ِمــــــــْن�َبل

ْ
ط
َ
ْنُت�! َمــــــــا�أ

َ
ْخَرُجــــــــوِني�ِمْنــــــــِك�َمــــــــا�َســــــــك

َ
ــــــــْوِمي�أ

َ
�ق نَّ

َ
ــــــــْو��أ

َ
َول ــــــــك�إليَّ حبَّ

َ
َوَمــــــــا�أ

ـــــــا�دخـــــــل�ا+دينــــــــة�قـــــــال�صـــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســـــــلم
ّ
�: "و+ ُهــــــــمَّ

َّ
�الل ـــــــدَّ

َ
ش
َ
ْو�أ

َ
�أ
َ
ـــــــة

َّ
َنــــــــا�َمك ُحّبِ

َ
�ك
َ
ِديَنـــــــة

َ ْ
ْيَنـــــــا�ا+

َ
ــــــــْب�ِإل �َحّبِ

ُهـــــــمَّ
َّ
الل
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

مفهوم]الوطن]�ي]القرآن]الكريم: اBطلب]iول 

�باســــــتعمال�أ
ً
لــــــم�يــــــرد�لفـــــــظ��وطــــــان�~ـــــــي�القــــــرآن�الكـــــــريم�صــــــريحا

إ��~ـــــــي�موضـــــــع�واحـــــــد�فقـــــــط

ْر
َ ْ
ُم��

ُ
ـــــــــْيك

َ
ْت�َعل

َ
ـــــــــْيًئا�َوَضـــــــــاق

َ
ْم�ش

ُ
ْغـــــــــِن�َعـــــــــْنك

ُ
ـــــــــْم�ت

َ
ل
َ
ْم�ف

ُ
ـــــــــvَُتك

ْ
¿
َ
ك

جمــــــــع�مــــــــوطن�بكســــــــر�الطــــــــاء" "مــــــــواطن"

وكــــــــل�الّنــــــــاس�مســــــــتوطنون�~ــــــــي��ر, مــــــــا�اســــــــتوطنت�فيــــــــه

محـــــــــدد�نعـــــــــيش�فيـــــــــه�مـــــــــن�الـــــــــوطن�العـــــــــام�الـــــــــذي�هـــــــــو��ر�لهـــــــــا،�والـــــــــوطن�مكـــــــــان

ولكن�الناس�موزعون�علmÇا،�وكل�جماعة�م×mم�تحيا�~ي�ح���تروح�عليه

دTلة]القرآن]الكريم]ع�ى]حب]iوطان]: اBطلب]الثاني

 
ً
Tم�:أوmÙوطــــــــــــاÞحــــــــــــب��نبيــــــــــــاء�

ومــــــن�هــــــذه�¢يــــــات�القرآنيــــــة�¢تــــــي, ÞوطــــــاmÙم

ـــــــى�: "(-مكـــــــة–
َ
َك�ِإ` ـــــــَرادُّ

َ
ُقـــــــْرآَن�ل

ْ
ْيـــــــَك�ال

َ
ـــــــَرَض�َعل

َ
ـــــــِذي�ف

َّ
�ال ِإنَّ

�فيــــــــه�تســــــــلية�للّن. 760)ُمِبــــــــ�ٍن 
ً
هــــــــذه�¢يــــــــة�تحمــــــــل�وعــــــــدا

�عنـــــــه, أحبــــــه
ً
وأخـــــــرج�منـــــــه�رغمـــــــا

 
ً
Uلهـــــــــــــا�قــــــــــــــائUَعِلْمـــــــــــــُت : "أط

َرْجــــــــُت 
َ
و~ــــــــي�روايــــــــة�أخــــــــرى , 762"خ

ْ�ـــــــvَِك 
َ
ـــــــا�دخـــــــل�ا+دينــــــــة�قـــــــال�صـــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســـــــلم. 763"غ

ّ
و+
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

ــــــــَماِء  ــــــــَب�َوْجِهــــــــَك�ِ~ــــــــي�السَّ
ُّ
ــــــــْد�َنــــــــَرى�َتَقل

َ
ــــــــَك��ق َينَّ ِ

ّ
ُنَول

َ
ل
َ
ف

ــــــــه�صــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم� هــــــــذه�¢يــــــــة�ظــــــــاهرة�الد�لــــــــة�أّن

ــــــــــب�وجهــــــــــه�~ــــــــــي�
ّ
كــــــــــان�صــــــــــSى�هللا�عليــــــــــه�وســــــــــلم�يقل

إّن�هــــــــــذا���: وذكــــــــــر�الشــــــــــعراوي . 766"�عــــــــــز�وجــــــــــل�إ`ــــــــــى�الكعبــــــــــة،�ح�ــــــــــ�Åصــــــــــَرفه�هللا�إلmÇــــــــــا

�أن�تكـــــــون�القبلـــــــة�نحـــــــو�بيـــــــت�ا+قـــــــدس
ً
وإّنمـــــــا�كـــــــان�يتجـــــــه�إ`ـــــــى�, ـــــــ�fصـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم�لـــــــم�يكـــــــن�راضـــــــيا

الد�لـــــــة�وقولـــــــه�تعـــــــا`ى�~ـــــــي�. 767و~ـــــــي�قلبـــــــه�عاطفـــــــة�حـــــــب�الـــــــوطن�تتجـــــــه�نحـــــــو�تحويـــــــل�القبلـــــــة�إ`ـــــــى�الكعبـــــــة

ـــــــُه�ِإْســـــــَحاَق�َوَيْعُقـــــــوَبۖ��
َ
ـــــــِه�َوَهْبَنـــــــا�ل

َّ
ُهْم�َوَمـــــــا�َيْعُبـــــــُدوَن�ِمـــــــن�ُدوِن�الل

َ
ـــــــَ�ل
َ
Äـــــــا�اْع مَّ

َ
ل
َ
ف

�إبــــــــراهيم�عليـــــــه�الصــــــــUة�والســـــــUم�بخ�ــــــــ�vعمــــــــيم�

كـــــــــان]مفارقـــــــــة]�نســــــــــان]و+ـــــــــا�: "يقـــــــــول�الســــــــــعدي

ـــــــfÁء�عSــــــــى�الـــــــّنفس،�Þمـــــــور�كث�ـــــــvة�معروفــــــــة،�وم×mـــــــا�انفـــــــراده�عمـــــــن�يتعــــــــزز�

�منــــــــه،�واعÄــــــــ�ل�إبــــــــراهيم�قومــــــــه،�
ً
ــــــــا�: "قــــــــال�هللا�~ــــــــي�حقــــــــهmwــــــــم�ويتك¿ــــــــv،�وكــــــــان�مــــــــن�تــــــــرك�شــــــــيئا�]�عوضــــــــه�هللا�خ�ــــــــvا مَّ

َ
ل
َ
ف

ــــــــــا"مــــــــــن�إســــــــــحاق�ويعقــــــــــوب� َنــــــــــا�َنِبي�
ْ
" َجَعل

فحصــــــــــــل�لــــــــــــه�هبــــــــــــة�هــــــــــــؤ�ء�الصــــــــــــالح�ن�ا+رســــــــــــل�ن�إ`ــــــــــــى�الّنــــــــــــاس،�الــــــــــــذين�خصــــــــــــهم�هللا�بوحيــــــــــــه،�واختــــــــــــارهم�لرســــــــــــالته،�

َجـــــــَل�"وقولـــــــه�تعــــــا`ى�~ــــــي�الد�لـــــــة�عSــــــى�حــــــب�موæـــــــ�ÅÁعليــــــه�الســــــUم�
َ ْ
��Å َÁــــــæُمو�Å َÁــــــö

َ
ـــــــا�ق مَّ

َ
ل
َ
ف

جــــــوع�إ`ــــــى� ــــــا�قöــــــ�ÅÁموæــــــ��ÅÁجــــــل�طلــــــب�الرُّ
َّ
+

َواِطُر 
َ
خ
ْ
ُل�ال

َّ
َعل
ُ
اُر،�َوت

َ
ْخط

َ ْ
ُب��

َ
َراُر،�َوُتْرك

ْ
غ
َ ْ
وطان�تقَتَحُم��

ْ
�"771 .  

وارتباطــــــــه�بوطنــــــــه�, مـــــــن��دلــــــــة�العامــــــــة�ال�ـــــــ�fتظهــــــــر�مــــــــدى�حـــــــب��نســــــــان

ِن�
َ
ــــــmِÇْْم�أ

َ
ُرُجــــــواْبَنــــــا�َعل

ْ
ِو]اخ

َ
ْم]أ

ُ
َســــــك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ــــــوا]أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
�اق

فالقتـــــــــــل�خـــــــــــروج�الـــــــــــروح�مـــــــــــن�الجســـــــــــد�بقـــــــــــوة�قســـــــــــرية�غ�ـــــــــــ�vا+ـــــــــــوت�

نســـــــان،�إذن�ـــــــي،�و�خـــــــراج�مـــــــن�الـــــــديار�هـــــــو�الvÄحيـــــــل�القســـــــري�بقـــــــوة�قســـــــرية�خـــــــارج��رض�ال�ـــــــ�fيعـــــــيش�فmÇـــــــا��
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َنــــــــا
َ
ْحَها�ل َنا�َوَصــــــــّحِ َنــــــــا�ِ~ــــــــي�َصــــــــاِعَنا�َوِ~ــــــــي�ُمــــــــّدِ

َ
ــــــــَماِء : (وقولــــــــه�تعــــــــا`ى. 764..."َبــــــــاِرْك�ل ــــــــَب�َوْجِهــــــــَك�ِ~ــــــــي�السَّ

ُّ
ــــــــْد�َنــــــــَرى�َتَقل

َ
ق

َحــــــــَراِم 
ْ
ْســــــــِجِد�ال

َ ْ
َر�ا+

ْ
ــــــــط

َ
�َوْجَهــــــــَك�ش ــــــــَوّلِ

َ
ــــــــه�صــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم�. 765...)ف هــــــــذه�¢يــــــــة�ظــــــــاهرة�الد�لــــــــة�أّن

ــــــــــب�وجهــــــــــه�~ــــــــــي�: "يقــــــــــول�الط½ــــــــــvي , كــــــــــان�يحــــــــــّب�أْن�تتحــــــــــول�القبلــــــــــة�نحــــــــــو�بلــــــــــده�مكــــــــــة
ّ
كــــــــــان�صــــــــــSى�هللا�عليــــــــــه�وســــــــــلم�يقل

�عــــــــــز�وجــــــــــل�إ`ــــــــــى�الكعبــــــــــة،�ح�ــــــــــ�Åصــــــــــَرفه�هللا�إلmÇــــــــــاالســــــــــماء،�يحــــــــــّب�أن�يصــــــــــرفه�هللا

�أن�تكـــــــون�القبلـــــــة�نحـــــــو�بيـــــــت�ا+قـــــــدس
ً
ـــــــ�fصـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم�لـــــــم�يكـــــــن�راضـــــــيا

و~ـــــــي�قلبـــــــه�عاطفـــــــة�حـــــــب�الـــــــوطن�تتجـــــــه�نحـــــــو�تحويـــــــل�القبلـــــــة�إ`ـــــــى�الكعبـــــــة

ـــــــُه�ِإ: (عSـــــــى�حـــــــب�إبـــــــراهيم�عليـــــــه�الســـــــUم�لوطنـــــــه
َ
ـــــــِه�َوَهْبَنـــــــا�ل

َّ
ُهْم�َوَمـــــــا�َيْعُبـــــــُدوَن�ِمـــــــن�ُدوِن�الل

َ
ـــــــَ�ل
َ
Äـــــــا�اْع مَّ

َ
ل
َ
ف

هــــــــذه�¢يـــــــة�القرآنيــــــــة�تبـــــــ�ن�أّن�هللا�تعــــــــا`ى�عـــــــوض�إبــــــــراهيم�عليـــــــه�الصــــــــUة�والســـــــUم�بخ�ــــــــ�vعمــــــــيم�

يقـــــــــول�الســــــــــعدي, واع�Äالـــــــــه�إيــــــــــاهم�بســـــــــبب�كفـــــــــرهم�وشـــــــــركهم

ومألفـــــــه�وأهلـــــــه�وقومــــــــه،�مـــــــن�أشـــــــق��ـــــــfÁء�عSــــــــى�الـــــــّنفس،�Þمـــــــور�كث�ـــــــvة�معروفــــــــة،�وم×mـــــــا�انفـــــــراده�عمـــــــن�يتعــــــــزز�

�منــــــــه،�واعÄــــــــ�ل�إبــــــــراهيم�قومــــــــه،�
ً
mwــــــــم�ويتك¿ــــــــv،�وكــــــــان�مــــــــن�تــــــــرك�شــــــــيئا�]�عوضــــــــه�هللا�خ�ــــــــvا

Uــــــــــ
ُ
ــــــــــُه�ِإْســــــــــَحاَق�َوَيْعُقــــــــــوَب�َوك

َ
ــــــــــِه�َوَهْبَنــــــــــا�ل

َّ
ُهْم�َوَمــــــــــا�َيْعُبــــــــــُدوَن�ِمــــــــــْن�ُدوِن�الل

َ
ــــــــــَ�ل

َ
Äمــــــــــن�إس" اْع

فحصــــــــــــل�لــــــــــــه�هبــــــــــــة�هــــــــــــؤ�ء�الصــــــــــــالح�ن�ا+رســــــــــــل�ن�إ`ــــــــــــى�الّنــــــــــــاس،�الــــــــــــذين�خصــــــــــــهم�هللا�بوحيــــــــــــه،�واختــــــــــــارهم�لرســــــــــــالته،�

"م�مــــــن�العــــــا+�ن
وقولـــــــه�تعــــــا`ى�~ــــــي�الد�لـــــــة�عSــــــى�حــــــب�موæـــــــ�ÅÁعليــــــه�الســــــUم�. 769

ــــــوِر�َنــــــاًرا
ُّ
ــــــَس�ِمــــــن�َجاِنــــــِب�الط

َ
ْهِلــــــِه�آن

َ
"َوَســــــاَر�ِبأ

جــــــوع�إ`ــــــى�: "قــــــال�ابــــــن�العربــــــي�ا+ــــــالكي.  770 ــــــا�قöــــــ�ÅÁموæــــــ��ÅÁجــــــل�طلــــــب�الرُّ
َّ
+

�إ`ى�وطنه،�و~ي�الّرجوع�إ`ى� هله،�وحنَّ
َ
َواِطُر أ

َ
خ
ْ
ُل�ال

َّ
َعل
ُ
اُر،�َوت

َ
ْخط

َ ْ
ُب��

َ
َراُر،�َوُتْرك

ْ
غ
َ ْ
وطان�تقَتَحُم��

ْ
�

مـــــــن��دلــــــــة�العامــــــــة�ال�ـــــــ�fتظهــــــــر�مــــــــدى�حـــــــب��نســــــــان: iدلــــــــة]العامــــــــة]ع�ــــــــى]حــــــــّب]iوطــــــــان

تَ : (قــــــرن�هللا�تعــــــا`ى�الخــــــروج�مــــــن�الــــــديار�بالقتــــــل�~ــــــي�قولــــــه
َ
ــــــا�ك نَّ

َ
ــــــْو�أ

َ
ِن�َول

َ
ــــــmِÇْْم�أ

َ
ْبَنــــــا�َعل

ِليـــــــــــٌل�ِمـــــــــــْ×mُْم�
َ
�ق

َّ
ـــــــــــوُه�ِإ�

ُ
َعل
َ
ْم�َمـــــــــــا�ف

ُ
772...)ِمـــــــــــْن�ِدَيـــــــــــاِرك

فالقتـــــــــــل�خـــــــــــروج�الـــــــــــروح�مـــــــــــن�الجســـــــــــد�بقـــــــــــوة�قســـــــــــرية�غ�ـــــــــــ�vا+ـــــــــــوت�. "

ـــــــي،�و�خـــــــراج�مـــــــن�الـــــــديار�هـــــــو�الvÄحيـــــــل�القســـــــري�بقـــــــوة�قســـــــرية�خـــــــارج��رض�ال�ـــــــ�fيعـــــــيش�فmÇـــــــا��
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

َنا�َوَصــــــــ َنــــــــا�ِ~ــــــــي�َصــــــــاِعَنا�َوِ~ــــــــي�ُمــــــــّدِ
َ
َبــــــــاِرْك�ل

ْرَضــــــــاَها
َ
]ت
ً
ــــــــة

َ
َحــــــــَراِم �ِقْبل

ْ
ْســــــــِجِد�ال

َ ْ
َر�ا+

ْ
ــــــــط

َ
�َوْجَهــــــــَك�ش ــــــــَوّلِ

َ
ف

كــــــــــان�يحــــــــــّب�أْن�تتحــــــــــول�القبلــــــــــة�نحــــــــــو�بلــــــــــده�مكــــــــــة

الســــــــــماء،�يحــــــــــّب�أن�يصــــــــــرفه�هللا

�أن�تكـــــــون�القبلـــــــة�نحـــــــو�بيـــــــت�ا+قـــــــدس
ً
يعgـــــــ�fأن�الن�ـــــــ�fصـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم�لـــــــم�يكـــــــن�راضـــــــيا

و~ـــــــي�قلبـــــــه�عاطفـــــــة�حـــــــب�الـــــــوطن�تتجـــــــه�نحـــــــو�تحويـــــــل�القبلـــــــة�إ`ـــــــى�الكعبـــــــة, بيـــــــت�ا+قـــــــدس

عSـــــــى�حـــــــب�إبـــــــراهيم�عليـــــــه�الســـــــUم�لوطنـــــــه

ـــــــا َنــــــــا�َنِبي�
ْ
�َجَعل

�
Uـــــــ

ُ
هــــــــذه�¢يـــــــة�القرآنيــــــــة�تبـــــــ�ن�أّن�هللا�تعــــــــا`ى�عـــــــو. 768)َوك

واع�Äالـــــــــه�إيــــــــــاهم�بســـــــــبب�كفـــــــــرهم�وشـــــــــركهم, مفارقتـــــــــه�لقومـــــــــه�بعـــــــــد

ومألفـــــــه�وأهلـــــــه�وقومــــــــه،�مـــــــن�أشـــــــق��لوطنـــــــه

�منــــــــه،�واعÄــــــــ�ل�إبــــــــراهيم�قومــــــــه،�
ً
mwــــــــم�ويتك¿ــــــــv،�وكــــــــان�مــــــــن�تــــــــرك�شــــــــيئا�]�عوضــــــــه�هللا�خ�ــــــــvا

ــــــــــُه�ِإ
َ
ــــــــــِه�َوَهْبَنــــــــــا�ل

َّ
ُهْم�َوَمــــــــــا�َيْعُبــــــــــُدوَن�ِمــــــــــْن�ُدوِن�الل

َ
ــــــــــَ�ل

َ
Äاْع

فحصــــــــــــل�لــــــــــــه�هبــــــــــــة�هــــــــــــؤ�ء�الصــــــــــــالح�ن�ا+رســــــــــــل�ن�إ`ــــــــــــى�الّنــــــــــــاس،�الــــــــــــذين�خصــــــــــــهم�هللا�بوحيــــــــــــه،�واختــــــــــــارهم�لرســــــــــــالته،�

م�مــــــن�العــــــا+�نواصــــــطفاه

ــــــوِر�َنــــــاًرا
ُّ
ــــــَس�ِمــــــن�َجاِنــــــِب�الط

َ
ْهِلــــــِه�آن

َ
َوَســــــاَر�ِبأ

�إ`ى�وطنه،�و~ي�الّرجوع�إ`ى� هله،�وحنَّ
َ
أ

 
ً
iدلــــــــة]العامــــــــة]ع�ــــــــى]حــــــــّب]iوطــــــــان: ثانيـــــــا

قــــــرن�هللا�تعــــــا`ى�الخــــــروج�مــــــن�الــــــديار�بالقتــــــل�~ــــــي�قولــــــه: ¢تــــــي

ِليـــــــــــٌل�ِمـــــــــــْ×mُْم�
َ
�ق

َّ
ـــــــــــوُه�ِإ�

ُ
َعل
َ
ْم�َمـــــــــــا�ف

ُ
ِمـــــــــــْن�ِدَيـــــــــــاِرك

الطبي�ـــــــي،�و�خـــــــراج�مـــــــن�الـــــــديار�هـــــــو�الvÄحيـــــــل�القســـــــري�بقـــــــوة�قســـــــرية�خـــــــارج��ر
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فســـــــاعة�ُيقتـــــــل��نســـــــان�فهـــــــو�يتـــــــألم،�وســـــــاعة�يخـــــــرج�مـــــــن�وطنـــــــه�

والـــــــذي�, أّن�هـــــــذا�مـــــــن��عمـــــــال�الشــــــاقة�عSـــــــى�النفـــــــوس

ــــــــــُه�َعــــــــــِن�: (قــــــــــال�هللا�تعــــــــــا`ى
َّ
ُم�الل

ُ
�َيْ×mَــــــــــاك

َ
�

� ــــــــــــَه�ُيِحــــــــــــبُّ
َّ
�الل ــــــــــــmِÇْْم�ِإنَّ

َ
وا�ِإل

ُ
وُهْم�َوُتْقِســــــــــــط ُّvــــــــــــ ْن�َتَ½

َ
ْم�أ

ُ
ِمــــــــــــْن�ِدَيــــــــــــاِرك

رســـــــم�ا+ـــــــنهج�الـــــــذى�يجـــــــب�عSـــــــى�ا+ســـــــلم�ن�أْن�يســـــــ�vوا�عليـــــــه�

مــــــع�غ�ــــــvهم،�وهــــــو�أّن�مــــــن�لــــــم�يقاتلنــــــا�مــــــن�الكفــــــار،�ولــــــم�يعمــــــل�أو�يســــــاعد�عSــــــى�إلحــــــاق��ذى�والضــــــرر�بنــــــا،�þخراجنــــــا�

إّن�حـــــــــب�الـــــــــوطن�يجعـــــــــل��نســـــــــان�يـــــــــدافع�عنـــــــــه�بكـــــــــل�قوتـــــــــه�إذا�هاجمـــــــــه�

� ٍfّوا�ِلَنِ�ــــــ
ُ
ــــــال
َ
�ق
ْ
�Åِإذ َÁــــــæِإْســــــَراِئيَل�ِمــــــْن�َبْعـــــِد�ُمو�fــــــgِِمـــــْن�َب� ِ

َ
íــــــ
َ ْ
ــــــى�ا+

َ
ـــــْم�َتــــــَر�ِإ`

َ
ل
َ
أ

�ُتَقــــــ
َّ

�
َ
ِقَتــــــاُل�أ

ْ
ُم�ال

ُ
ــــــْيك

َ
ِتــــــَب�َعل

ُ
ــــــاَل�َهــــــْل�َعَســــــْيُتْم�ِإْن�ك

َ
ــــــِه�ق

َّ
ــــــا�ُنَقاِتــــــْل�ِ~ــــــي�َســــــِبيِل�الل

ً
َنــــــا�َمِلك

َ
�ل
ْ
ُهــــــُم�اْبَعــــــث

َ
ــــــل

َ
وا�ق

ُ
وا�اِتل

ُ
]ال

َّ
T
َ
ــــــا]أ

َ
ن
َ
َوَمــــــا]ل

ومــــــــÃه�+شــــــــاعر�قــــــــومهم�, محاولــــــــة�اســــــــتثارة�فرعــــــــون 

وعـــــــدم�اســـــــتغنائه�عنـــــــه،�وخوفـــــــه�, وتعلقـــــــه�بـــــــه

ْم 
ُ
ـــــــــــِرَجك

ْ
ْن]ُيخ

َ
ا��ُيِريـــــــــــُد]أ

َ
َمـــــــــــاذ

َ
ْم�ِبِســـــــــــْحِرِه�ف

ُ
ْرِضـــــــــــك

َ
ِمـــــــــــْن�أ

ـــــــــــا
َ
ِرَجن

ْ
خ
ُ
ْرِضـــــــــــَنا�ِبِســـــــــــْحِرَك�يـــــــــــا��ِلت

َ
ِمـــــــــــْن�أ

وتركيــــــــــب�هـــــــــــذه�الشـــــــــــ¾mة�عجيـــــــــــب،�وذلــــــــــك�Þنـــــــــــه�ألقـــــــــــى�~ـــــــــــي�

ْرِضــــــَنا
َ
َنــــــا�ِلُتْخِرَجَنــــــا�ِمــــــْن�أ

َ
ِجْئت

َ
Þّن�هــــــذا�ممــــــا�يشــــــق�عSــــــى��نســــــان�" أ

ولكـــــــّن�ا+تأمـــــــل�يجـــــــد�أّن�ا+ســـــــتعمرين�ســـــــعوا�جاهـــــــدين�

وبــــــــث�, والقوميــــــــة, وإشــــــــغالهم�بالوطنيــــــــة

                                                           

ما : "فقالوھو في طريق ھجرته إلى المدينة المنورة 
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فســـــــاعة�ُيقتـــــــل��نســـــــان�فهـــــــو�يتـــــــألم،�وســـــــاعة�يخـــــــرج�مـــــــن�وطنـــــــه�, فعمليـــــــة�القتـــــــل�قرينـــــــة�لعمليـــــــة��خـــــــراج�مـــــــن�الـــــــديار

أّن�هـــــــذا�مـــــــن��عمـــــــال�الشــــــاقة�عSـــــــى�النفـــــــوس: وذكـــــــر�الســــــعدي. 773"فهــــــو�يتـــــــألم،�وكUهمـــــــا�شــــــاّق�عSـــــــى��نســـــــان

قــــــــــال�هللا�تعــــــــــا`ى, بحــــــــــب�الــــــــــديارقــــــــــرن�هللا�تعــــــــــا`ى�حــــــــــب�الــــــــــدين�. ��774يفعلــــــــــه�إ��القليــــــــــل�النــــــــــادر

ْم�ِ~ــــــــــــي�
ُ
وك

ُ
ــــــــــــْم�ُيَقــــــــــــاِتل

َ
ــــــــــــِذيَن�ل

َّ
ْم ال

ُ
ِرُجــــــــــــوك

ْ
ــــــــــــْم]ُيخ

َ
يِن]َول ��الــــــــــــّدِ ــــــــــــَه�ُيِحــــــــــــبُّ

َّ
�الل ــــــــــــmِÇْْم�ِإنَّ

َ
وا�ِإل

ُ
وُهْم�َوُتْقِســــــــــــط ُّvــــــــــــ ْن�َتَ½

َ
ْم�أ

ُ
ِمــــــــــــْن�ِدَيــــــــــــاِرك

رســـــــم�ا+ـــــــنهج�الـــــــذى�يجـــــــب�عSـــــــى�ا+ســـــــلم�ن�أْن�يســـــــ�vوا�عليـــــــه�هـــــــذه�¢يـــــــة�ت: جـــــــاء�~ـــــــي�التفســـــــ��vالوســـــــيط

مــــــع�غ�ــــــvهم،�وهــــــو�أّن�مــــــن�لــــــم�يقاتلنــــــا�مــــــن�الكفــــــار،�ولــــــم�يعمــــــل�أو�يســــــاعد�عSــــــى�إلحــــــاق��ذى�والضــــــرر�بنــــــا،�þخراجنــــــا�

إّن�حـــــــــب�الـــــــــوطن�يجعـــــــــل��نســـــــــان�يـــــــــدافع�عنـــــــــه�بكـــــــــل�قوتـــــــــه�إذا�هاجمـــــــــه�. 776فـــــــــ�Uيـــــــــأس�مـــــــــن�بـــــــــره�وصـــــــــلته

وا�ِلَن: (قــــــال�تعــــــا`ى, þخراجـــــه�منــــــه
ُ
ــــــال
َ
�ق
ْ
�Åِإذ َÁــــــæِإْســــــَراِئيَل�ِمــــــْن�َبْعـــــِد�ُمو�fــــــgِِمـــــْن�َب� ِ

َ
íــــــ
َ ْ
ــــــى�ا+

َ
ـــــْم�َتــــــَر�ِإ`

َ
ل
َ
أ

�ُتَقــــــ
َّ

�
َ
ِقَتــــــاُل�أ

ْ
ُم�ال

ُ
ــــــْيك

َ
ِتــــــَب�َعل

ُ
ــــــاَل�َهــــــْل�َعَســــــْيُتْم�ِإْن�ك

َ
ــــــِه�ق

َّ
ــــــا�ُنَقاِتــــــْل�ِ~ــــــي�َســــــِبيِل�الل

ً
َنــــــا�َمِلك

َ
�ل
ْ
ُهــــــُم�اْبَعــــــث

َ
ل

ــــــــا
َ
ــــــــا]ِمــــــــْن]ِدَياِرن

َ
ِرْجن

ْ
خ
ُ
ــــــــْد]أ

َ
ــــــــِه]َوق

َّ
ــــــــي]َســــــــِبيِل]الل ــــــــَل]ِ� اِت

َ
ق
ُ
ْبَناِئَنــــــــا�ن

َ
محاولــــــــة�اســــــــتثارة�فرعــــــــون . 777...)َوأ

وتعلقـــــــه�بـــــــه, ليخـــــــوفهم�مـــــــن�موæـــــــ�ÅÁعليـــــــه�الســـــــUم�يبـــــــ�ن�شـــــــدة�ارتبـــــــاط��نســـــــان�بوطنـــــــه

ـــــــــــيٌم�: (منـــــــــــه،�قـــــــــــال�هللا�تعـــــــــــا`ى ٰســـــــــــِحٌر�َعِل
َ
ا�ل

َ
�َهـــــــــــذ ْم * ِإنَّ

ُ
ـــــــــــِرَجك

ْ
ْن]ُيخ

َ
ُيِريـــــــــــُد]أ

َنـــــــــــا�: (ووجـــــــــــه�الخطـــــــــــاب�لســـــــــــيدنا�موæـــــــــــ�ÅÁعليـــــــــــه�الســـــــــــUم
َ
ِجْئت

َ
ـــــــــــاَل�أ

َ
ـــــــــــاق

َ
ِرَجن

ْ
خ
ُ
ِلت

وتركيــــــــــب�هـــــــــــذه�الشـــــــــــ¾mة�عجيـــــــــــب،�وذلــــــــــك�Þنـــــــــــه�ألقـــــــــــى�~ـــــــــــي�: "اب�~ـــــــــــي�علـــــــــــوم�الكتـــــــــــاب،�جـــــــــــاء�~ـــــــــــي�كتـــــــــــاب�اللبــــــــــ

ْرِضــــــَنا: "مســــــامعهم�مــــــا�يصــــــ�vون�مبغضــــــ�ن�لــــــه�جــــــًدا�بقولــــــه
َ
َنــــــا�ِلُتْخِرَجَنــــــا�ِمــــــْن�أ

َ
ِجْئت

َ
أ

  حكم]�نتماء]للوطن

ولكـــــــّن�ا+تأمـــــــل�يجـــــــد�أّن�ا+ســـــــتعمرين�ســـــــعوا�جاهـــــــدين�, 781أصـــــــل�~ـــــــي�الفطـــــــرةمـــــــن�ا+علـــــــوم�أّن�حـــــــب��نســـــــان�لبلـــــــده�مت

وإشــــــــغالهم�بالوطنيــــــــة, إ`ــــــــى�تقســــــــيم��ّمــــــــة��ســــــــUمية�إ`ــــــــى�دويــــــــUت�782بعــــــــد�هــــــــدم�الخUفــــــــة��ســــــــUمية
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وھو في طريق ھجرته إلى المدينة المنورة , فقد صرح النبي صلى هللا عليه وسلم بھذا النوع من الحب للوطن

��. /�	.. ". ولو$ أّن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك, وأحبك إليّ 
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فعمليـــــــة�القتـــــــل�قرينـــــــة�لعمليـــــــة��خـــــــراج�مـــــــن�الـــــــديار

فهــــــو�يتـــــــألم،�وكUهمـــــــا�شــــــاّق�عSـــــــى��نســـــــان

��يفعلــــــــــه�إ��القليــــــــــل�النــــــــــادر

ْم�ِ~ــــــــــــي�
ُ
وك

ُ
ــــــــــــْم�ُيَقــــــــــــاِتل

َ
ــــــــــــِذيَن�ل

َّ
ال

ْقِســـــــِط�َن 
ُ ْ
جـــــــاء�~ـــــــي�التفســـــــ��vالوســـــــيط.  775)ا+

مــــــع�غ�ــــــvهم،�وهــــــو�أّن�مــــــن�لــــــم�يقاتلنــــــا�مــــــن�الكفــــــار،�ولــــــم�يعمــــــل�أو�يســــــاعد�عSــــــى�إلحــــــاق��ذى�والضــــــرر�بنــــــا،�þخراجنــــــا�

فـــــــــ�Uيـــــــــأس�مـــــــــن�بـــــــــره�وصـــــــــلته, مـــــــــن�ديارنـــــــــا

þخراجـــــه�منــــــه�أو�ســــــ�ى�أحــــــٌد , �عـــــداء

�ُتَقــــــ
َّ

�
َ
ِقَتــــــاُل�أ

ْ
ُم�ال

ُ
ــــــْيك

َ
ِتــــــَب�َعل

ُ
ــــــاَل�َهــــــْل�َعَســــــْيُتْم�ِإْن�ك

َ
ــــــِه�ق

َّ
ــــــا�ُنَقاِتــــــْل�ِ~ــــــي�َســــــِبيِل�الل

ً
َنــــــا�َمِلك

َ
�ل
ْ
ُهــــــُم�اْبَعــــــث

َ
ل

ــــــــا
َ
ــــــــا]ِمــــــــْن]ِدَياِرن

َ
ِرْجن

ْ
خ
ُ
ــــــــْد]أ

َ
ــــــــِه]َوق

َّ
ــــــــي]َســــــــِبيِل]الل ــــــــَل]ِ� اِت

َ
ق
ُ
ن

ليخـــــــوفهم�مـــــــن�موæـــــــ�ÅÁعليـــــــه�الســـــــUم�يبـــــــ�ن�شـــــــدة�ارتبـــــــاط��نســـــــان�بوطنـــــــه

منـــــــــــه،�قـــــــــــال�هللا�تعـــــــــــا`ى�مـــــــــــن�الخـــــــــــروج

ُمُروَن 
ْ
ووجـــــــــــه�الخطـــــــــــاب�لســـــــــــيدنا�موæـــــــــــ�ÅÁعليـــــــــــه�الســـــــــــUم. 778)َتـــــــــــأ

Å َÁــــــــــæجـــــــــــاء�~ـــــــــــي�كتـــــــــــاب�اللبــــــــــ779)ُمو�،

مســــــامعهم�مــــــا�يصــــــ�vون�مبغضــــــ�ن�لــــــه�جــــــًدا�بقولــــــه

 .780"~ي�ال×mاية

حكم]�نتماء]للوطن: اBطلب]الثاني

مـــــــن�ا+علـــــــوم�أّن�حـــــــب��نســـــــان�لبلـــــــده�مت

بعــــــــد�هــــــــدم�الخUفــــــــة��ســــــــUمية
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�مــــــــــن��ســــــــــUمية
ً
ن�ثــــــــــم�بــــــــــدأ�الــــــــــو�ء�وال½ــــــــــvاء�للــــــــــوط, فاســــــــــتعملت�كلمــــــــــة�الوطنيــــــــــة�بــــــــــد�

أو�يعـــــــــــادي�بحســــــــــــب�مصـــــــــــلحة�وطنــــــــــــه�, 

�قــــــــد�يفــــــــرح�لــــــــذلك��خــــــــتUف�
ً
بــــــــل�أحيانــــــــا

�يع
ً
. 784بـــــــــد�مـــــــــن�دون�هللاح�ـــــــــ�Åأّن�ســــــــيد�قطـــــــــب�عــــــــّد�فكـــــــــرة�الــــــــوطن�عSـــــــــى�هــــــــذا�النحـــــــــو�صــــــــنما

أمـــــــا�الوطنيـــــــة�. 785فوطنيتـــــــه�منكـــــــرة�جاهليـــــــة���تتفـــــــق�مـــــــع�روح��ســـــــUم

والـــــــــدفاع�عنـــــــــه�ابتغـــــــــاء�, 786و�عتقـــــــــاد�بفضـــــــــله�إن�دلـــــــــت�النصـــــــــوص�عSـــــــــى�ذلـــــــــك

والثقافيــــــــــــة�, و�خUقيــــــــــــة, والسياســــــــــــية, 

�عـــــــن�
ً
ذكـــــــر�ابـــــــن�عثيمـــــــ�ن�أّن�مـــــــن�قاتـــــــل�دفاعـــــــا

وفعلــــــه�هـــــــذا�~ـــــــي�ســـــــبيل�, فنيتــــــه�إســـــــUمية�صـــــــحيحة

َعــــــــْدُت�ِوجاَهــــــــَك 
َ
ي, وُتجاَهــــــــَك , ق

َ
اَءَك�ِمــــــــ: أ

َ
قــــــــاِء�ِحــــــــذ

ْ
ن�ِتل

�ُوجــــــــــــــاَه�الَعــــــــــــــدّوِ 
ٌ
ي788)وطاِئَفــــــــــــــة

َ
m�َم�: ،�أ

َ
ُمقــــــــــــــاَبل
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�مــــــــــن��ســــــــــUمية, والكراهيــــــــــة�بي×mــــــــــا
ً
فاســــــــــتعملت�كلمــــــــــة�الوطنيــــــــــة�بــــــــــد�

, يعقـــــــــــد�عSـــــــــــى�هــــــــــــذا��ســـــــــــاس�ح�ــــــــــــ�Åوصـــــــــــل��مــــــــــــر�~ـــــــــــي�mÙايتـــــــــــه�بــــــــــــأْن�يـــــــــــوا`ي�ا+ــــــــــــرء

�قــــــــد�يفــــــــرح�لــــــــذلك��خــــــــتUف�, mمــــــــه�إْن�وقــــــــع�اعتــــــــداء�عSــــــــى�مســــــــلم�~ــــــــي�خـــــــارج�حــــــــدود�بلــــــــده
ً
بــــــــل�أحيانــــــــا

�يع. 
ً
ح�ـــــــــ�Åأّن�ســــــــيد�قطـــــــــب�عــــــــّد�فكـــــــــرة�الــــــــوطن�عSـــــــــى�هــــــــذا�النحـــــــــو�صــــــــنما

فوطنيتـــــــه�منكـــــــرة�جاهليـــــــة���تتفـــــــق�مـــــــع�روح��ســـــــUم, فمـــــــن�حمـــــــل�فكـــــــرة�الوطنيـــــــة�عSـــــــى�هـــــــذا�النحـــــــو

و�عتقـــــــــاد�بفضـــــــــله�إن�دلـــــــــت�النصـــــــــوص�عSـــــــــى�ذلـــــــــك, ا+بنيــــــــة�عSـــــــــى�الحـــــــــب�الفطـــــــــري�للـــــــــوطن

, الدينيــــــــــــة�والســــــــــــ�ي�إ`ــــــــــــى�الر�ــــــــــــي�بــــــــــــه�~ــــــــــــي�جميــــــــــــع�ا+جــــــــــــا�ت

�عـــــــن�. فهـــــــذا�واجـــــــب���بـــــــّد�منـــــــه, وكـــــــان�هـــــــذا�كلـــــــه�مـــــــن�أجـــــــل�هللا�تعـــــــا`ى
ً
ذكـــــــر�ابـــــــن�عثيمـــــــ�ن�أّن�مـــــــن�قاتـــــــل�دفاعـــــــا

فنيتــــــه�إســـــــUمية�صـــــــحيحة, وحمايــــــة�ا+ســـــــلم�ن�فيـــــــه, وطنــــــه�Þّنـــــــه�وطـــــــن�إســــــUمي�تجـــــــب�حمايتـــــــه

PDي]التفس�[ªÁمفهوم]�تجاه]الوط  

  :معانmÇا�عSى�النحو�¢تي, يتكون�هذا�اللفظ�ا+ركب�من�عدة�مصطلحات

  مفهوم]�تجاه]

ــــــــماِل :  هــــــــا�ِقَبــــــــَل�الشَّ
َ
مال

َ
َرَســــــــها�فأ

َ
َعــــــــْدُت�ِوجاَهــــــــَك : يقــــــــاُل ... غ

َ
ق

ــــــــــــــحاِح  ِ
َتــــــــــــــَك : ّ

َ
ي�ِقبال

َ
ــــــــــــــْوِف . أ

َ
�ُوجــــــــــــــاَه�الَعــــــــــــــدّوِ : (و~ــــــــــــــي�حــــــــــــــِديِث�صــــــــــــــUِة�الخ

ٌ
وطاِئَفــــــــــــــة
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والكراهيــــــــــة�بي×mــــــــــا, روح�الحقــــــــــد

يعقـــــــــــد�عSـــــــــــى�هــــــــــــذا��ســـــــــــاس�ح�ــــــــــــ�Åوصـــــــــــل��مــــــــــــر�~ـــــــــــي�mÙايتـــــــــــه�بــــــــــــأْن�يـــــــــــوا`ي�ا+ــــــــــــرء

فــــــــm��Uمــــــــه�إْن�وقــــــــع�اعتــــــــداء�عSــــــــى�مســــــــلم�~ــــــــي�خـــــــارج�حــــــــدود�بلــــــــده. 783الخاصـــــــة

. ا+صــــــــالح�بـــــــــ�ن�القطــــــــرين

فمـــــــن�حمـــــــل�فكـــــــرة�الوطنيـــــــة�عSـــــــى�هـــــــذا�النحـــــــو

ا+بنيــــــــة�عSـــــــــى�الحـــــــــب�الفطـــــــــري�للـــــــــوطن

والســــــــــــ�ي�إ`ــــــــــــى�الر, رفعتــــــــــــه�ورد��عــــــــــــداء

وكـــــــان�هـــــــذا�كلـــــــه�مـــــــن�أجـــــــل�هللا�تعـــــــا`ى, وغ�vهـــــــا

وطنــــــه�Þّنـــــــه�وطـــــــن�إســــــUمي�تجـــــــب�حمايتـــــــه

  .787هللا�تعا`ى

  الثانياBبحث]

PDي]التفس�[ªÁمفهوم]�تجاه]الوط

يتكون�هذا�اللفظ�ا+ركب�من�عدة�مصطلحات

مفهوم]�تجاه]: اBطلب]iول 

 : "�تجــــــــاه
َ
ــــــــة
َ
ْخل ــــــــَه�النَّ : َوجَّ

ــــــــــــــحاِح , َوْجِهــــــــــــــَك  و~ــــــــــــــي�الّصِ
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ــــــــــٍم 
َّ
ــــــــــُه،�كمَعظ َوجَّ

ُ
و�الجــــــــــاِه،�كالَوِجيــــــــــِه : وا+

ُ
ذكــــــــــر�ابــــــــــن�. 789"ذ

ا+وضـــــــــع�: والوجهـــــــــة, ـــــــــfÁء�ا+وجـــــــــه�الـــــــــذي�يجعـــــــــل�عSـــــــــى�جهـــــــــة�واحـــــــــدة�و��يختلـــــــــف

(791fgيع�، : 
ً
  .792ِقبلة

أو�, وُيلتفـــــــــت�إليـــــــــه�مـــــــــن�جهـــــــــة, الـــــــــذي�يقصـــــــــد

فمــــــــ×mم�مــــــــن�, فقــــــــد�تنوعــــــــت�اتجاهــــــــات�ا+فســــــــرين�مــــــــن�ناحيــــــــة�عمليــــــــة�عنــــــــد�النظــــــــر�~ــــــــي�تفاســــــــ�vهم

لكــــــــن�لـــــــم�ينقــــــــل�عـــــــن�معظمهــــــــم�... ومــــــــ×mم�مـــــــن�قصــــــــد�آيـــــــات��حكـــــــام�

, ولعــــــــل�~ــــــــي�هــــــــذا�الفعــــــــل�إيحــــــــاء�إ`ــــــــى��شــــــــvÄاك�بــــــــ�ن�ا+نــــــــاهج

�بــــــ�ن�ا+صــــــطلح�ن�يتضــــــح�مــــــن�خــــــUل�النظــــــر�~ــــــي�تعريــــــف�
ً
غ�ــــــ�vأّن�ا+تأمــــــل�يجــــــد�أّن�هنــــــاك�فرقــــــا

وا+باحـــــــث�ال�ـــــــ�fتشـــــــيع�~ـــــــي�عمـــــــل�فكـــــــري�كالتفســـــــ��vبصـــــــورة�أوضـــــــح�

ــــــْت�تفســــــ�vه� َن وَّ
َ
تعكــــــس�بصــــــدق�مصــــــدر�الثقافــــــة�ال�ــــــ�fتــــــأثر�mwــــــا�ا+فســــــر�ول

،�أو�كانــــــــت�بـــــــارزة�~ــــــــي�وغلبــــــــت]عليـــــــه, الوجهـــــــة�ال�ــــــــ�fقصـــــــدها�ا+فســــــــر�~ـــــــي�تفســـــــ�vه

وmwـــــــذا�يتفـــــــق�ا+عgـــــــ��Åصـــــــط�Uي�, وغلـــــــب�عليـــــــه�أثنـــــــاء�تفســـــــ�vه

: iول : يجـــــــــــد�أmÙّــــــــــا�جــــــــــاءت�للد�لـــــــــــة�عSــــــــــى�شـــــــــــيئ�ن

طلــــــــــق�عSــــــــــى�الطريــــــــــق�ال�ــــــــــ�fيعرفهــــــــــا��نســــــــــان
ُ
للد�لــــــــــة�عSــــــــــى�: والثــــــــــاني. حيــــــــــث�أ

وغلبــــــــت�, وال�ــــــــ�fقصــــــــد�ا+فســــــــر�تحقيقهــــــــا
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ً
�وُمواَجَهــــــــــة

ً
ِقيــــــــــُه�ِوجاهــــــــــا

َ
ــــــــــَل�َوْجَهــــــــــُه�بَوْجِهــــــــــِه : ول ــــــــــٍم , قاَب

َّ
ــــــــــُه،�كمَعظ َوجَّ

ُ
وا+

وال.ـــــــــfÁء�ا+وجـــــــــه�الـــــــــذي�يجعـــــــــل�عSـــــــــى�جهـــــــــة�واحـــــــــدة�و��يختلـــــــــف, ـــــــــfÁء�موجـــــــــه

ñَ"ا(: و~ي�الت'�يل�قوله�عز�وجل. 790الذي�تتوجه�إليه�وتقصده ِ
ّ
]ُهَو]ُمَول

ٌ
]ِوْجَهة ّلٍ

ُ
)َوِلك

الـــــــــذي�يقصـــــــــد�ال.ـــــــــfÁء�ا+وجـــــــــه: يظهـــــــــر�مـــــــــن�التعريفـــــــــات�الســـــــــابقة�أّن��تجـــــــــاه�~ـــــــــي�اللغـــــــــة

 

فقــــــــد�تنوعــــــــت�اتجاهــــــــات�ا+فســــــــرين�مــــــــن�ناحيــــــــة�عمليــــــــة�عنــــــــد�النظــــــــر�~ــــــــي�تفاســــــــ�vهم

ومــــــــ×mم�مـــــــن�قصــــــــد�آيـــــــات��حكـــــــام�, ومـــــــ×mم�مــــــــن�قصـــــــد�البUغـــــــة

ولعــــــــل�~ــــــــي�هــــــــذا�الفعــــــــل�إيحــــــــاء�إ`ــــــــى��شــــــــvÄاك�بــــــــ�ن�ا+نــــــــا, كمــــــــا�ُنقــــــــل�عــــــــ×mم�تعريــــــــف�ا+نــــــــاهج

�بــــــ�ن�ا+صــــــطلح�ن�يتضــــــ
ً
غ�ــــــ�vأّن�ا+تأمــــــل�يجــــــد�أّن�هنــــــاك�فرقــــــا

  . بعض�العلماء�ا+عاصرين�لUتجاه

وا+باحـــــــث�ال�ـــــــ�fتشـــــــيع�~ـــــــي�عمـــــــل�فكـــــــري�كالتفســـــــ��vبصـــــــورة�أوضـــــــ, والنظـــــــرات, مجموعـــــــة�مـــــــن��فكـــــــار

ــــــْت�تفســــــ�vه�... عSــــــى�مــــــا�ســــــواها�وتكــــــون]غالبــــــة َن وَّ
َ
تعكــــــس�بصــــــدق�مصــــــدر�الثقافــــــة�ال�ــــــ�fتــــــأثر�mwــــــا�ا+فســــــر�ول

الوجهـــــــة�ال�ــــــــ�fقصـــــــدها�ا+فســــــــر�~ـــــــي�تفســـــــ�vه: "ويقـــــــول�مســــــــاعد�الطيـــــــار

  .794"بحيث�تم���mwا�عن�غ�vه

وغلـــــــب�عليـــــــه�أثنـــــــاء�تفســـــــ�vه, يتبـــــــ�ن�لنـــــــا�أّن��تجـــــــاه�~ـــــــي�التفســـــــ��vمـــــــا�قصـــــــده�ا+فســـــــر

يجـــــــــــد�أmÙّــــــــــا�جــــــــــاءت�للد�لـــــــــــة�عSــــــــــى�شـــــــــــيئ�ن) �تجــــــــــاه(و�صــــــــــط�Uي�لكلمـــــــــــة�, إّن�النــــــــــاظر�~ــــــــــي�التعريـــــــــــف�اللغــــــــــوي 

fÁء�ا+ــــــــــادي�الح,ــــــــــfÁيعرفهــــــــــا��نســــــــــان, ــــــــــ�fــــــــــ�طلــــــــــق�عSــــــــــى�الطريــــــــــق�ال
ُ
حيــــــــــث�أ

vــــــــى��مــــــــور�العلميــــــــة�ا+رســــــــومة�~ــــــــي�التفســــــــ�Sطلــــــــق�ع
ُ
وال�ــــــــ�fقصــــــــد�ا+فســــــــر�تحقيقهــــــــا, ــــــــfÁء�النظــــــــري�حيــــــــث�أ

  .وال��fيتعرف�علmÇا�بالبحث�والدراسة
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

 , وِحــــــــــذاَءُهم
ً
�وُمواَجَهــــــــــة

ً
ِقيــــــــــُه�ِوجاهــــــــــا

َ
ول

نظـــــــــور�أّنـــــــــه�اتبـــــــــاع��ـــــــــfÁء�موجـــــــــهم

الذي�تتوجه�إليه�وتقصده

يظهـــــــــر�مـــــــــن�التعريفـــــــــات�الســـــــــابقة�أّن��تجـــــــــاه�~ـــــــــي�اللغـــــــــة

.أو�غاية, أو�طريق, موضع

فقــــــــد�تنوعــــــــت�اتجاهــــــــات�ا+فســــــــرين�مــــــــن�ناحيــــــــة�عمليــــــــة�عنــــــــد�النظــــــــر�~ــــــــي�تفاســــــــ�vهمأمــــــــا]�ــــــــي]�صــــــــط�ح]

ومـــــــ×mم�مــــــــن�قصـــــــد�البUغـــــــة, قصـــــــد�جمـــــــع�ا+ــــــــأثور 

كمــــــــا�ُنقــــــــل�عــــــــ×mم�تعريــــــــف�ا+نــــــــا, جــــــــاهمعgــــــــ�Åواضــــــــٌح�لUت

Åــــــgبــــــ�ن�ا+صــــــطلح�ن�يت. و�تجاهــــــات�~ــــــي�ا+ع�
ً
غ�ــــــ�vأّن�ا+تأمــــــل�يجــــــد�أّن�هنــــــاك�فرقــــــا

بعض�العلماء�ا+عاصرين�لUتجاه

fgمجموعـــــــة�مـــــــن��فكـــــــار: "يقـــــــول�ا+شـــــــ

وتكــــــون]غالبــــــةمــــــن�غ�vهــــــا،�

ويقـــــــول�مســــــــاعد�الطيـــــــار. 793"بلوmÙـــــــا

بحيث�تم���mwا�عن�غ�vه�تفس�vه،

يتبـــــــ�ن�لنـــــــا�أّن��تجـــــــاه�~ـــــــي�التفســـــــ��vمـــــــا�قصـــــــده�ا+فســـــــر

  . مع�ا+ع�Ågاللغوي 

إّن�النــــــــــاظر�~ــــــــــي�التعريـــــــــــف�اللغــــــــــوي 

ال.ــــــــــfÁء�ا+ــــــــــادي�الحللد�لــــــــــة�عSــــــــــى�

vــــــــى��مــــــــور�العلميــــــــة�ا+رســــــــومة�~ــــــــي�التفســــــــ�Sطلــــــــق�ع
ُ
ال.ــــــــfÁء�النظــــــــري�حيــــــــث�أ

وال��fيتعرف�علmÇا�بالبحث�والدراسة, عSى�تفس�vه
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

: أmÙّـــــــا, وممـــــــا�جـــــــاء�فmÇـــــــا, وا+ـــــــنهج���بـــــــّد�أْن�ننظـــــــر�~ـــــــي�مفهـــــــوم�ا+نـــــــاهج

�ســـــــاليب�ال�ـــــــ�fيتبعهـــــــا�ا+فســـــــرون�لبيـــــــان�مـــــــراد�هللا�تعـــــــا`ى�مـــــــن�

والهـــــــدف�الـــــــذي�يريـــــــد�ا+فســـــــر�, وا+قصـــــــد

  .والهدف

  :تيةف�Uبد�أْن�نتعرف�عSى�معاني�ا+صطلحات�¢

قــــــــامَ 
َ
 , أ

ً
َنــــــــُه�َتْوِطينــــــــا

َّ
�وَوط

ً
َنــــــــُه�إيطانــــــــا

َ
ْوط

َ
, وأ

 , َنéَـــــــــ�Åعـــــــــن�َنْقـــــــــَرِة�الغـــــــــراِب 
َ
�ُيـــــــــوِطَن ْن�وأ

ي�فيـــــــــه
ّ
Sبـــــــــه�ُيصـــــــــ�

ً
�َمْخصوصـــــــــا

ً
�َمْعلومـــــــــا

ً
�َمكانـــــــــا

َ
ف

َ
ل
ْ
ْن�يـــــــــأ

َ
"أ

798 .

والغــــــنم�هــــــو�, فمــــــربض�البقــــــر, وإليــــــه�ا+ــــــأوى 

موضــــــــــع�ينــــــــــوي�أْن�: ووطــــــــــن��قامــــــــــة, والبلــــــــــد�الــــــــــذي�هــــــــــو�فيــــــــــه

�
ً
والشــــــــــعور�, حــــــــــب�الــــــــــوطن"وتعgــــــــــ�fأيضــــــــــا

ال�ــــــــــ�fيك×mــــــــــا��فــــــــــراد�, والعاطفــــــــــة�القويــــــــــة
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

وا+ـــــــنهج���بـــــــّد�أْن�ننظـــــــر�~ـــــــي�مفهـــــــوم�ا+نـــــــا, بـــــــ�ن��تجـــــــاه�وإذا�أردنـــــــا�أن�ن½ـــــــvز�الفـــــــرق�اللطيـــــــف

�أmÙـــــــا, 795"ا+ســـــــلوك
ً
�ســـــــاليب�ال�ـــــــ�fيتبعهـــــــا�ا+فســـــــرون�لبيـــــــان�مـــــــراد�هللا�تعـــــــا`ى�مـــــــن�: "وجـــــــاء�أيضـــــــا

 .  796"آيات�القرآن�الكريم،�بحسب�الطاقة�البشرية

وا+قصـــــــد, أّن��تجـــــــاه�هـــــــو�الغايـــــــة: ن��تجـــــــاه�وا+ـــــــنهجمـــــــن�هنـــــــا�يتبـــــــ�ن�لنـــــــا�أّن�الفـــــــرق�بـــــــ�

والهدف, تحقيقه،�أما�ا+نهج�فهو�الطريقة�ال��fيسلكها�من�أجل�الوصول�للمقصد

  مفهوم]الوطنية]

ف�Uبد�أْن�نتعرف�عSى�معاني�ا+صطلحات�¢, إذا�أردنا�أن�نعرف�مفهوم�كلمة�الوطنية

ســــــــاِن "هــــــــو�
ْ
ــــــــ�ُل��قاَمــــــــِة�ِمــــــــن��ن

ْ
ــــــــه, َم'

ُّ
ــــــــَن , وَمَحل

َ
ْوط

َ
قــــــــامَ : أي, وأ

َ
أ

 
�
Uي�َمَحـــــــــ

َ
،�أ

ً
نـــــــــا

َ
ُه�َوط

َ
ـــــــــذ

َ
خ َنه�إذا�اتَّ

َ
�يقـــــــــيُم�بـــــــــه, واْســــــــَتْوط

ً
نا
َ
 , وَمْســــــــك

ُ
َنéَـــــــــ�Åعـــــــــن�َنْقـــــــــَرِة�الغـــــــــراِب : (ومنـــــــــه�الحــــــــِديث

 vُْســـــــــجِد�كمـــــــــا�ُيـــــــــوِطُن�الَبع�ـــــــــ
َ
كـــــــــاِن�با+

َ
ُجـــــــــل�~ـــــــــي�ا+ ي797)الرَّ

َ
ي�فيـــــــــه: ،�أ

ّ
Sبـــــــــه�ُيصـــــــــ�

ً
�َمْخصوصـــــــــا

ً
�َمْعلومـــــــــا

ً
�َمكانـــــــــا

َ
ف

َ
ل
ْ
ْن�يـــــــــأ

َ
أ

وإليــــــه�ا+ــــــأوى , أّن�إليــــــه��نتمــــــاء: وأضــــــيف�عليــــــه, وجــــــاء�هــــــذا�ا+عgــــــ�Å~ــــــي�ا+عجــــــم�الوســــــيط

والبلــــــــــد�الــــــــــذي�هــــــــــو�فيــــــــــه, الــــــــــوطن��صــــــــــSي�هــــــــــو�مولــــــــــد�الرجــــــــــل

 
ً
  .800"أو�أك¿�vمن�غ��vأْن�يتخذه�مسكنا, يستقر�فيه�خمسة�عشر�يوما

�. 801"انتســــــــــاب�إ`ــــــــــى�ا+كــــــــــان�الــــــــــذي�يســــــــــتوطنه��نســــــــــان
ً
وتعgــــــــــ�fأيضــــــــــا

والعاطفــــــــــة�القويــــــــــة, كمــــــــــا�تطلــــــــــق�الوطنيــــــــــة�عSــــــــــى�ا+شــــــــــاعر�الجياشــــــــــة.  802

  .803أو�وط×mم
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

وإذا�أردنـــــــا�أن�ن½ـــــــvز�الفـــــــرق�اللطيـــــــف

ا+ســـــــلوك: الطريـــــــق�ا+×mـــــــوج�أي"

آيات�القرآن�الكريم،�بحسب�الطاقة�البشرية

مـــــــن�هنـــــــا�يتبـــــــ�ن�لنـــــــا�أّن�الفـــــــرق�بـــــــ�

تحقيقه،�أما�ا+نهج�فهو�الطريقة�ال��fيسلكها�من�أجل�الوصول�للمقصد

مفهوم]الوطنية]: اBطلب]الثاني

إذا�أردنا�أن�نعرف�مفهوم�كلمة�الوطنية

Tهــــــــو�: مفهــــــــوم�الــــــــوطن: أو

Uي�َمَحـــــــــ
َ
،�أ

ً
نـــــــــا

َ
ُه�َوط

َ
ـــــــــذ

َ
خ َنه�إذا�اتَّ

َ
واْســــــــَتْوط

 vُْســـــــــجِد�كمـــــــــا�ُيـــــــــوِطُن�الَبع�ـــــــــ
َ
كـــــــــاِن�با+

َ
ُجـــــــــل�~ـــــــــي�ا+ الرَّ

وجــــــاء�هــــــذا�ا+عgــــــ�Å~ــــــي�ا+عجــــــم�الوســــــيط

  . 799الذي�تأوي�إليه

الــــــــــوطن��صــــــــــSي�هــــــــــو�مولــــــــــد�الرجــــــــــل: "الجرجــــــــــانييقــــــــــول�

 
ً
يستقر�فيه�خمسة�عشر�يوما

 
ً
انتســــــــــاب�إ`ــــــــــى�ا+كــــــــــان�الــــــــــذي�يســــــــــتوطنه��نســــــــــان"Úــــــــــي�: الوطنيــــــــــة: ثانيــــــــــا

802"حــــــــــوهبانتمــــــــــاء�بــــــــــاط�fgن

أو�وط×mم, وا+واطنون�لدول�mم
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

�فقــــــط�مــــــن�جوانــــــب�
ً
وهــــــذا�يغطــــــي�جانبــــــا

وقضــــــــــايا�, وإ+امــــــــــه�بتاريخــــــــــه, ر�الفــــــــــرد�بحــــــــــب�وطنــــــــــه��صــــــــــغر

والـــــــدفاع�, وخدمتـــــــه�~ـــــــي�شـــــــ��Åا+واقـــــــع, 

حـــــــدود]أننــــــا�نرســــــم�: هــــــو, والقــــــومي�نوتعريــــــف�غ�ــــــvه�مـــــــن�الــــــوطني�ن�العلمــــــاني�ن�
فأينمــــــــا�وجــــــــد�مســـــــــلم�موحــــــــد�يـــــــــدين�, 805

ووجــــــــــب�الــــــــــدفاع�عنــــــــــه�إذا�وقــــــــــع�عليــــــــــه�

إّن�هنــــــــاك�أّمـــــــة�واحــــــــدة�ينتمـــــــ�fإلmÇــــــــا�ا+ســــــــلم�وmwـــــــا�يعÄــــــــ�،�وتــــــــؤمن�

تتكـــــــون�مـــــــن�شـــــــعوب�وقبائـــــــل�~ـــــــي�أقطـــــــاٍر�وأقـــــــاليم،�وÚـــــــي�أّمـــــــة�

فéـــــــــــ�fعا+يـــــــــــة�, وتوحـــــــــــدها�الِقـــــــــــَيم�و¢داب�و�خـــــــــــUق��ســـــــــــUمية

,  ومقومــــــــات, تتم�ــــــــ��بعــــــــدة�خصــــــــائص, وليســــــــت�قوميــــــــة،�ولــــــــم�تنشــــــــأ�بــــــــإرادة�فــــــــرٍد�أو�حــــــــزب،�mÙّÞــــــــا�مــــــــن�صــــــــنيع�هللا�تعــــــــا`ى

. وغ�vهــــــــا�مــــــــن�منــــــــا�ي�الحيــــــــاة, و�قتصــــــــاد

:  

, أّنــــــــــــه�مقلــــــــــــوب: الثــــــــــــانيو. 807أبانــــــــــــه: أي

َوَســـــــَفَر�, َهـــــــاامـــــــرأة�َســـــــاِفَرة�أْي�ال�ـــــــ�fألقـــــــت�ِخَماَرهـــــــا�عـــــــن�َوْجهِ 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

�فقــــــط�مــــــن�جوانــــــب�, وا+شــــــاعر�تجــــــاه�الــــــوطن, يظهــــــر�~ــــــي�التعريفــــــات�الvÄك�ــــــ��عSــــــى�الجانــــــب�العــــــاطفي
ً
وهــــــذا�يغطــــــي�جانبــــــا

ر�الفــــــــــرد�بحــــــــــب�وطنــــــــــه��صــــــــــغرشــــــــــعو : "لــــــــــذا�فــــــــــالتعريف�ا+ختــــــــــار�للوطنيــــــــــة�هــــــــــو

, واســـــــتعداده�لبـــــــذل�كـــــــل�مـــــــا�يملـــــــك�للـــــــدفاع�عنـــــــه, حاضـــــــره�وطموحـــــــات�مســـــــتقبله

  . 804"والذي�يضم�رقاع��مة�كلها

وتعريــــــف�غ�ــــــvه�مـــــــن�الــــــوطني�ن�العلمــــــاني�ن�, والفــــــرق�بــــــ�ن�تعريــــــف�ا+ســــــلم�للوطنيــــــة

805"وÚــــــــي�قومـــــــــه،�وÚــــــــي�أهلـــــــــه, فعقيـــــــــدة�ا+ــــــــؤمن�Úـــــــــي�وطنــــــــه

ووجــــــــــب�الــــــــــدفاع�عنــــــــــه�إذا�وقــــــــــع�عليــــــــــه�, وحريــــــــــة�أفــــــــــراده, وقداســــــــــته, فــــــــــثّم�وطــــــــــن�لــــــــــه�حرمتــــــــــه, 

Åــــــــgحــــــــول�هـــــــذا�ا+ع�
ً
إّن�هنــــــــاك�أّمـــــــة�واحــــــــدة�ينتمـــــــ�fإلmÇــــــــا�ا+ســــــــلم�وmwـــــــا�يعÄــــــــ�،�وتــــــــؤمن�: يــــــــذكر�القرضـــــــاوي�كUمــــــــا

تتكـــــــون�مـــــــن�شـــــــعوب�وقبائـــــــل�~ـــــــي�أقطـــــــاٍر�وأقـــــــاليم،�وÚـــــــي�أّمـــــــة�. بـــــــرٍب�واحـــــــٍد،�وكتـــــــاٍب�واحـــــــٍد،�ون�ـــــــ�fواحـــــــٍد�وِقبلـــــــٍة�واحـــــــدةٍ 

وتوحـــــــــــدها�الِقـــــــــــَيم�و¢داب�و�خـــــــــــUق��ســـــــــــUمية, واحـــــــــــدة�تجمعهـــــــــــا�العقيـــــــــــدة،�وتـــــــــــربط�بي×mـــــــــــا�الشـــــــــــريعة

وليســــــــت�قوميــــــــة،�ولــــــــم�تنشــــــــأ�بــــــــإرادة�فــــــــرٍد�أو�حــــــــزب،�mÙّÞــــــــا�مــــــــن�صــــــــنيع�هللا�تعــــــــا`ى

و�قتصــــــــاد, فéــــــــ�fأّمــــــــة�وســــــــطية�~ــــــــي�كــــــــل��ــــــــfÁء�مــــــــن�التصــــــــور�و�عتقــــــــاد،�إ`ــــــــى�السياســــــــة

[PDمفهوم]التفس  

:س��v~ي�اللغة�يجد�أّنه�يقف�أمام�اتجاه�ن�اثن�ن�~ي�تحديد�معناه

Åــــــــــــgمشــــــــــــتق�مــــــــــــن�الَفْســــــــــــر�بمع�vأي, وفســــــــــــره, والبيــــــــــــان, الكشــــــــــــف: أّن�التفســــــــــــ�

امـــــــرأة�َســـــــاِفَرة�أْي�ال�ـــــــ�fألقـــــــت�ِخَماَرهـــــــا�عـــــــن�َوْجهِ : فيقـــــــال, كشـــــــف�الغطـــــــاء: ومعنـــــــاه, )
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يظهــــــر�~ــــــي�التعريفــــــات�الvÄك�ــــــ��عSــــــى�الجانــــــب�العــــــاطفي

لــــــــــذا�فــــــــــالتعريف�ا+ختــــــــــار�للوطنيــــــــــة�هــــــــــو. الوطنيــــــــــة

حاضـــــــره�وطموحـــــــات�مســـــــتقبله

v½والذي�يضم�رقاع��مة�كلها, عن�الوطن��ك

والفــــــرق�بــــــ�ن�تعريــــــف�ا+ســــــلم�للوطنيــــــة

فعقيـــــــــدة�ا+ــــــــؤمن�Úـــــــــي�وطنــــــــه", الوطنيــــــــة]بالعقيــــــــدة

, بعقيــــــــــدة�أهــــــــــل��ســــــــــUم

�حــــــــول�هـــــــذا�ا+عgــــــــÅ, اعتـــــــداء
ً
يــــــــذكر�القرضـــــــاوي�كUمــــــــا

بـــــــرٍب�واحـــــــٍد،�وكتـــــــاٍب�واحـــــــٍد،�ون

واحـــــــــــدة�تجمعهـــــــــــا�العقيـــــــــــدة،�وتـــــــــــربط�بي×mـــــــــــا�الشـــــــــــريعة

وليســــــــت�قوميــــــــة،�ولــــــــم�تنشــــــــأ�بــــــــإرادة�فــــــــرٍد�أو�حــــــــزب،�mÙّÞــــــــا�مــــــــن�صــــــــنيع�هللا�تعــــــــا`ى

فéــــــــ�fأّمــــــــة�وســــــــطية�~ــــــــي�كــــــــل��ــــــــfÁء�مــــــــن�التصــــــــور�و�عتقــــــــاد،�إ`ــــــــى�السياســــــــة

  .806وÚي�أّمة�خالدة

مفهوم]التفسPD]: اBطلب]الثالث

س��v~ي�اللغة�يجد�أّنه�يقف�أمام�اتجاه�ن�اثن�ن�~ي�تحديد�معناها+تتبع�+ع�Ågالتف

أّن�التفســــــــــــ��vمشــــــــــــتق�مــــــــــــن�الَفْســــــــــــر�بمعgــــــــــــi :Åول 

)الَســـــــْفر(فيكـــــــون�الجـــــــذر�
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, وأخUقهــــــــم, ويكشــــــــف�عــــــــن�وجــــــــوه�ا+ســــــــافرين

  . وتوضيحه, وبيانه, الكشف�عن�ا+غلق

vحية�لكلمــــــة�التفســــــ�Uــــــا, فقــــــد�تنوعــــــت�تعريفــــــات�العلمــــــاء��صــــــطmÇم�مــــــن�أطــــــالوا�فm×م�مــــــن�, مــــــm×ومــــــ

, علــــــم�يبحــــــث�فيــــــه�عــــــن�كيفيــــــة�النطــــــق�بألفــــــاظ�القــــــرآن

وممـــــــــن�. 809"وتتمـــــــــات�ذلـــــــــك, mÇـــــــــا�حـــــــــال�الvÄكيـــــــــب

علــــــــم�يبحــــــــث�فيــــــــه�عــــــــن�القــــــــرآن�الكــــــــريم�مــــــــن�حيــــــــث�د�لتــــــــه�عSــــــــى�مــــــــراد�هللا�

, وبيانـــــــــــه, ي�للتفســـــــــــ��v~ـــــــــــي�أّن�كلmÇمـــــــــــا�يســـــــــــ�ى�للكشـــــــــــف�عـــــــــــن�ا+غطـــــــــــى

, الناحيـــــــة�النظريـــــــة: وهمـــــــا, �ا+ركـــــــب�~ـــــــي�ضـــــــوء�مـــــــا�ســـــــبق�بيانـــــــه�بـــــــالنظر�إ`ـــــــى�نـــــــاحيت�ن

�تجــــــاه�الــــــذي��mــــــدف�إ`ــــــى�إبــــــراز�القضــــــايا�

مـــــــــن�خـــــــــUل�مـــــــــا�جـــــــــاء�~ـــــــــي�, والـــــــــدفاع�ع×mـــــــــا

ولكّنـــــــــه�ظهــــــــــر�, وقـــــــــد�بـــــــــرز�هـــــــــذا��تجــــــــــاه�~ـــــــــي�كتـــــــــب�التفســـــــــ��vالقديمــــــــــة�والحديثـــــــــة

خاصــــــــــة�~ــــــــــي�, حديثــــــــــة�لحاجــــــــــة�الّنــــــــــاس�إ`ــــــــــى�فهــــــــــم��مــــــــــور�ال�ــــــــــ�fتحــــــــــيط�بأوطــــــــــاmÙم

�fـــــــ�Þّن�التفاســـــــ��v~ـــــــي�عمومهـــــــا�كانـــــــت�تتوجـــــــه�إ`ـــــــى��ولويـــــــات�ال

لنــــــــاس�خاصــــــــة�أّنــــــــه�ى�أصــــــــحاب�هــــــــذا��تجــــــــاه�إ`ــــــــى��ســــــــتعانة�بالتفســــــــ��v+ــــــــا�لــــــــه�مــــــــن�مكانــــــــة�عظيمــــــــة�عنــــــــد�ا

  .من�أجل�حل�ا+شكUت�ال��fتعاني�م×mا�أوطاmÙم�عSى�تنوعها

�يــــــــل�أقــــــــوال�ا+فســــــــرين�ال�ــــــــ�fتتنــــــــاول�الحــــــــديث�

�vال�ــــــــ�fكتبــــــــت�~ــــــــي�ظــــــــل��زمــــــــات�لتوجيــــــــه�
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�Þّنــــــــه�ُيْســــــــِفر, وأشــــــــرق , أضــــــــاء
ً
ويكشــــــــف�عــــــــن�وجــــــــوه�ا+ســــــــافرين, وســــــــّم�fالَســــــــَفر�َســــــــَفرا

808.  

Ågالجذرين�تجتمع�~ي�ا+ع�Uوا+تأمل�يجد�أّن�د�لة�ك ,fgهما�يعUالكشف�عن�ا+غلق: فك

vحية�لكلمــــــة�التفســــــ�Uفقــــــد�تنوعــــــت�تعريفــــــات�العلمــــــاء��صــــــط

علــــــم�يبحــــــث�فيــــــه�عــــــن�كيفيــــــة�النطــــــق�بألفــــــا: "~ــــــي�قولــــــه, أبــــــو�حيــــــان: ومــــــن�تعريفــــــات�مــــــن�أطــــــالوا

mÇـــــــــا�حـــــــــال�الvÄكيـــــــــبومعانmÇـــــــــا�ال�ـــــــــ�fتحمـــــــــل�عل, والvÄكيبيـــــــــة, وأحكامهـــــــــا��فراديـــــــــة

علــــــــم�يبحــــــــث�فيــــــــه�عــــــــن�القــــــــرآن�الكــــــــريم�مــــــــن�حيــــــــث�د�لتــــــــه�عSــــــــى�مــــــــراد�هللا�"هــــــــو�: أوجــــــــزوا�وأبلغــــــــوا�الزرقــــــــاني�~ــــــــي�قولــــــــه

  .810"تعا`ى�بقدر�الطاقة�البشرية

ويجتمـــــــــــع�ا+عgـــــــــــ�Åاللغـــــــــــوي�مـــــــــــع�ا+عgـــــــــــ��Åصـــــــــــط�Uي�للتفســـــــــــ��v~ـــــــــــي�أّن�كلmÇمـــــــــــا�يســـــــــــ�ى�للكشـــــــــــف�عـــــــــــن�ا+غطـــــــــــى

  )�تجاه]الوطªÁ]�ي]التفسPD(مفهوم]اBصطلح]اBركب]

نســـــــتطيع�أْن�نفهـــــــم�هـــــــذا�ا+صـــــــطلح�ا+ركـــــــب�~ـــــــي�ضـــــــوء�مـــــــا�ســـــــبق�بيانـــــــه�بـــــــالنظر�إ`ـــــــى�نـــــــاحيت�ن

ــــــه�: مفهــــــوم��تجــــــاه�الــــــوط�fg~ــــــي�التفســــــ��vمــــــن�الناحيــــــة�النظريــــــة �تجــــــاه�الــــــذي�إّن

والـــــــــدفاع�ع×mـــــــــا, و�فـــــــــادة�م×mـــــــــا, وتحديـــــــــد�معا+هـــــــــا, وبســـــــــطها, -الـــــــــوطن

وقـــــــــد�بـــــــــرز�هـــــــــذا��تجــــــــــاه�~ـــــــــي�كتـــــــــب�التفســـــــــ��vالقديمــــــــــة�والحديثـــــــــة, والحديثــــــــــة, كتـــــــــب�التفســـــــــ��vالقديمـــــــــة

حديثــــــــــة�لحاجــــــــــة�الّنــــــــــاس�إ`ــــــــــى�فهــــــــــم��مــــــــــور�ال�ــــــــــ�fتحــــــــــيط�بأوطــــــــــاmÙم�~ــــــــــي�كتــــــــــب�التفســــــــــ��vال

Þّن�التفاســـــــ��v~ـــــــي�عمومهـــــــا�كانـــــــت�تتوجـــــــه�إ`ـــــــى��ولويـــــــات�ال�ـــــــ�f, التفاســـــــ��vال�ـــــــ�fكتبـــــــت�~ـــــــي�ظـــــــل�الصـــــــراعات�مـــــــع��عـــــــداء

ى�أصــــــــحاب�هــــــــذا��تجــــــــاه�إ`ــــــــى��ســــــــتعانة�بالتفســــــــ��v+ــــــــا�لــــــــه�مــــــــن�مكانــــــــة�عظيمــــــــة�عنــــــــد�ا

من�أجل�حل�ا+شكUت�ال��fتعاني�م×mا�أوطاmÙم�عSى�تنوعها

فإّنــــــــه�الــــــــدعوة�إ`ــــــــى�ت'�يــــــــل�أقــــــــوال�ا+فســــــــرين�ال�ــــــــ�fتتنــــــــاول�الحــــــــديث�: أمــــــــا�ا+فهــــــــوم�مــــــــن�الناحيــــــــة�العمليــــــــة

�vال�ــــــــ�fكتبــــــــت�~ــــــــي�ظــــــــل��زمــــــــات�لتوجيــــــــه�خاصــــــــة�التفاســــــــ�, مــــــــن�أجــــــــل�الســــــــ�ي�إ`ــــــــى�رفع�mــــــــا, عSــــــــى�الواقــــــــع
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 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

 , الُصــــــــْبح
ً
أضــــــــاء: أْي , َســــــــْفَرا

808فيظهر�ما�كان�خفيا�فmÇا

Ågالجذرين�تجتمع�~ي�ا+ع�Uوا+تأمل�يجد�أّن�د�لة�ك

فقــــــد�تنوعــــــت�تعريفــــــات�العلمــــــاء��صــــــطUحية�لكلمــــــة�التفســــــ�v, �صــــــطUح�أمــــــا�~ــــــي

ومــــــن�تعريفــــــات�مــــــن�أطــــــالوا, أوجــــــز�وأبلــــــغ

وأحكامهـــــــــا��فراديـــــــــة, ومـــــــــدلو�»mا

أوجــــــــزوا�وأبلغــــــــوا�الزرقــــــــاني�~ــــــــي�قولــــــــه

تعا`ى�بقدر�الطاقة�البشرية

Uصـــــــــــط��Åـــــــــــgاللغـــــــــــوي�مـــــــــــع�ا+ع�Åـــــــــــgويجتمـــــــــــع�ا+ع

 .ضيحهوتو 

مفهوم]اBصطل: اBطلب]الرابع

نســـــــتطيع�أْن�نفهـــــــم�هـــــــذا�ا+صـــــــطل

  : والناحية�العملية

مفهــــــوم��تجــــــاه�الــــــوط�fg~ــــــي�التفســــــ��vمــــــن�الناحيــــــة�النظريــــــة: أمــــــا��و`ــــــى

الـــــــــوطن–ال�ـــــــــ�fتتعلـــــــــق�بـــــــــاÞرض�

كتـــــــــب�التفســـــــــ��vالقديمـــــــــة

بشــــــــــكل�واضــــــــــح�~ــــــــــي�كتــــــــــب�التفســــــــــ��vال

التفاســـــــ��vال�ـــــــ�fكتبـــــــت�~ـــــــي�ظـــــــل�الصـــــــراعات�مـــــــع��عـــــــداء

  . تحيط�با+جتمعات

وقــــــــد�ســــــــ�ى�أصــــــــحاب�هــــــــذا��تجــــــــاه�إ`ــــــــى��ســــــــتعانة�بالتفســــــــ��v+ــــــــا�لــــــــه�مــــــــن�مكانــــــــة�عظيمــــــــة�عنــــــــد�ا

من�أجل�حل�ا+شكUت�ال��fتعاني�م×mا�أوطاmÙم�عSى�تنوعها, مرتبط�بالقرآن�الكريم

أمــــــــا�ا+فهــــــــوم�مــــــــن�الناحيــــــــة�العمليــــــــة: وأمـــــــا�الثانيــــــــة

عSــــــــى�الواقــــــــع, عــــــــن��وطــــــــان
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وتعــــــــريفهم�بمــــــــا���يفيــــــــدهم�ح�ــــــــ�Åيبتعــــــــدوا�

iدلــــــة]ع�ــــــى]وجــــــود]�تجــــــاه]الــــــوطªÁ]�ــــــي]تفســــــPD]مجــــــالس]التــــــذكPD]مــــــن]كــــــ�م]الحكــــــيم]الخبDــــــP]لعبــــــد]الحميــــــد]بــــــن]

الشــــــــيخ�عبــــــــد�, 811رائــــــــد�ال×mضــــــــة�العلميــــــــة�~ــــــــي�الجزائــــــــر

مؤســــــــــس�الدولــــــــــة�الصــــــــــ×mاجية��812)ا+عــــــــــز�بــــــــــن�بــــــــــاديس

صــــــــــاحب�مكانــــــــــة�مرموقـــــــــــة�, محمــــــــــد�مصــــــــــطفى�بـــــــــــن�مكــــــــــي

ومحمـــــــد�بـــــــن�, والشـــــــيخ�الطـــــــاهر�بـــــــن�عاشـــــــور 

 . 815وغ�vهم, ي

fÁـــــــــــæومحمـــــــــــد�الصـــــــــــالح�بـــــــــــن�عتيـــــــــــق, والهـــــــــــادي�السنو ,

قــــــــال�الشــــــــيخ�محمــــــــد�, قــــــــد�أثgــــــــ�Åعليــــــــه�كث�ــــــــ�vمــــــــن�العلمــــــــاء�والشــــــــيوخ

وإمـــــــــــام�, Sـــــــــــى�صـــــــــــخرة�الحـــــــــــقوواضـــــــــــع�أسســـــــــــها�ع

الوطنيــــــــــــة]وغــــــــــــارس�بــــــــــــذور�, ومربــــــــــــي�جيلــــــــــــ�ن�كــــــــــــامل�ن�عSــــــــــــى�الهدايــــــــــــة�القرآنيــــــــــــة�والهــــــــــــدي�ا+حمــــــــــــدي

                                                           

���	( �(� ���
." ���3 :1,  �1;

��:��N~� ��6	O1
�� ������ f��� .� , ����
1��	� ���
��S���� �
� �/	
,  C�R� [�:��

&O���E� >	����� ��8� ��, 8 .��� [1�� ��R1� JK	�
.��;	���� 	O��6�...�/ .� J�E �9� J

���	( �(� ���
." )1/35.( 

–06ا��	د -ا������ �����د ا�	و���

 

�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

وتعــــــــريفهم�بمــــــــا���يفيــــــــدهم�ح�ــــــــ�Åيبتعــــــــدوا�, هــــــــذه�ا+جتمعــــــــات�إ`ــــــــى�مــــــــا�يفيــــــــدهم�~ــــــــي�ســــــــبيل�الوصــــــــول�إ`ــــــــى�خ�ــــــــ�vبUدهــــــــم

iدلــــــة]ع�ــــــى]وجــــــود]�تجــــــاه]الــــــوطªÁ]�ــــــي]تفســــــPD]مجــــــالس]التــــــذكPD]مــــــن]كــــــ�م]الحكــــــيم]الخبDــــــP]لعبــــــد]الحميــــــد]بــــــن]

vمــــــــة�الســــــــلفي, �الشــــــــه�Uالع ,vضــــــــة�العلميــــــــة�~ــــــــي�الجزائــــــــر, �ســــــــتاذ�الكب�ــــــــm×رائــــــــد�ال

ا+عــــــــــز�بــــــــــن�بــــــــــاديس(ينتéــــــــــ�fنســــــــــبه�إ`ــــــــــى�, الحميــــــــــد�بــــــــــن�مكــــــــــي�بــــــــــن�بــــــــــاديس�الصــــــــــ×mا�ي

محمــــــــــد�مصــــــــــطفى�بـــــــــــن�مكــــــــــي�:والــــــــــده. ه1308ســـــــــــنة�, 813)قســــــــــنطينة

fÁـــــــي, مـــــــن�أشـــــــهر�مشـــــــايخه�الشـــــــيخ�حمـــــــدان�التون,ـــــــSمـــــــة�محمـــــــد�النخUوالشـــــــيخ�الطـــــــاهر�بـــــــن�عاشـــــــور , والع

والعUمة�محمد�بخيت�ا+طي�ي, وبلحسن�النجار, ومحمد�الصادق�النيفر

والهـــــــــــادي�السنوæـــــــــــfÁ, وموæـــــــــــ��ÅÁحمـــــــــــدي, يSـــــــــــيمـــــــــــن�أبـــــــــــرز�تUميـــــــــــذه�الشـــــــــــيخ�مبـــــــــــارك�ا+

 .816وغ�vهم, 

قــــــــد�أثgــــــــ�Åعليــــــــه�كث�ــــــــ�vمــــــــن�العلمــــــــاء�والشــــــــيو, تبــــــــوأ�ابــــــــن�بــــــــاديس�مكانــــــــة�علميــــــــة�مرموقــــــــة�عاليــــــــة

وواضـــــــــــع�أسســـــــــــها�ع, بـــــــــــاني�ال×mضـــــــــــت�ن�العلميـــــــــــة�والفكريـــــــــــة�بـــــــــــالجزائر

ومربــــــــــــي�جيلــــــــــــ�ن�كــــــــــــامل�ن�عSــــــــــــى�الهدايــــــــــــة�القرآنيــــــــــــة�والهــــــــــــدي�ا+حمــــــــــــدي
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هــــــــذه�ا+جتمعــــــــات�إ`ــــــــى�مــــــــا�يفيــــــــدهم�~ــــــــي�ســــــــبيل�الوصــــــــول�إ`ــــــــى�خ�ــــــــ�vبUدهــــــــم

  .ويتجنبوه, عنه

  اBبحث]الثالث

iدلــــــة]ع�ــــــى]وجــــــود]�تجــــــاه]الــــــوطªÁ]�ــــــي]تفســــــPD]مجــــــالس]التــــــذكPD]مــــــن]كــــــ�م]الحكــــــيم]الخبDــــــP]لعبــــــد]الحميــــــد]بــــــن]

  باديس

 
ً
Tترجمة�ابن�باديس: أو  

vهــــــــو��مــــــــام�ا+صــــــــلح�الشــــــــه�

الحميــــــــــد�بــــــــــن�مكــــــــــي�بــــــــــن�بــــــــــاديس�الصــــــــــ×mا

قســــــــــنطينة(ولــــــــــد�بمدينــــــــــة�, �و`ــــــــــى

  .814وشهرة�واسعة

مـــــــن�أشـــــــهر�مشـــــــايخه�الشـــــــيخ�حمـــــــدان�التون

fÁÂومحمد�الصادق�النيفر, القا

مـــــــــــن�أبـــــــــــرز�تUميـــــــــــذه�الشـــــــــــيخ�مبـــــــــــارك�ا+

, ومحمد�الصالح�رمضان

تبــــــــوأ�ابــــــــن�بــــــــاديس�مكانــــــــة�علميــــــــة�مرموقــــــــة�عاليــــــــة

fبراهيمـــــــــــ��vضـــــــــــت�ن�العلميـــــــــــة�والفكريـــــــــــة�بـــــــــــالجزائر: "البشـــــــــــ�m×بـــــــــــاني�ال

ومربــــــــــــي�جيلــــــــــــ�ن�كــــــــــــامل�ن�عSــــــــــــى�الهدايــــــــــــة�القرآنيــــــــــــة�والهــــــــــــدي�ا+حمــــــــــــدي, الحركــــــــــــة�الســــــــــــلفية
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�: "وقـــــــــال�العUمـــــــــة��لبـــــــــاني
ً
وقـــــــــد�كنـــــــــت�قـــــــــرأت�بحثـــــــــا

�ســـــــتاذ�العظـــــــيم�وا+رشـــــــد�الحكـــــــيم�عـــــــدتنا�

والعUمــــــــــــة�الــــــــــــذي�مــــــــــــا�أنجبــــــــــــت�, ح�الفــــــــــــذ

ضـــــــة�أســـــــرته�ودفـــــــن�~ـــــــي�رو , 821ه1359: 

لــــــــم�يصــــــــل�إلينـــــــــا�م×mــــــــا�ســــــــوى�مؤلفـــــــــات�

, "رجـــــــــال�الســـــــــلف�ونســــــــــاؤه", "مجـــــــــالس�التــــــــــذك��vمـــــــــن�كـــــــــUم�البشـــــــــ��vالنــــــــــذير

رســـــــــالة�جـــــــــواب�, مبـــــــــادئ��صـــــــــول , و�حاديـــــــــث�النبويـــــــــة

تحفــــــة�ا+ســــــ�mدي�~ــــــي�إثبــــــات�خــــــروج�, العواصــــــم�مــــــن�القواصــــــم�Þبــــــي�بكــــــر�بــــــن�العربــــــي�ا+ــــــالكي

 "). الخب�vمجالس�التذك��vمن�كUم�الحكيم�

خـــــــذ�مـــــــن�العنـــــــوان�الـــــــذي�كـــــــان�يضـــــــعه�+ـــــــا�يكتبـــــــه�بقلمـــــــه�~ـــــــي�تفســـــــ��vبعـــــــض�¢يـــــــات�القرآنيـــــــة�الجامعـــــــة
ُ
, اســـــــم�تفســـــــ�vه�أ

, وتفســــــ��vأبــــــي�حيــــــان��ندل,ــــــfÁ, لكشــــــاف
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"وفـــــــــارس�ا+نـــــــــابر, عـــــــــالم�البيـــــــــان, وملقـــــــــن�مباد�mـــــــــا
وقـــــــــال�العUمـــــــــة��لبـــــــــاني. 817

�~ـــــــي�تفســـــــ��vالعUمـــــــة�ابـــــــن�بـــــــاديس
ً
�ممتعـــــــا

ً
"فياضـــــــا

�ســـــــتاذ�العظـــــــيم�وا+رشـــــــد�الحكـــــــيم�عـــــــدتنا�: "الشـــــــيخ�ا+يSـــــــي�وقـــــــال, 818

"وعمــــــــــــدتنا��صــــــــــــUحية
819 .fا+صــــــــــــلح�الفــــــــــــذ: "وقــــــــــــال�الشــــــــــــيخ�الطيــــــــــــب�العق�ـــــــــــ

820 .  

: ســـــــنة, وجUئلهـــــــا, تـــــــو~ي�ابـــــــن�بـــــــاديس�بعـــــــد�حيـــــــاة�عـــــــامرة�حافلـــــــة�بعظـــــــائم��عمـــــــال

  .822ي�الشهداء�قرب�مق½vة�قسنطينة

لــــــــم�يصــــــــل�إلينـــــــــا�م×mــــــــا�ســــــــوى�مؤلفـــــــــات�, لقــــــــد�تــــــــرك�ابــــــــن�بـــــــــاديس�للمكتبــــــــة��ســــــــUمية�مجموعـــــــــة�مــــــــن�الكتــــــــب�العلميـــــــــة

مجـــــــــالس�التــــــــــذك��vمـــــــــن�كـــــــــUم�البشـــــــــ��vالنــــــــــذير"أو�" مـــــــــن�هــــــــــدي�النبـــــــــوة

و�حاديـــــــــث�النبويـــــــــة, العقائـــــــــد��ســـــــــUمية�مـــــــــن�¢يـــــــــات�القرآنيـــــــــة

العواصــــــم�مــــــن�القواصــــــم�Þبــــــي�بكــــــر�بــــــن�العربــــــي�ا+ــــــالكي, ســــــؤال�عــــــن�ســــــوء�ا+قــــــال

مجالس�التذك��vمن�كUم�الحكيم�" "تفس��vابن�باديس", التأف�ن�+نكر�التأب�ن

  التعريف�بتفس�vه�والجو�العام�الذي�كتب�فيه

خـــــــذ�مـــــــن�العنـــــــوان�الـــــــذي�كـــــــان�يضـــــــعه�+ـــــــا�يكتبـــــــه�بقلمـــــــه�~ـــــــي�تفســـــــ��vبعـــــــض�¢يـــــــات�القرآنيـــــــة�الجامعـــــــة
ُ
اســـــــم�تفســـــــ�vه�أ

  . 824ويجعله�فواتح�Þعداد�مجلة�الشهاب

لكشــــــافوتفســــــ��vا, تفســــــ��vابــــــن�جريــــــر�الط½ــــــvي : أمــــــا�مصــــــادره�~ــــــي�التفســــــ��vفمــــــْن�أبرزهــــــا

 .825وغ��vذلك
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وملقـــــــــن�مباد�mـــــــــا, الصـــــــــحيحة

�~ـــــــي�تفســـــــ��vالعUمـــــــة�ابـــــــن�بـــــــاديس
ً
�ممتعـــــــا

ً
فياضـــــــا

وعمــــــــــــدتنا��صــــــــــــUحية, العلميـــــــــــة

Uالجزائر�مثله�إ��قلي"
820

تـــــــو~ي�ابـــــــن�بـــــــاديس�بعـــــــد�حيـــــــاة�عـــــــامرة�حافلـــــــة�بعظـــــــائم��عمـــــــال

ب)ي�الشهداء�قرب�مق½vة�قسنطينة

 
ً
  مؤلفاته: ثانيا

لقــــــــد�تــــــــرك�ابــــــــن�بـــــــــاديس�للمكتبــــــــة��ســــــــUمية�مجموعـــــــــة�مــــــــن�الكتــــــــب�العلميـــــــــة

823وم×mـــــــــا, قليلـــــــــة
مـــــــــن�هــــــــــدي�النبـــــــــوة: ("

العقائـــــــــد��ســـــــــUمية�مـــــــــن�¢يـــــــــات�القرآنيـــــــــة, القصـــــــــص�الهـــــــــادف

ســــــؤال�عــــــن�ســــــوء�ا+قــــــال

التأف�ن�+نكر�التأب�ن, ا+هدي

 
ً
التعريف�بتفس�vه�والجو�العام�الذي�كتب�فيه: ثالثا

خـــــــذ�مـــــــن�العنـــــــوان�الـــــــذي�كـــــــان�يضـــــــعه�+ـــــــا�يكتبـــــــه�بقلمـــــــه�~ـــــــي�تفســـــــ��vبعـــــــض�¢يـــــــات�القرآنيـــــــة�الجامعـــــــة
ُ
اســـــــم�تفســـــــ�vه�أ

ويجعله�فواتح�Þعداد�مجلة�الشهاب

أمــــــا�مصــــــادره�~ــــــي�التفســــــ��vفمــــــْن�أبرزهــــــا

وغ��vذلك,  وتفس��vالرازي 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

حــــــــ�ن�تصــــــــدى�ابــــــــن�بــــــــاديس�للتفســــــــ��vكــــــــان�يــــــــرى�أّن�تــــــــدوين�التفســــــــ��vبالكتابــــــــة�مشــــــــغلة�عــــــــن�العمــــــــل�ا+قــــــــدم�وإضــــــــاعة�

�بتعلــــــيم�جيــــــل�, 
ً
ــــــه�كــــــان�مشــــــغو� ولــــــو�أّن

, �اجتماعيـــــــــة�ومصـــــــــارعة�اســـــــــتعمار�Þمكنـــــــــه�أن�يجمـــــــــع�بـــــــــ�ن�الحســـــــــن�ن

كــــــــان�يعلــــــــل�الــــــــنفس�باتســــــــاع�الوقــــــــت�وانفســــــــاح��جـــــــــل�

يـــــــــــذيع�فضـــــــــــله�وعلمـــــــــــه�ولكـــــــــــّن�هللا�تعـــــــــــا`ى�أبـــــــــــى�إ��أْن�

فتصـــــــدى�الســـــــيد�أحمـــــــد�, 826)مجلـــــــة�الشـــــــهاب

وقـــــــد�كــــــان�مـــــــن�, ئــــــروبــــــالّنظر�إ`ــــــى�الجـــــــو�العــــــام�الـــــــذي�كتــــــب�فيــــــه�التفســـــــ��vنجــــــد�أّنـــــــه�كــــــان�~ـــــــي�ظــــــل�احــــــتUل�فرنســـــــا�للجزا

فمنـــــــــــذ�أن�نزلـــــــــــت�قـــــــــــوا»mم�إ`ـــــــــــى�, محـــــــــــو�عروبـــــــــــة�الجزائـــــــــــر�وإســــــــــUمها

, وإزالــــــــة�كــــــــل�معــــــــالم�الحكــــــــم�العثمــــــــاني�فmÇــــــــا

وبـــــــدأت�ب�mـــــــديم�, افـــــــة��ســـــــUمية�~ـــــــي�طـــــــول�الـــــــبUد�وعرضـــــــها

و~ـــــــي�الوقـــــــت�ذاتـــــــه�أغلقـــــــت�أبـــــــواب�, وقســـــــنطينة

وشــــــــــردوا�معظـــــــــــم�, نحــــــــــو�ألــــــــــف�مدرســــــــــة�ابتدائيــــــــــة�وثانويــــــــــة�عاليـــــــــــة�~ــــــــــي�وجــــــــــه�أك¿ــــــــــ�vمــــــــــن�مئـــــــــــة�وخمســــــــــ�ن�ألــــــــــف�طالــــــــــب

ورافــــــــق��حـــــــتUل�الفرن,ـــــــ�fÁ~ـــــــي�طـــــــول�مدتــــــــه�

~ــــــــــي�هـــــــــــذه��جـــــــــــواء�. وإلقـــــــــــاء�آ�ف��حــــــــــرار�وا+قـــــــــــاوم�ن�~ــــــــــي�الســـــــــــجون 

مــــــــــل�إ`ــــــــــى�ويعيــــــــــد�� , ظهــــــــــر�ابــــــــــن�بــــــــــاديس�ليبلســــــــــم�قلــــــــــوب�الجزائــــــــــري�ن

وأول�مــــــــا�ولــــــــد�مـــــــن�جهــــــــوده��صــــــــUحية�جمعيــــــــة�

وعمـــــــل�عSـــــــى�إرســـــــال�البعثـــــــات�العلميـــــــة�
828. 

وأئمـــــــة�الخلـــــــف�الـــــــذين�ســـــــاروا�عSـــــــى�درmwـــــــم�

وإ��, وإ��فبــــــــأقوال�الصــــــــحابة�رضــــــــوان�هللا�علــــــــmÇم
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

حــــــــ�ن�تصــــــــدى�ابــــــــن�بــــــــاديس�للتفســــــــ��vكــــــــان�يــــــــرى�أّن�تــــــــدوين�التفســــــــ��vبالكتابــــــــة�مشــــــــغلة�عــــــــن�العمــــــــل�ا+قــــــــدم�وإضــــــــاعة�

, لــــــذلك�بــــــدء�بالتفســــــ��vدروســــــا�تســــــمعها�الجمــــــاه��vفتتعجــــــل��هتــــــداء�mwــــــا

ة�أّمـــــــــة�ومكافحـــــــــة�أّميـــــــــة�ومعالجـــــــــة�أمـــــــــراض�اجتماعيـــــــــة�ومصـــــــــارعة�اســـــــــتعمار�Þمكنـــــــــه�أن�يجمـــــــــع�بـــــــــ�ن�الحســـــــــن�ن

كــــــــان�يعلــــــــل�الــــــــنفس�باتســــــــاع�الوقــــــــت�وانفســــــــاح��جـــــــــل�, ح�ــــــــ�Åأتمــــــــه�إ`ـــــــــى�آخــــــــره, ســــــــنة�25عكــــــــف�عSــــــــى�تفســــــــ��vالقــــــــرآن�

�عSـــــــــــى�طريقتـــــــــــه
ً
ولكـــــــــــّن�هللا�تعـــــــــــا`ى�أبـــــــــــى�إ��أْن�, فحـــــــــــال�ا+ـــــــــــوت�دون�ذلـــــــــــك, ح�ـــــــــــ�Åيكتـــــــــــب�تفســـــــــــ�vا

مجلـــــــة�الشـــــــهاب(كـــــــان�ينشـــــــرها�~ـــــــي�, فألهمـــــــه�كتابـــــــة�مجـــــــالس�معـــــــدودة�مـــــــن�تلـــــــك�الـــــــدروس

Uمستق�
ً
  .827بوشمال�عضد��مام�ا+فسر�وصفيه�وكاتبه�لتجريدها�ونشرها�كتابا

وبــــــالّنظر�إ`ــــــى�الجـــــــو�العــــــام�الـــــــذي�كتــــــب�فيــــــه�التفســـــــ��vنجــــــد�أّنـــــــه�كــــــان�~ـــــــي�ظــــــل�احــــــتUل�فرنســـــــا�للجزا

محـــــــــــو�عروبـــــــــــة�الجزائـــــــــــر�وإســــــــــUمها, )ه1246(أولويــــــــــات�فرنســـــــــــا�عنـــــــــــد�احـــــــــــتUل�الجزائــــــــــر�

وإزالــــــــة�كــــــــل�معــــــــالم�الحكــــــــم�العثمــــــــاني�فmÇــــــــا, وأرادت�إخضــــــــاعها�بالكامــــــــل�لســــــــيطر»mا, الجزائــــــــر�أعلنــــــــت�فرنســــــــا�امتUكهــــــــا

�بـــــــ�Uهـــــــوادة�عSـــــــى�الثق
ً
افـــــــة��ســـــــUمية�~ـــــــي�طـــــــول�الـــــــبUد�وعرضـــــــها~ـــــــي�هـــــــذا�الوقـــــــت�شـــــــنت�فرنســـــــا�حربـــــــا

وقســـــــنطينة, ا+تمثلـــــــة�~ـــــــي�مـــــــدين��fتلمســـــــان, صـــــــروح�الثقافـــــــة�ا+زدهـــــــرة�~ـــــــي�الجزائـــــــر

نحــــــــــو�ألــــــــــف�مدرســــــــــة�ابتدائيــــــــــة�وثانويــــــــــة�عاليـــــــــــة�~ــــــــــي�وجــــــــــه�أك¿ــــــــــ�vمــــــــــن�مئـــــــــــة�وخمســــــــــ�ن�ألــــــــــف�طالــــــــــب

ورافــــــــق��حـــــــتUل�الفرن. بـــــــق�مـــــــن�ا+ــــــــدارس�إ��مـــــــا�ســـــــمحت�بـــــــه�فرنســـــــاولـــــــم�ي

وإلقـــــــــــاء�آ�ف��حــــــــــرار�وا+قـــــــــــاوم�ن�~ــــــــــي�الســـــــــــجون , صــــــــــنوف��بـــــــــــادة�والتشــــــــــريد�والتنكيـــــــــــل�الجمــــــــــا�ي

ظهــــــــــر�ابــــــــــن�بــــــــــاديس�ليبلســــــــــم�قلــــــــــوب�الجزائــــــــــري�ن, ا+ظلمــــــــــة�ا+ليئــــــــــة�بالتنكيــــــــــل�الجســــــــــدي�والرو�ــــــــــي

وأول�مــــــــا�ولــــــــد�مـــــــن�جهــــــــوده��صــــــــUحية�جمعيــــــــة�, نفوســـــــهم�ويبــــــــدد�الظــــــــUم�مـــــــن�حــــــــولهم�بدعوتــــــــه��صــــــــUحية�ال×mضـــــــوية

وعمـــــــل�عSـــــــى�إرســـــــال�البعثـــــــات�العلميـــــــة�, وكـــــــان�لســـــــان�مقالهـــــــا�مجلـــــــة�الشـــــــهاب, العلمـــــــاء�ا+ســـــــلم�ن�الجزائـــــــري�ن�برئاســـــــته

828عروبة�ينتسبإ`ى�عدد�من��قطار�العربية�شعارها�شعب�الجزائر�مسلم�وإ`ى�ال

وأئمـــــــة�الخلـــــــف�الـــــــذين�ســـــــاروا�عSـــــــى�درmwـــــــم�, أمـــــــا�منهجـــــــه�العـــــــام�~ـــــــي�التفســـــــ��vفهـــــــو�مـــــــنهج�الراســـــــخ�ن�مـــــــن�أئمـــــــة�الســـــــلف

وإ��فبــــــــأقوال�ال, والســــــــنة�الصــــــــحيحة, تفســــــــ��vالقــــــــرآن�بــــــــالقرآن
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حــــــــ�ن�تصــــــــدى�ابــــــــن�بــــــــاديس�للتفســــــــ��vكــــــــان�يــــــــرى�أّن�تــــــــدوين�التفســــــــ��vبالكتابــــــــة�مشــــــــغلة�عــــــــن�العمــــــــل�ا+قــــــــدم�وإضــــــــاعة�

لــــــذلك�بــــــدء�بالتفســــــ��vدروســــــا�تســــــمعها�الجمــــــاه��vفتتعجــــــل��هتــــــداء�mwــــــا, للعمــــــر

ة�أّمـــــــــة�ومكافحـــــــــة�أّميـــــــــة�ومعالجـــــــــة�أمـــــــــراوتربيـــــــــ

عكــــــــف�عSــــــــى�تفســــــــ��vالقــــــــرآن�

�عSـــــــــــى�طريقتـــــــــــه
ً
ح�ـــــــــــ�Åيكتـــــــــــب�تفســـــــــــ�vا

فألهمـــــــه�كتابـــــــة�مجـــــــالس�معـــــــدودة�مـــــــن�تلـــــــك�الـــــــدروس

Uمستق�
ً
بوشمال�عضد��مام�ا+فسر�وصفيه�وكاتبه�لتجريدها�ونشرها�كتابا

وبــــــالّنظر�إ`ــــــى�الجـــــــو�العــــــام�الـــــــذي�كتــــــب�فيــــــه�التفســـــــ��vنجــــــد�أّنـــــــه�كــــــان�~ـــــــي�ظــــــل�احــــــتUل�فرنســـــــا�للجزا

أولويــــــــــات�فرنســـــــــــا�عنـــــــــــد�احـــــــــــتUل�الجزائــــــــــر�

الجزائــــــــر�أعلنــــــــت�فرنســــــــا�امتUكهــــــــا

�بـــــــ�Uهـــــــوادة�عSـــــــى�الثق
ً
~ـــــــي�هـــــــذا�الوقـــــــت�شـــــــنت�فرنســـــــا�حربـــــــا

صـــــــروح�الثقافـــــــة�ا+زدهـــــــرة�~ـــــــي�الجزائـــــــر

نحــــــــــو�ألــــــــــف�مدرســــــــــة�ابتدائيــــــــــة�وثانويــــــــــة�عاليـــــــــــة�~ــــــــــي�وجــــــــــه�أك¿ــــــــــ�vمــــــــــن�مئـــــــــــة�وخمســــــــــ�ن�ألــــــــــف�طالــــــــــب

ولـــــــم�ي, �ســـــــاتذة�ا+بـــــــدع�ن

صــــــــــنوف��بـــــــــــادة�والتشــــــــــريد�والتنكيـــــــــــل�الجمــــــــــا�ي

ا+ظلمــــــــــة�ا+ليئــــــــــة�بالتنكيــــــــــل�الجســــــــــدي�والرو

نفوســـــــهم�ويبــــــــدد�الظــــــــUم�مـــــــن�حــــــــولهم�بدعوتــــــــه��صــــــــUحية�ال×mضـــــــوية

العلمـــــــاء�ا+ســـــــلم�ن�الجزائـــــــري�ن�برئاســـــــته

إ`ى�عدد�من��قطار�العربية�شعارها�شعب�الجزائر�مسلم�وإ`ى�ال

أمـــــــا�منهجـــــــه�العـــــــام�~ـــــــي�التفســـــــ��vفهـــــــو�مـــــــنهج�الرا

تفســــــــ��vالقــــــــرآن�بــــــــالقرآن: "والــــــــذي�يــــــــتلخص�~ــــــــي
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وقـــــــد�ســــــار�عSــــــى�هـــــــذا�ا+ــــــنهج�الصـــــــحيح�

حـــــــاول�أن�يقöـــــــ�fÁعSـــــــى�, �~ـــــــي�فÄـــــــvة�احـــــــتUل�غاشـــــــم�لوطنـــــــه

وكانــــــــــت�أبــــــــــرز�مUمــــــــــح�الوطنيــــــــــة�~ــــــــــي�, ه�~ــــــــــي�ظــــــــــل�هــــــــــذه��جــــــــــواء

فقــــــــــد�كــــــــــان�يك¿ــــــــــ�v~ــــــــــي�مقا�تــــــــــه�وكتاباتــــــــــه�~ــــــــــي�

�أّن�مقومــــــات�
ً
ــــــحفية�أّنــــــه�كــــــان�يــــــردد�كث�ــــــvا

�vودعــــــــا�إ`ــــــــى�وحــــــــدة�ا+غــــــــرب�العربــــــــي�الكب�ــــــــ

ودعـــــــــــا�إ`ـــــــــــى�القوميــــــــــة�العربيـــــــــــة،�ووحـــــــــــدة�الـــــــــــوطن�العربـــــــــــي�

فـــــــ�UفـــــــUح�لهـــــــم�, الوســــــيلة�ا+ثSـــــــى�لتغي�ـــــــ�vواقـــــــع�ا+ســـــــلم�ن�والر�ــــــي�بأوطـــــــاmÙم

الخطبــــــــة�ال�ــــــــ�fافتــــــــتح�mwــــــــا�دروس�التفســــــــ��vالعــــــــام�بالجــــــــامع��خضــــــــر�~ــــــــي�الجزائــــــــر�تــــــــدل�عSــــــــى�ارتباطهــــــــا�بواقــــــــع�

ميم�العنصــــــــر�والصــــــــUة�والســــــــUم�عSــــــــى�ســــــــيدنا�محمــــــــد�الــــــــذي�اختــــــــاره�هللا�تعــــــــا`ى�مــــــــن�صــــــــ

فــــــــــأدى�... وأكمــــــــــل�آدابــــــــــه�وأرســــــــــله�رحمــــــــــة�للعــــــــــا+�ن�

وعSـــــــى�الغـــــــر�ا+يـــــــام�ن�مـــــــن�, ح�ـــــــ�Åرجـــــــع�الحـــــــق�إ`ـــــــى�نصـــــــابه

هللا�عليــــــــه�وســــــــلم�عSــــــــى�مقارعــــــــة�ظــــــــاهر�مــــــــن�مقدمتــــــــه�أّنــــــــه�يركــــــــز�~ــــــــي�ثنائــــــــه�عSــــــــى�رســــــــول�هللا�صــــــــSى�

 . 

قـــــــال�~ـــــــي�تفســـــــ�vه�لقولـــــــه�, �والعلمـــــــاء�إ`ـــــــى�ذلـــــــك

ــــــــُم�
َ
ْعل
َ
ــــــــَك�ُهـــــــَو�أ �َربَّ ْحَســـــــُن�ِإنَّ

َ
�Úِ�fــــــــَي�أِ

َّ
ُهْم�ِبـــــــال

ْ
َنِة�َوَجـــــــاِدل

وأك¿ــــــ�vالخطبــــــاء�~ــــــي�الجمعــــــات�اليــــــوم�~ــــــي�قطرنــــــا�يخطبــــــون�
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وقـــــــد�ســــــار�عSــــــى�هـــــــذا�ا+ــــــنهج�ال, رب�ال�ــــــ�fنـــــــزل�mwــــــا�الــــــو�يوإ��فبلغــــــة�العـــــــ, فبــــــأقوال�التــــــابع�ن�رحمهـــــــم�هللا�تعــــــا`ى
829.  

  ظهور��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس�

فقـــــــد�عـــــــاش�~ـــــــي�فÄـــــــvة�احـــــــتUل�غاشـــــــم�لوطنـــــــه, تشـــــــ��vإ`ـــــــى�ذلـــــــك, �جـــــــواء�ال�ـــــــ�fعاشـــــــها�ا+فســـــــر

ه�~ــــــــــي�ظــــــــــل�هــــــــــذه��جــــــــــواءوكتــــــــــب�تفســــــــــ�v , ويســــــــــيطر�عSــــــــــى�مقدراتــــــــــه

فقــــــــــد�كــــــــــان�يك¿ــــــــــ�v~ــــــــــي�مقا�تــــــــــه�وكتاباتــــــــــه�~ــــــــــي�, فكــــــــــر�ا+فســــــــــر��صــــــــــ�Uي�ال×mضــــــــــوي�الــــــــــوط�fgيــــــــــدل�عSــــــــــى�ذلــــــــــك

�أّن�مقومــــــات�. التفســــــ��vوغ�ــــــvه�مــــــن�الــــــدعوة�إ`ــــــى�ذلــــــك
ً
ومّمــــــا�جــــــاء�~ــــــي�مقا�تــــــه�الصــــــحفية�أّنــــــه�كــــــان�يــــــردد�كث�ــــــvا

ودعــــــــا�إ`ــــــــى�وحــــــــدة�ا+غــــــــرب�العربــــــــي�الكب�ــــــــ�v. �ســــــــUم،�والعربيــــــــة،�و�رض�الجزائريــــــــة�بحــــــــدودها�

fÁا+حــــــــــيط��طل,ـــــــــــ�Åـــــــــــ�ودعـــــــــــا�إ`ـــــــــــى�القوميــــــــــة�العربيـــــــــــة،�ووحـــــــــــدة�الـــــــــــوطن�العربـــــــــــي�). مــــــــــن�طـــــــــــرابلس�الغـــــــــــرب�ح

 .830الكب�v،�وأشاد�~ي�كل�مناسبة�بالعرب�والعربية�و�سUم�والوطنية

الوســــــيلة�ا+ثSـــــــى�لتغي�ـــــــ�vواقـــــــع�ا+ســـــــلم�ن�والر�التصــــــريح�بـــــــأّن�القـــــــرآن�الكـــــــريم�هـــــــو 

 .831إ��بالرجوع�إ`ى�هديه

الخطبــــــــة�ال�ــــــــ�fافتــــــــتح�mwــــــــا�دروس�التفســــــــ��vالعــــــــام�بالجــــــــامع��خضــــــــر�~ــــــــي�الجزائــــــــر�تــــــــدل�عSــــــــى�ارتباطهــــــــا�بواقــــــــع�

والصــــــــUة�والســــــــUم�عSــــــــى�ســــــــيدنا�محمــــــــد�الــــــــذي�اختــــــــاره�هللا�تعــــــــا`ى�مــــــــن�صــــــــ: "قــــــــال�فmÇــــــــا

وأكمــــــــــل�آدابــــــــــه�وأرســــــــــله�رحمــــــــــة�للعــــــــــا+�ن�, وحــــــــــUه�بأســــــــــم�Åمعــــــــــارف�النــــــــــوع�البشــــــــــري , العربــــــــــي�ولبابــــــــــه

ح�ـــــــ�Åرجـــــــع�الحـــــــق�إ`ـــــــى�نصـــــــابه, وجاهـــــــد�~ـــــــي�هللا�حـــــــق�جهـــــــاده, وبلـــــــغ��مانـــــــة

ظــــــــاهر�مــــــــن�مقدمتــــــــه�أّنــــــــه�يركــــــــز�~ــــــــي�ثنائــــــــه�عSــــــــى�رســــــــول�هللا�صــــــــSى�

. وهذا�فيه�إ+اح�للواقع�الذي�يعيشه, �عداء�ح��Åإعادة�الحّق�Þصحابه

وتوجيـــــــه�الخطبـــــــاء�والوعـــــــاظ�والعلمـــــــاء�إ`ـــــــى�ذلـــــــك, الحـــــــديث�عـــــــن�الواقـــــــع�~ـــــــي�تفســـــــ�vه

َحَســــــــ
ْ
ـــــــِة�ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمــــــــِة�َوا+

ْ
ِحك

ْ
ـــــــَك�ِبال ـــــــى�َســــــــِبيِل�َرّبِ

َ
ــــــــُم�اْدُع�ِإ`

َ
ْعل
َ
ــــــــَك�ُهـــــــَو�أ �َربَّ ْحَســـــــُن�ِإنَّ

َ
�Úِ�fــــــــَي�أِ

َّ
ُهْم�ِبـــــــال

ْ
َنِة�َوَجـــــــاِدل

ْهَتــــــِديَن 
ُ ْ
ــــــُم�ِبا+

َ
ْعل
َ
�َعــــــْن�َســــــِبيِلِه�َوُهــــــَو�أ وأك¿ــــــ�vالخطبــــــاء�~ــــــي�الجمعــــــات�اليــــــوم�~ــــــي�قطرنــــــا�يخطبــــــون�. "833)ِبَمــــــْن�َضــــــلَّ
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فبــــــأقوال�التــــــابع�ن�رحمهـــــــم�هللا�تعــــــا`ى

829"وطبقه�أحسن�تطبيق

 
ً
ظهور��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس�: رابعا

�جـــــــواء�ال�ـــــــ�fعاشـــــــها�ا+فســـــــر

ويســــــــــيطر�عSــــــــــى�مقدراتــــــــــه, عروبــــــــــة�وطنــــــــــه

  : تفس�vه�¢تي

1. Uفكــــــــــر�ا+فســــــــــر��صــــــــــ

التفســــــ��vوغ�ــــــvه�مــــــن�الــــــدعوة�إ`ــــــى�ذلــــــك

�:الجزائــــــــر�ثUثــــــــة

مــــــــــن�طـــــــــــرابلس�الغـــــــــــرب�ح�ـــــــــــ�Åا+حــــــــــيط��طل(

الكب�v،�وأشاد�~ي�كل�مناسبة�بالعرب�والعربية�و�سUم�والوطنية

التصــــــريح�بـــــــأّن�القـــــــرآن�الكـــــــريم�هـــــــو  .2

إ��بالرجوع�إ`ى�هديه

الخطبــــــــة�ال�ــــــــ�fافتــــــــتح�mwــــــــا�دروس�التفســــــــ��vالعــــــــام�بالجــــــــامع��خضــــــــر�~ــــــــي�الجزائــــــــر�تــــــــدل�عSــــــــى�ارتباطهــــــــا�بواقــــــــع� .3

قــــــــال�فmÇــــــــا, الــــــــوطن

العربــــــــــي�ولبابــــــــــه

وبلـــــــغ��مانـــــــة, الرســـــــالة

ظــــــــاهر�مــــــــن�مقدمتــــــــه�أّنــــــــه�يركــــــــز�~ــــــــي�ثنائــــــــه�عSــــــــى�رســــــــول�هللا�صــــــــSى�. 832..."آلــــــــه�

�عداء�ح��Åإعادة�الحّق�Þصحابه

الحـــــــديث�عـــــــن�الواقـــــــع�~ـــــــي�تفســـــــ�vه .4

َحَســــــــ: (تعـــــــا`ى
ْ
ـــــــِة�ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
َمــــــــِة�َوا+

ْ
ِحك

ْ
ـــــــَك�ِبال ـــــــى�َســــــــِبيِل�َرّبِ

َ
اْدُع�ِإ`

ْهَتــــــِديَن 
ُ ْ
ــــــُم�ِبا+

َ
ْعل
َ
�َعــــــْن�َســــــِبيِلِه�َوُهــــــَو�أ ِبَمــــــْن�َضــــــلَّ
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ل�الحاضـــــــر���يرا�ـــــــى�فmÇـــــــا��ـــــــfÁء�مـــــــن�أحـــــــوا

وقــــــــــد�طبــــــــــق�هــــــــــذا�بوضــــــــــوح�وجــــــــــUء�~ــــــــــي�كتاباتــــــــــه�فكانــــــــــت�دائمــــــــــا�تUمــــــــــس�الواقــــــــــع�

فــــــــــــانظر�إ`ـــــــــــى�حالتنــــــــــــا�معشـــــــــــر�ا+ســــــــــــلم�ن�الجزائـــــــــــري�ن�وغ�ــــــــــــ�vالجزائـــــــــــري�ن،�تجــــــــــــد�

لصــــــــUح�مــــــــن�فÄــــــــvاهم�يــــــــدعون�مــــــــن�يعتقــــــــدون�فــــــــmÇم�ا

�حيــــــــــــاء�و�مــــــــــــوات،�يســــــــــــألوmÙم�حــــــــــــوائجهم�مــــــــــــن�دفــــــــــــع�الضــــــــــــر،�وجلــــــــــــب�النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�

ويـــــــذهبون�إ`ـــــــى��ضـــــــرحة�ال�ـــــــ�fشـــــــيدت�علmÇـــــــا�القبـــــــاب،�أو�

, ان�ا+ســـــــلم�ن�إ`ــــــــى�مـــــــا�وصـــــــلت�إليــــــــه�مـــــــن�الذلـــــــة�وا+هانــــــــة

ــــــوًرا
ُ
ـــــَك�َمْحظ ـــــاُء�َرّبِ

َ
ــــــاَن�َعط

َ
ـــــَك�َوَمـــــا�ك ــــــاِء�َرّبِ

َ
ِء�ِمـــــْن�َعط

َ
ِء�َوَهـــــُؤ�

َ
�َهـــــُؤ� . 836)�ُنِمــــــدُّ

 
ً
�وحــــــــــديثا

ً
�Åســــــــــادوا�فقــــــــــد�تقــــــــــدموا�ح�ــــــــــ, الــــــــــذي�أفادتــــــــــه�¢يــــــــــة�الكريمــــــــــة�مشــــــــــاهد�~ــــــــــي�تــــــــــاريخ�ا+ســــــــــلم�ن�قــــــــــديما

وقـــــــــد�, +ـــــــــا�أخـــــــــذوا�بأســـــــــباmwا�كمـــــــــا�يـــــــــأمرهم�ديـــــــــ×mم

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

ن�لهـــــــم�إ��إذا�عـــــــادوا�وعوقبـــــــوا�بمـــــــا�هـــــــم�عليـــــــه�اليـــــــوم�مـــــــن�الـــــــذل�و�نحطـــــــاط�ولـــــــن�يعـــــــود�إلـــــــmÇم�مـــــــا�كـــــــا

�: " ــــــــ�fصــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم
ُ
ــــــــة ــــــــِه�ُتْرَب

َّ
ِبْســــــــِم�الل

 : 839وÚي, وب�ن�أّن�الناس�قد�انقسموا�~ي�فهمه�عSى�أقسام

َم�شــــــــــفاء�مــــــــــا�بعــــــــــده�مــــــــــن�
َّ
ْيــــــــــِه�َوآِلــــــــــِه�َوَســــــــــل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
Sَصـــــــــ�fــــــــــ

�
ً
ى�يشـــــــفيان�مريضـــــــا

ّ
هـــــــذا�محـــــــال،�~ـــــــي�الÄـــــــvاب�مكــــــروب،�و~ـــــــي�الريـــــــق�مكـــــــروب،�فـــــــأن

 .عنصرين،�ودعوا�التعليل،�فالقول�ما�يقول�التحليل

�رســــــــول�هللا،�فقــــــــد�: 
ً
آمنــــــــا�بــــــــأن�محمــــــــدا

�أن�تربـــــــــة�الـــــــــوطن�معجونـــــــــة�بريـــــــــق�أبنائـــــــــه،�تشـــــــــفي�مـــــــــن�القـــــــــروح�
ً
علـــــــــم�النـــــــــاس�مـــــــــن�قبـــــــــل�أربعـــــــــة�عشـــــــــر�قرنـــــــــا
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fÁـــــــÂـــــــا�, الّنـــــــاس�بخطـــــــب�معقـــــــدة�مســـــــجعة�طويلـــــــة�مـــــــن�مخلفـــــــات�ا+اmÇيرا�ـــــــى�ف��

وقــــــــــد�طبــــــــــق�هــــــــــذا�بوضــــــــــوح�وجــــــــــUء�~ــــــــــي�كتاباتــــــــــه�فكانــــــــــت�دائمــــــــــا�تUمــــــــــس�الواقــــــــــع�. 834..."�الســــــــــامع�ن�

فــــــــــــانظر�إ`ـــــــــــى�حالتنــــــــــــا�معشـــــــــــر�ا+ســــــــــــلم�ن�الجزائـــــــــــري�ن�وغ�ــــــــــــ�vالجزائـــــــــــري�ن،�تجــــــــــــد�: "وم×mــــــــــــا�قولـــــــــــه, 

�~ــــــــي�هــــــــذا�الضــــــــUل
ً
فÄــــــــvاهم�يــــــــدعون�مــــــــن�يعتقــــــــدون�فــــــــmÇم�ا: الســــــــواد��عظــــــــم�مــــــــن�عامتنــــــــا�غارقــــــــا

�حيــــــــــــاء�و�مــــــــــــوات،�يســــــــــــألوmÙم�حــــــــــــوائجهم�مــــــــــــن�دفــــــــــــع�الضــــــــــــر،�وجلــــــــــــب�النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�

ويـــــــذهبون�إ`ـــــــى��ضـــــــرحة�ال�ـــــــ�fشـــــــيدت�علmÇـــــــا�القبـــــــاب،�أو�. النســـــــل،�وإنـــــــزال�الغيـــــــث،�وغ�ـــــــ�vذلـــــــك�ممـــــــا�يســـــــألون 

 .835..."ظلمت�mwا�ا+ساجد�فيدعون�من�فmÇا

ان�ا+ســـــــلم�ن�إ`ــــــــى�مـــــــا�وصـــــــلت�إليــــــــه�مـــــــن�الذلـــــــة�وا+هانــــــــةالحـــــــديث�عـــــــن��ســــــــباب�ال�ـــــــ�fأدت�إ`ـــــــى�وصــــــــول�أوطـــــــ

ــــــوًرا: (قـــــال�~ـــــي�تفســـــ�vه�لقولــــــه�تعـــــا`ى
ُ
ـــــَك�َمْحظ ـــــاُء�َرّبِ

َ
ــــــاَن�َعط

َ
ـــــَك�َوَمـــــا�ك ــــــاِء�َرّبِ

َ
ِء�ِمـــــْن�َعط

َ
ِء�َوَهـــــُؤ�

َ
�َهـــــُؤ� �ُنِمــــــدُّ

�
Uـــــ

ُ
ك

 
ً
�وحــــــــــديثا

ً
الــــــــــذي�أفادتــــــــــه�¢يــــــــــة�الكريمــــــــــة�مشــــــــــاهد�~ــــــــــي�تــــــــــاريخ�ا+ســــــــــلم�ن�قــــــــــديما

+ـــــــــا�أخـــــــــذوا�بأســـــــــباmwا�كمـــــــــا�يـــــــــأمرهم�ديـــــــــ×mم, ورفعـــــــــوا�علـــــــــم�ا+دنيـــــــــة�الحقـــــــــة�بـــــــــالعلوم�والصـــــــــنائع

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

وعوقبـــــــوا�بمـــــــا�هـــــــم�عليـــــــه�اليـــــــوم�مـــــــن�الـــــــذل�و�نحطـــــــاط�ولـــــــن�يعـــــــود�إلـــــــmÇم�مـــــــا�كـــــــا

 . 837"إ`ى�امتثال�أمر�رmwم�~ي��خذ�بتلك��سباب

وقــــــــف�ابــــــــن�بــــــــاديس�مــــــــع�حــــــــديث�الن�ــــــــ�fصــــــــSى�هللا�عليــــــــه�وســــــــلم: التصــــــــريح�بحــــــــب�الــــــــوطن

َفى�َسِقيُمَنا
ْ
ْرِضَنا�ِبِريَقِة�َبْعِضَنا�ُيش

َ
وب�ن�أّن�الناس�قد�انقسموا�~ي�فهمه�عSى�أقسام. 838"أ

َم�شــــــــــفاء�مــــــــــا�بعــــــــــده�مــــــــــن�: يقـــــــــول�ا+تخلــــــــــف�القاصــــــــــر
َّ
ْيــــــــــِه�َوآِلــــــــــِه�َوَســــــــــل

َ
ى�ُهللا�َعل

َّ
Sَصـــــــــ�fتربــــــــــة�ا+دينــــــــــة�بريــــــــــق�الن�ــــــــــ

�: ويقــــــول�الطبيـــــــب�ا+ســـــــتغرب
ً
ى�يشـــــــفيان�مريضـــــــا

ّ
هـــــــذا�محـــــــال،�~ـــــــي�الÄـــــــvاب�مكــــــروب،�و~ـــــــي�الريـــــــق�مكـــــــروب،�فـــــــأن

  !أو�ينفسان�عن�مكروب؟

عنصرين،�ودعوا�التعليل،�فالقول�ما�يقول�التحليلها�هنا�تفاعل�ب�ن�: ويقول�الكيماوي 

: ويقــــــــول�ذوو�ا+نــــــــازع�القوميــــــــة�والوطنيــــــــة،�ولــــــــو�كــــــــانوا�يــــــــدينون�بالوثنيــــــــة

�أن�تربـــــــــة�الـــــــــوطن�معجونـــــــــة�بريـــــــــق�أبنائـــــــــه،�تشـــــــــفي�مـــــــــن�القـــــــــروح�
ً
علـــــــــم�النـــــــــاس�مـــــــــن�قبـــــــــل�أربعـــــــــة�عشـــــــــر�قرنـــــــــا
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fÁـــــــÂالّنـــــــاس�بخطـــــــب�معقـــــــدة�مســـــــجعة�طويلـــــــة�مـــــــن�مخلفـــــــات�ا+ا

وأمــــــــــراض�الســــــــــامع�ن�

, الـــــــــــذي�يحيـــــــــــاه

�~ــــــــي�هــــــــذا�الضــــــــUل
ً
الســــــــواد��عظــــــــم�مــــــــن�عامتنــــــــا�غارقــــــــا

�حيــــــــــــاء�و�مــــــــــــوات،�يســــــــــــألوmÙم�حــــــــــــوائجهم�مــــــــــــن�دفــــــــــــع�الضــــــــــــر،�وجلــــــــــــب�النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�

النســـــــل،�وإنـــــــزال�الغيـــــــث،�وغ�ـــــــ�vذلـــــــك�ممـــــــا�يســـــــألون 

ظلمت�mwا�ا+ساجد�فيدعون�من�فmÇا

الحـــــــديث�عـــــــن��ســــــــباب�ال�ـــــــ�fأدت�إ`ـــــــى�وصــــــــول�أوطـــــــ .5

قـــــال�~ـــــي�تفســـــ�vه�لقولــــــه�تعـــــا`ى

" 
ً
�وحــــــــــديثا

ً
الــــــــــذي�أفادتــــــــــه�¢يــــــــــة�الكريمــــــــــة�مشــــــــــاهد�~ــــــــــي�تــــــــــاريخ�ا+ســــــــــلم�ن�قــــــــــديما

ورفعـــــــــوا�علـــــــــم�ا+دنيـــــــــة�الحقـــــــــة�بـــــــــالعلوم�والصـــــــــنائع, العـــــــــالم

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

وعوقبـــــــوا�بمـــــــا�هـــــــم�عليـــــــه�اليـــــــوم�مـــــــن�الـــــــذل�و�نحطـــــــاط�ولـــــــن�يعـــــــود�إلـــــــmÇم�مـــــــا�كـــــــا, رmwـــــــم

إ`ى�امتثال�أمر�رmwم�~ي��خذ�بتلك��سباب

التصــــــــريح�بحــــــــب�الــــــــوطن .6

َفى�َسِقيُمَنا
ْ
ْرِضَنا�ِبِريَقِة�َبْعِضَنا�ُيش

َ
أ

يقـــــــــول�ا+تخلــــــــــف�القاصــــــــــر •

  .شفاء

ويقــــــول�الطبيـــــــب�ا+ســـــــتغرب •

أو�ينفسان�عن�مكروب

ويقول�الكيماوي � •

ويقــــــــول�ذوو�ا+نــــــــازع�القوميــــــــة�والوطنيــــــــة،�ولــــــــو�كــــــــانوا�يــــــــدينون�بالوثنيــــــــة •

�أن�تربـــــــــة�الـــــــــوطن�معجونـــــــــة�بريـــــــــق�أبنائـــــــــه،�تشـــــــــفي�مـــــــــن�القـــــــــروح�
ً
علـــــــــم�النـــــــــاس�مـــــــــن�قبـــــــــل�أربعـــــــــة�عشـــــــــر�قرنـــــــــا
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�مــــــن�ا+حبــــــة�و�خــــــUص�لــــــه،�وليؤكــــــد�فmÇــــــا�معgــــــ�Åالحفــــــاظ�
ً
mwم�عقــــــدا

ن�الــــــوطن�مّنــــــة�كــــــانوا�ع×mــــــا�غــــــافل�ن،�فقــــــد�كــــــانوا�يعلمــــــون�مــــــن�علــــــم�

الفطـــــــــرة�أن�تربـــــــــة�الــــــــــوطن�تغـــــــــذي�وتـــــــــروي،�فجــــــــــاءهم�مـــــــــن�علـــــــــم�النبــــــــــوة�أmÙـــــــــا�تشـــــــــفي�فلــــــــــيس�هـــــــــذا�الحــــــــــديث�

ـــــــــه�ببـــــــــاب� حـــــــــب]"ولـــــــــو�أنصـــــــــف�ا+حـــــــــدثون�+ـــــــــا�وضـــــــــعوه�~ـــــــــي�بـــــــــاب�الر�ـــــــــى�والطـــــــــب،�فإّن

شــــــــــمة�مــــــــــن�تربــــــــــة�: ومــــــــــا�تــــــــــرى�ذلــــــــــك�الغريــــــــــب�ا+ــــــــــريض�الــــــــــذي�ســــــــــئل�فــــــــــيم�شــــــــــفاؤك؟�فقــــــــــال

ــــــه�يقــــــول  �بــــــه�بعــــــد�إيمــــــان�أّن
ً
ولــــــم�, تربــــــة�أرضــــــنا،�بريقــــــة�بعضــــــنا: ولقــــــد�زادنــــــا�إيمانــــــا

, ولكــــــــن�الســــــــر�~ــــــــي�أرضــــــــنا�وبعضــــــــنا�ومريضــــــــنا

"��مــــــا�يتــــــبجح�بــــــه�ا+فتونــــــون 
وبــــــ�ن�~ــــــي�. 841

�بحيــــــــاة���حيــــــــاة�ل"أنــــــــه�, موضــــــــع�آخــــــــر�وهــــــــو�يتحــــــــدث�عــــــــن�خ½ــــــــ�vالنملــــــــة�~ــــــــي�قصــــــــة�ســــــــليمان�عليــــــــه�الســــــــUم
ّ
لشــــــــخص�إ�

842.  

: قـــــــال�~ـــــــي�حديثـــــــه�عـــــــن�طبيعـــــــة�ملـــــــك��نبيـــــــاء�علـــــــmÇم�الســـــــUم

نطـــــــــاق�العـــــــــدل�والرحمـــــــــة��ومـــــــــن�طبيعتـــــــــه�الـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�القـــــــــوة�والتنويـــــــــه�mwـــــــــا�وبنـــــــــاء�الحيـــــــــاة�علmÇـــــــــا،�لكـــــــــن�~ـــــــــي

"
844. 

قـــــــال�~ـــــــي�حديثـــــــه�عـــــــن�قصـــــــة�بgـــــــ�fإســـــــرائيل�مـــــــع�

�
ً
ــــــــــة ِئمَّ

َ
ُهــــــــــْم�أ

َ
ْرِض�َوَنْجَعل

َ ْ
ــــــــــي�� ِذيَن�اْسُتْضــــــــــِعُفوا�ِ~

ــــــــــــــــانُ 
َ
�َوُنــــــــــــــــِرَي�ِفْرَعــــــــــــــــْوَن�َوَهاَمــــــــــــــــاَن�َوُجُنوَدُهَمــــــــــــــــا�ِمــــــــــــــــْ×mُْم�َمــــــــــــــــا�ك وا�ِ
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�مــــــن�ا+حبــــــة�و�خــــــUص�لــــــه،�وليؤكــــــد�فmÇــــــا�معgــــــ�Åالحفــــــاوالجــــــروح،�ل�ــــــvبط�بــــــ�ن�تربتــــــه�وبــــــ�ن�قلــــــو 
ً
mwم�عقــــــدا

ظ�بــــــه،�وليقــــــرر�لهــــــم�مــــــن�مــــــ'ن�الــــــوطن�مّنــــــة�كــــــانوا�ع×mــــــا�غــــــافل�ن،�فقــــــد�كــــــانوا�يعلمــــــون�مــــــن�علــــــم�

الفطـــــــــرة�أن�تربـــــــــة�الــــــــــوطن�تغـــــــــذي�وتـــــــــروي،�فجــــــــــاءهم�مـــــــــن�علـــــــــم�النبــــــــــوة�أmÙـــــــــا�تشـــــــــفي�فلــــــــــيس�هـــــــــذا�الحــــــــــديث�

�+ع�Ågط�f،�ولكنه�درس�~
ً
 .ي�الوطنية�عظيمإرشادا

ـــــــــه�ببـــــــــاب�: "ثـــــــــم�عقـــــــــب�عSـــــــــى�هـــــــــذه��قـــــــــوال ولـــــــــو�أنصـــــــــف�ا+حـــــــــدثون�+ـــــــــا�وضـــــــــعوه�~ـــــــــي�بـــــــــاب�الر�ـــــــــى�والطـــــــــب،�فإّن

  :وما�نرى�هذا�القول 

�
ً
ة
َ
ْيل
َ
�ل نَّ

َ
Äِبْي
َ
ْيَت�ِشْعِرْي�َهْل�أ

َ
�ل

َ
�
َ
ِخٌر�َوَجِلْيُل ... أ

ْ
ي�ِإذ   ِبَواٍد�َوَحْوِ̀

ٍة� ِفْيل... َه�ِمَجنَّ
َ
�َوط

ٌ
اَمة

َ
ي�ش ِ̀   840)َوَهْل�َتْبُدَوْن�

�ســــــــــائًرا�عSــــــــــى�شــــــــــعاعه
ّ
ومــــــــــا�تــــــــــرى�ذلــــــــــك�الغريــــــــــب�ا+ــــــــــريض�الــــــــــذي�ســــــــــئل�فــــــــــيم�شــــــــــفاؤك, إ�

ــــــه�يقــــــول ... إصــــــطخر،�وشــــــربة�مــــــن�مــــــاء�mÙاونــــــد �بــــــه�بعــــــد�إيمــــــان�أّن
ً
ولقــــــد�زادنــــــا�إيمانــــــا

ولكــــــــن�الســــــــر�~ــــــــي�أرضــــــــنا�وبعضــــــــنا�ومريضــــــــنا, �بريــــــــق�بgــــــــ�fآدم�فلــــــــيس�الســــــــر�~ــــــــي�تربــــــــة�وريــــــــق�ومــــــــرض

��مــــــا�يتــــــب�فهــــــذه]وهللا]ربنــــــا]صــــــخرة]iســــــاس]�ــــــي]بنــــــاء]الوحــــــدة]الوطنيــــــة]والقوميــــــة،

موضــــــــع�آخــــــــر�وهــــــــو�يتحــــــــدث�عــــــــن�خ½ــــــــ�vالنملــــــــة�~ــــــــي�قصــــــــة�ســــــــليمان�عليــــــــه�الســــــــUم

�إذا�شعر�بأّنه�جزء�م×mم
ّ
�بنجا»mم،�وأن���خ��vلهم�فيه�إ�

ّ
842"قومه،�و��نجاة�لهم�إ�

قـــــــال�~ـــــــي�حديثـــــــه�عـــــــن�طبيعـــــــة�ملـــــــك��نبيـــــــاء�علـــــــmÇم�الســـــــUم: وحمايـــــــة��وطـــــــان, حديثــــــه�عـــــــن�جهـــــــاد�ا+عتـــــــدين

ومـــــــــن�طبيعتـــــــــه�الـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�القـــــــــوة�والتنويـــــــــه�mwـــــــــا�وبنـــــــــاء�الحيـــــــــاة�علmÇـــــــــا،�لكـــــــــن�~ـــــــــي

ةٍ : (ولدفاع�ا+عتدين،�كما�قال�تعا`ى وَّ
ُ
ْعُتْم�ِمْن�ق

َ
ُهْم�َما�اْسَتط

َ
وا�ل ِعدُّ

َ
"843)َوأ

قـــــــال�~ـــــــي�حديثـــــــه�عـــــــن�قصـــــــة�بgـــــــ�fإســـــــرائيل�مـــــــع�: تســـــــلية�ا+ـــــــؤمن�ن�ا+ستضـــــــعف�ن�ببيـــــــان�عاقبـــــــة�أمـــــــر�ا+عتـــــــدين

ــــــــــ: (فرعــــــــــون�~ــــــــــي�تفســــــــــ�vه�لقولــــــــــه�تعــــــــــا`ى
َّ
ــــــــــى�ال

َ
Sَع� ْن�َنُمــــــــــنَّ

َ
ْرَوُنِريــــــــــُد�أ

َ ْ
ــــــــــي�� ِذيَن�اْسُتْضــــــــــِعُفوا�ِ~

ــــــــــــــــانُ 
َ
ْرِض�َوُنــــــــــــــــِرَي�ِفْرَعــــــــــــــــْوَن�َوَهاَمــــــــــــــــاَن�َوُجُنوَدُهَمــــــــــــــــا�ِمــــــــــــــــْ×mُْم�َمــــــــــــــــا�ك

َ ْ
ــــــــــــــــي�� ُهــــــــــــــــْم�ِ~

َ
ــــــــــــــــَن�ل ِ

ّ
ــــــــــــــــَواِرِث�َن�َوُنَمك

ْ
ُهــــــــــــــــُم�ال

َ
َوَنْجَعل
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والجــــــروح،�ل�ــــــvبط�بــــــ�ن�تربتــــــه�وبــــــ�ن�قلــــــو 

لــــــه�و�حتفــــــاظ�بــــــه،�وليقــــــرر�لهــــــم�مــــــن�مــــــ

الفطـــــــــرة�أن�تربـــــــــة�الــــــــــوطن�تغـــــــــذي�وتـــــــــروي،�فجــــــــــاءهم�مـــــــــن�علـــــــــم�النبــــــــــوة�أmÙـــــــــا�تشـــــــــفي�فلــــــــــيس�هـــــــــذا�الحــــــــــديث�

�+ع�Ågط�f،�ولكنه�درس�~
ً
إرشادا

ثـــــــــم�عقـــــــــب�عSـــــــــى�هـــــــــذه��قـــــــــوال

وما�نرى�هذا�القول , أشبه�"الوطن

)�
ً
ة
َ
ْيل
َ
�ل نَّ

َ
Äِبْي
َ
ْيَت�ِشْعِرْي�َهْل�أ

َ
�ل

َ
�
َ
أ

�ِمَيا
ً
ِرَدْن�َيْوما

َ
ٍة�َوَهْل�أ َه�ِمَجنَّ

�ســــــــــائًرا�عSــــــــــى�شــــــــــعاعه
ّ
إ�

إصــــــطخر،�وشــــــربة�مــــــن�مــــــاء�mÙاونــــــد

ة��رض�بريــــــــق�بgــــــــ�fآدم�فلــــــــيس�الســــــــر�~ــــــــي�تربــــــــة�وريــــــــق�ومــــــــرتربــــــــ: يقــــــــل

فهــــــذه]وهللا]ربنــــــا]صــــــخرة]iســــــاس]�ــــــي]بنــــــاء]الوحــــــدة]الوطنيــــــة]والقوميــــــة،

موضــــــــع�آخــــــــر�وهــــــــو�يتحــــــــدث�عــــــــن�خ½ــــــــ�vالنملــــــــة�~ــــــــي�قصــــــــة�ســــــــليمان�عليــــــــه�الســــــــUم

�إذا�شعر�بأّنه�جزء�م×mم
ّ
�بنجا»mم،�وأن���خ��vلهم�فيه�إ�

ّ
قومه،�و��نجاة�لهم�إ�

حديثــــــه�عـــــــن�جهـــــــاد�ا+عتـــــــدين .7

ومـــــــــن�طبيعتـــــــــه�الـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�القـــــــــوة�والتنويـــــــــه�mwـــــــــا�وبنـــــــــاء�الحيـــــــــاة�علmÇـــــــــا،�لكـــــــــن�~ـــــــــي"

ولدفاع�ا+عتدين،�كما�قال�تعا`ى

تســـــــلية�ا+ـــــــؤمن�ن�ا+ستضـــــــعف�ن�ببيـــــــان�عاقبـــــــة�أمـــــــر�ا+عتـــــــدين .8

فرعــــــــــون�~ــــــــــي�تفســــــــــ�vه�لقولــــــــــه�تعــــــــــا`ى

ْر
َ ْ
ــــــــــــــــي�� ُهــــــــــــــــْم�ِ~

َ
ــــــــــــــــَن�ل ِ

ّ
ــــــــــــــــَواِرِث�َن�َوُنَمك

ْ
ُهــــــــــــــــُم�ال

َ
َوَنْجَعل
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ن�يعلـــــــــم�هـــــــــذا��نســـــــــان�مـــــــــن�ســـــــــ'ن�إّن�هللا�أراد�بمـــــــــا�صـــــــــنع�لبgـــــــــ�fإســـــــــرائيل�وبمـــــــــا�قـــــــــال�لهـــــــــم�أ

هللا�~ــــــي�كونـــــــه�مـــــــا�لـــــــم�يكـــــــن�يعلـــــــم،�وهـــــــو�إخـــــــراج�الضــــــد�مـــــــن�الضـــــــد،�وإخـــــــراج�ال)ـــــــي�مـــــــن�ا+يـــــــت،�وإنقـــــــاذ��مـــــــة�

�مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�الروحيـــــــة،�و��مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�ا+اديـــــــة�مـــــــن�اســـــــتعباد�
ً
الضـــــــعيفة�ال�ـــــــ���fتملـــــــك�شـــــــيئا

. الضـــــــــعفاء�مـــــــــن�مخلـــــــــب�أقـــــــــوى��قويـــــــــاء

والتمكـــــــــــــــــ�ن�لهـــــــــــــــــم�~ـــــــــــــــــي��رض،�وإرادة��قويـــــــــــــــــاء�

 .846"ض�من�روح�هللا

ــــــــِذيَن�: (تفســــــــ�vه�لقولــــــــه�تعــــــــا`ىقــــــــال�~ــــــــي�
َّ
َوال

ِقــــــــ�َن�ِإَماًمــــــــا ُمتَّ
ْ
َنــــــــا�ِلل

ْ
ْعــــــــُ�ٍن�َواْجَعل

َ
�أ
َ
ة ــــــــرَّ

ُ
اِتَنــــــــا�ق يَّ ّرِ

ُ
ْزَواِجَنــــــــا�َوذ

َ
َنــــــــا�ِمــــــــْن�أ

َ
َنــــــــا�َهــــــــْب�ل ــــــــوَن�َربَّ

ُ
و~ــــــــي�الÄــــــــ�وج�تكث�ــــــــ�v", 847)َيُقول

�جــــــــــر��الــــــــــدين�والــــــــــدنيا،�و~ــــــــــي�هــــــــــذا�مــــــــــا�فيــــــــــه�مــــــــــن�

َصـــــــْمَنا�: "(قـــــــال�~ـــــــي�تفســـــــ�vه�لقولـــــــه�تعـــــــا`ى
َ
ـــــــْم�ق

َ
َوك

ـــــــــِديًدا�
َ
َحاَســـــــــْبَناَها�ِحَســـــــــاًبا�ش

َ
mَـــــــــا�َوُرُســـــــــِلِه�ف ِwّْمـــــــــِر�َر

َ
ْرَيـــــــــٍة�َعَتـــــــــْت�َعـــــــــْن�أ

َ
ْن�ِمـــــــــْن�ق ّيِ

َ
ـــــــــأ
َ
َوك

ــــــاٍن�
َ
�َمك ــــــّلِ

ُ
ــــــًدا�ِمــــــْن�ك

َ
َهــــــا�َرغ

ُ
ِتmَÇــــــا�ِرْزق

ْ
�َيأ

ً
ــــــة َمِئنَّ

ْ
�ُمط

ً
اَنــــــْت�آِمَنــــــة

َ
�ك
ً
ْرَيــــــة

َ
�ق

ً
U
َ
ــــــُه�َمــــــث

َّ
َوَضــــــَرَب�الل

ـــــــاُنوا�َيْصــــــــَنُعوَن 
َ
ـــــــْوِف�ِبَمـــــــا�ك

َ
خ
ْ
ُجــــــــوِع�َوال

ْ
ـــــــُه�ِلَبـــــــاَس�ال

َّ
َهــــــــا�الل

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ـــــــِه�ف

َّ
ُعِم�الل

ْ
ن
َ
َفـــــــَرْت�ِبـــــــأ

َ
ك
َ
هـــــــذه�¢يــــــــات��فأفـــــــادت, 851)ف

والحــــــــث�عSــــــــى�تــــــــدارك��مــــــــر�فيــــــــه�بــــــــاþقUع�عــــــــن�الظلــــــــم�
852.  

عمــــــــــل�ابـــــــــن�بــــــــــاديس�: وغ�vهـــــــــا, و�جتماعيـــــــــة

, عقديــــــــــــة�وتشــــــــــــريعية, وحقــــــــــــائق�مختلفــــــــــــة

مــــــــــــع�اســــــــــــتطراد�~ــــــــــــي�الجمــــــــــــع�, وكونيــــــــــــة, 

, والتنبيـــــــــــــــــه, والتحليـــــــــــــــــل, والتعليـــــــــــــــــل, والتفصـــــــــــــــــيل
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إّن�هللا�أراد�بمـــــــــا�صـــــــــنع�لبgـــــــــ�fإســـــــــرائيل�وبمـــــــــا�قـــــــــال�لهـــــــــم�أ.  "

هللا�~ــــــي�كونـــــــه�مـــــــا�لـــــــم�يكـــــــن�يعلـــــــم،�وهـــــــو�إخـــــــراج�الضــــــد�مـــــــن�الضـــــــد،�وإخـــــــراج�ال

�مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�الروحيـــــــة،�و��مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�ا+اديـــــــة�مـــــــن�اســـــــتعباد�
ً
الضـــــــعيفة�ال�ـــــــ���fتملـــــــك�شـــــــيئا

الضـــــــــعفاء�مـــــــــن�مخلـــــــــب�أقـــــــــوى��قويـــــــــاء�فهـــــــــو�مثـــــــــل�عمSـــــــــي�ضـــــــــربه�هللا�لخـــــــــUص�أضـــــــــعف, �قويـــــــــاء�ا+تـــــــــأله�ن

والتمكـــــــــــــــــ�ن�لهـــــــــــــــــم�~ـــــــــــــــــي��ر, وجعـــــــــــــــــل�ا+ستضـــــــــــــــــعف�ن�أئمـــــــــــــــــة�وارثـــــــــــــــــ�ن،�وســـــــــــــــــادة�غـــــــــــــــــالب�ن

ا+ستعل�ن�~ي��رض�عاقبة�باطلهم،�لكي�Uييأس�ا+ستضعفون�~ي��رض�من�روح�هللا

قــــــــال�~ــــــــي�, وعــــــــن�مصــــــــالحها, الــــــــدعوة�إ`ــــــــى�تكث�ــــــــ�vســــــــواد�ا+ــــــــدافع�ن�عــــــــن��ّمــــــــة

ِقــــــــ�َن�ِإَماًمــــــــا ُمتَّ
ْ
َنــــــــا�ِلل

ْ
ْعــــــــُ�ٍن�َواْجَعل

َ
�أ
َ
ة ــــــــرَّ

ُ
اِتَنــــــــا�ق يَّ ّرِ

ُ
ْزَواِجَنــــــــا�َوذ

َ
َنــــــــا�ِمــــــــْن�أ

َ
َنــــــــا�َهــــــــْب�ل ــــــــوَن�َربَّ

ُ
َيُقول

ســــــــــواد��ّمــــــــــة�وا+ــــــــــدافع�ن�عــــــــــن�ا+لــــــــــة�والقــــــــــائم�ن�بمصــــــــــالح�الــــــــــدين�والــــــــــدنيا،�و~ــــــــــي�هــــــــــذا�مــــــــــا�فيــــــــــه�مــــــــــن�

قـــــــال�~ـــــــي�تفســـــــ�vه�لقولـــــــه�تعـــــــا`ى: وبيـــــــان�خطـــــــره�العظـــــــيم�عSـــــــى��وطـــــــان, التحـــــــذير�مـــــــن�الظلـــــــم

 
ً
ـــــــــة
َ
اِ+
َ
اَنـــــــــْت�ظ

َ
ْرَيـــــــــٍة�ك

َ
ـــــــــِديًدا�(, 849)ِمـــــــــْن�ق

َ
َحاَســـــــــْبَناَها�ِحَســـــــــاًبا�ش

َ
mَـــــــــا�َوُرُســـــــــِلِه�ف ِwّْمـــــــــِر�َر

َ
ْرَيـــــــــٍة�َعَتـــــــــْت�َعـــــــــْن�أ

َ
ْن�ِمـــــــــْن�ق ّيِ

َ
ـــــــــأ
َ
َوك

ــــــًرا
ْ
اًبا�ُنك

َ
ــــــاٍن�(, 850)َناَها�َعــــــذ

َ
�َمك ــــــّلِ

ُ
ــــــًدا�ِمــــــْن�ك

َ
َهــــــا�َرغ

ُ
ِتmَÇــــــا�ِرْزق

ْ
�َيأ

ً
ــــــة َمِئنَّ

ْ
�ُمط

ً
اَنــــــْت�آِمَنــــــة

َ
�ك
ً
ْرَيــــــة

َ
�ق

ً
U
َ
ــــــُه�َمــــــث

َّ
َوَضــــــَرَب�الل

ـــــــاُنوا�َيْصــــــــَنُعوَن 
َ
ـــــــْوِف�ِبَمـــــــا�ك

َ
خ
ْ
ُجــــــــوِع�َوال

ْ
ـــــــُه�ِلَبـــــــاَس�ال

َّ
َهــــــــا�الل

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ـــــــِه�ف

َّ
ُعِم�الل

ْ
ن
َ
َفـــــــَرْت�ِبـــــــأ

َ
ك
َ
ف

والحــــــــث�عSــــــــى�تــــــــدارك��مــــــــر�فيــــــــه�بــــــــاþقUع�عــــــــن�الظلــــــــم�... أن�ســــــــبب�الهــــــــUك�والعــــــــذاب�هــــــــو�الظلــــــــم،�والفســــــــاد

"والفساد،�والرجوع�إ`ى�طاعة�هللا�وإعمال�يد��صUح�~ي�جميع�الشئون 
852

و�جتماعيـــــــــة, و�قتصــــــــــادية, �هتمـــــــــام�بقضـــــــــايا�الــــــــــوطن�ا+ختلفـــــــــة�السياســـــــــية

وحقــــــــــــائق�مختلفــــــــــــة, اســــــــــــتخراج�مــــــــــــا�~ــــــــــــي�¢يــــــــــــة�أو�¢يــــــــــــات�مــــــــــــن�أحكــــــــــــام�وحكــــــــــــم

, وتاريخيــــــــــــة, واقتصــــــــــــادية, وسياســــــــــــية, واجتماعيــــــــــــة, ونفســــــــــــية

والتفصـــــــــــــــــيل, والتأصـــــــــــــــــيل�والتفريـــــــــــــــــع, والتـــــــــــــــــدقيق, والغـــــــــــــــــوص

                   

 �	�Q5,6. 
���	( �(� ���
. )1/391.( 

74. 
���	( �(� ���
. )1/237.( 

11. 
8. 

112. 
���	( �(� ���
. )1/125.( 

ا�	و��� ا�����

Page 309 

 إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!

ُروَن 
َ
.  "845)َيْحـــــــــذ

هللا�~ــــــي�كونـــــــه�مـــــــا�لـــــــم�يكـــــــن�يعلـــــــم،�وهـــــــو�إخـــــــراج�الضــــــد�مـــــــن�الضـــــــد،�وإخـــــــراج�ال

�مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�الروحيـــــــة،�و��مـــــــن�وســـــــائل�القـــــــوة�ا+اديـــــــة�مـــــــن�اســـــــتعباد�
ً
الضـــــــعيفة�ال�ـــــــ���fتملـــــــك�شـــــــيئا

�قويـــــــــاء�ا+تـــــــــأله�ن

وجعـــــــــــــــــل�ا+ستضـــــــــــــــــعف�ن�أئمـــــــــــــــــة�وارثـــــــــــــــــ�ن،�وســـــــــــــــــادة�غـــــــــــــــــالب�ن

ا+ستعل�ن�~ي��رض�عاقبة�باطلهم،�لكي�Uييأس�ا+ستضعفون�~ي��ر

الــــــــدعوة�إ`ــــــــى�تكث�ــــــــ�vســــــــواد�ا+ــــــــدافع�ن�عــــــــن��ّمــــــــة .9

ِقــــــــ�َن�ِإَماًمــــــــا ُمتَّ
ْ
َنــــــــا�ِلل

ْ
ْعــــــــُ�ٍن�َواْجَعل

َ
�أ
َ
ة ــــــــرَّ

ُ
اِتَنــــــــا�ق يَّ ّرِ

ُ
ْزَواِجَنــــــــا�َوذ

َ
َنــــــــا�ِمــــــــْن�أ

َ
َنــــــــا�َهــــــــْب�ل ــــــــوَن�َربَّ

ُ
َيُقول

ســــــــــواد��ّمــــــــــة�وا+ــــــــــدافع�ن�عــــــــــن�ا+لــــــــــة�والقــــــــــائم�ن�بمصــــــــــال

 .848"وا+ثوبة

التحـــــــذير�مـــــــن�الظلـــــــم .10

 
ً
ـــــــــة
َ
اِ+
َ
اَنـــــــــْت�ظ

َ
ْرَيـــــــــٍة�ك

َ
ِمـــــــــْن�ق

بْ 
َّ
ــــــًراَوَعـــــذ

ْ
اًبا�ُنك

َ
َناَها�َعــــــذ

ـــــــاُنوا�َيْصــــــــَنُعوَن 
َ
ـــــــْوِف�ِبَمـــــــا�ك

َ
خ
ْ
ُجــــــــوِع�َوال

ْ
ـــــــُه�ِلَبـــــــاَس�ال

َّ
َهــــــــا�الل

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ـــــــِه�ف

َّ
ُعِم�الل

ْ
ن
َ
َفـــــــَرْت�ِبـــــــأ

َ
ك
َ
ف

أن�ســــــــبب�الهــــــــUك�والعــــــــذاب�هــــــــو�الظلــــــــم،�والفســــــــاد

والفساد،�والرجوع�إ`ى�طاعة�هللا�وإعمال�يد��صUح�~ي�جميع�الشئون 

�هتمـــــــــام�بقضـــــــــايا�الــــــــــوطن�ا+ختلفـــــــــة�السياســـــــــية .11

اســــــــــــتخراج�مــــــــــــا�~ــــــــــــي�¢يــــــــــــة�أو�¢يــــــــــــات�مــــــــــــن�أحكــــــــــــام�وحكــــــــــــم"Sــــــــــــى�ع

ونفســــــــــــية, وأخUقيــــــــــــة

والغـــــــــــــــــوص, والتحقيـــــــــــــــــق
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ومــــــــــن�الّنمــــــــــاذج�الدالــــــــــة�. 853"وتطريزهــــــــــا�بالفوائــــــــــد�العلميــــــــــة�والنكــــــــــت�البUغيــــــــــة�ونحوهــــــــــا

ــــــــُه�: (فقــــــــد�قــــــــال�~ــــــــي�تفســــــــ�vه�لقولــــــــه�تعــــــــا`ى ُقْرَبــــــــى�َحقَّ
ْ
ا�ال

َ
َوآِت�ذ

ومـــــــــا�مـــــــــن�, اس�كلهـــــــــم�~ـــــــــي�حاجـــــــــة�مشـــــــــvÄكة�إ`ـــــــــى�بعضـــــــــهم

وقيــــــام�كــــــل�فــــــرد�مــــــن�أفــــــراد�ا+جتمــــــع�بمــــــا�عليــــــه�مــــــن�

ومــــــــن�الّنمــــــــاذج�الدالــــــــة�عSـــــــــى�. 855"حقــــــــوق�نحــــــــو�غ�ــــــــvه�هــــــــو�الـــــــــذي�يســــــــد�تلــــــــك�الحاجــــــــة�ا+شــــــــvÄكة�بـــــــــ�ن�النــــــــاس

مــــــن�حــــــق�الرعيــــــة�عSــــــى�راعmÇــــــا�: "ســــــليمان�عليــــــه�الســــــUم

يباشـــــــر�بنفســـــــه�مـــــــا�اســـــــتطاع�, أن�يتفقـــــــدها،�ويتعـــــــرف�أحوالهـــــــا؛�إذ�هـــــــو�مســـــــؤول�عـــــــن�الجليـــــــل�والـــــــدقيق�م×mـــــــا

وينـــــــــيط�بأهـــــــــل�الخ½ـــــــــvة�وا+قـــــــــدرة�, مباشـــــــــرته�م×mـــــــــا،�ويضـــــــــع�الوســـــــــائل�ال�ـــــــــ�fتطلعـــــــــه�عSـــــــــى�مـــــــــا�غـــــــــاب�عليـــــــــه�م×mـــــــــا

فهــــــــذا�ســــــــليمان�, كــــــــل�ناحيــــــــة�معروفــــــــة�مباشــــــــرة�+ــــــــن�كلــــــــف�mwــــــــا

عSــــــى�عظمــــــة�ملكــــــه�واتســــــاع�جيشــــــه�وك¿ــــــvة�أتباعــــــه،�قــــــد�تــــــو`ى�التفقــــــد�بنفســــــه،�ولــــــم��mمــــــل�أمــــــر�الهدهــــــد�عSــــــى�

القيم]اPQBتبة]ع�ى]وجود]�تجاه]الوطªÁ]�ي]تفسPD]اBنار

:وم×mا, تستفاد�من�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديس

ــــــــــاس�علmÇــــــــــا وهــــــــــذه�الفطــــــــــرة�كانــــــــــت�, مــــــــــن��مــــــــــور�الفطريــــــــــة�ال�ــــــــــ�fفطــــــــــر�هللا�تعــــــــــا`ى�الّن

وغ�ـــــــvهم�مـــــــن�الصـــــــالح�ن�وح�ـــــــ�Åعنـــــــد�غ�ـــــــ�vالصـــــــالح�ن�بـــــــنص�

ـــــــِه�: "" ـــــــ�fصـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم
َّ
ِبْســـــــِم�الل

ــــــه�يقــــــول  �بــــــه�بعــــــد�إيمــــــان�أّن
ً
تربــــــة�أرضــــــنا،�: ولقــــــد�زادنــــــا�إيمانــــــا

ولكـــــــن�الســـــــر�~ـــــــي�, ومـــــــرض��بريـــــــق�بgـــــــ�fآدم�فلـــــــيس�الســـــــر�~ـــــــي�تربـــــــة�وريـــــــق

���فهــــــــذه]وهللا]ربنــــــــا]صــــــــخرة]iســــــــاس]�ــــــــي]بنــــــــاء]الوحــــــــدة]الوطنيــــــــة]والقوميــــــــة،
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وتطريزهــــــــــا�بالفوائــــــــــد�العلميــــــــــة�والنكــــــــــت�البUغيــــــــــة�ونحوهــــــــــا, والتوجيــــــــــه

فقــــــــد�قــــــــال�~ــــــــي�تفســــــــ�vه�لقولــــــــه�تعــــــــا`ى, حديثــــــــه�عــــــــن�الحقــــــــوق��جتماعيــــــــة

ْر�َتْبـــــــــِذيًرا ِ
ّ
�ُتَبـــــــــذ

َ
ـــــــــِبيِل�َو� ـــــــــَن�السَّ ْســـــــــِك�َن�َواْب ِ

ْ
اس�كلهـــــــــم�~ـــــــــي�حاجـــــــــة�مشـــــــــvÄكة�إ`ـــــــــى�بعضـــــــــهمالنـــــــــ. "854)َوا+

وقيــــــام�كــــــل�فــــــرد�مــــــن�أفــــــراد�ا+جتمــــــع�بمــــــا�عليــــــه�مــــــن�... ولغ�ــــــvه�حقــــــوق�عليــــــه�, أحــــــد�إ��ولــــــه�حقــــــوق�عSــــــى�غ�ــــــvه

حقــــــــوق�نحــــــــو�غ�ــــــــvه�هــــــــو�الـــــــــذي�يســــــــد�تلــــــــك�الحاجــــــــة�ا+شــــــــvÄكة�بـــــــــ�ن�النــــــــاس

ســــــليمان�عليــــــه�الســــــUم�مــــــا�قالــــــه�~ــــــي�تعقيبــــــه�عSــــــى�قصــــــة, الحقــــــوق�السياســــــية

أن�يتفقـــــــدها،�ويتعـــــــرف�أحوالهـــــــا؛�إذ�هـــــــو�مســـــــؤول�عـــــــن�الجليـــــــل�والـــــــدقيق�م×mـــــــا

مباشـــــــــرته�م×mـــــــــا،�ويضـــــــــع�الوســـــــــائل�ال�ـــــــــ�fتطلعـــــــــه�عSـــــــــى�مـــــــــا�غـــــــــاب�عليـــــــــه�م×mـــــــــا

كــــــــل�ناحيــــــــة�معروفــــــــة�مباشــــــــرة�+ــــــــن�كلــــــــف�mwــــــــاو�مانــــــــة�تفقــــــــد�أحوالهــــــــا�ح�ــــــــ�Åتكــــــــون�أحــــــــوال�

عSــــــى�عظمــــــة�ملكــــــه�واتســــــاع�جيشــــــه�وك¿ــــــvة�أتباعــــــه،�قــــــد�تــــــو`ى�التفقــــــد�بنفســــــه،�ولــــــم�

 .856"صغره�وصغر�مكانه

 اBبحث]الرابع

 القيم]اPQBتبة]ع�ى]وجود]�تجاه]الوطªÁ]�ي]تفسPD]اBنار

�f�تستفاد�من�وجود��تجاه�الوط�fg~ي�تفس��vابن�باديسهناك�جملة�من�القيم��يجابية�ال

ــــــــــاس�علmÇــــــــــا, بيــــــــــان�أّن�حــــــــــب�الــــــــــوطن مــــــــــن��مــــــــــور�الفطريــــــــــة�ال�ــــــــــ�fفطــــــــــر�هللا�تعــــــــــا`ى�الّن

وغ�ـــــــvهم�مـــــــن�الصـــــــالح�ن�وح�ـــــــ�Åعنـــــــد�غ�ـــــــ�vالصـــــــالح�ن�بـــــــنص�, ظـــــــاهرة�عنـــــــد��نبيـــــــاء�علـــــــmÇم�الصـــــــUة�والســـــــUم

قـــــــال�~ـــــــي�التعقيـــــــب�عSـــــــى�قـــــــول�الن�ـــــــ�fصـــــــSى�هللا�عليـــــــه�وســـــــلم. ويـــــــةالقـــــــرآن�الكـــــــريم�والســـــــنة�النب

ــــــَفى�َســــــِقيُمَنا
ْ
ْرِضــــــَنا�ِبِريَقــــــِة�َبْعِضــــــَنا�ُيش

َ
�أ
ُ
ــــــة ــــــه�يقــــــول . 857"ُتْرَب �بــــــه�بعــــــد�إيمــــــان�أّن

ً
ولقــــــد�زادنــــــا�إيمانــــــا

تربـــــــة��رض�بريـــــــق�بgـــــــ�fآدم�فلـــــــيس�الســـــــر�~ـــــــي�تربـــــــة�وريـــــــق: ولـــــــم�يقـــــــل, 

فهــــــــذه]وهللا]ربنــــــــا]صــــــــخرة]iســــــــاس]�ــــــــي]بنــــــــاء]الوحــــــــدة]الوطنيــــــــة]والقوميــــــــة،, أرضــــــــنا�وبعضــــــــنا�ومريضــــــــنا

 .858"�به�ا+فتونون 
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والتوجيــــــــــه, لتنويــــــــــهوا

حديثــــــــه�عــــــــن�الحقــــــــوق��جتماعيــــــــة, عSــــــــى�ذلــــــــك

ْر�َتْبـــــــــِذيًرا ِ
ّ
�ُتَبـــــــــذ

َ
ـــــــــِبيِل�َو� ـــــــــَن�السَّ ْســـــــــِك�َن�َواْب ِ

ْ
َوا+

أحــــــد�إ��ولــــــه�حقــــــوق�عSــــــى�غ�ــــــvه

حقــــــــوق�نحــــــــو�غ�ــــــــvه�هــــــــو�الـــــــــذي�يســــــــد�تلــــــــك�الحاجــــــــة�ا+شــــــــvÄكة�بـــــــــ�ن�النــــــــاس

الحقــــــوق�السياســــــية

أن�يتفقـــــــدها،�ويتعـــــــرف�أحوالهـــــــا؛�إذ�هـــــــو�مســـــــؤول�عـــــــن�الجليـــــــل�والـــــــدقيق�م×mـــــــا

مباشـــــــــرته�م×mـــــــــا،�ويضـــــــــع�الوســـــــــائل�ال�ـــــــــ�fتطلعـــــــــه�عSـــــــــى�مـــــــــا�غـــــــــاب�عليـــــــــه�م×mـــــــــا

و�مانــــــــة�تفقــــــــد�أحوالهــــــــا�ح�ــــــــ�Åتكــــــــون�أحــــــــوال�

عSــــــى�عظمــــــة�ملكــــــه�واتســــــاع�جيشــــــه�وك¿ــــــvة�أتباعــــــه،�قــــــد�تــــــو`ى�التفقــــــد�بنفســــــه،�ولــــــم�

صغره�وصغر�مكانه

�f� هناك�جملة�من�القيم��يجابية�ال

بيــــــــــان�أّن�حــــــــــب�الــــــــــوطن •

ظـــــــاهرة�عنـــــــد��نبيـــــــاء�علـــــــmÇم�الصـــــــUة�والســـــــUم

القـــــــرآن�الكـــــــريم�والســـــــنة�النب

ــــــَفى�َســــــِقيُمَنا
ْ
ْرِضــــــَنا�ِبِريَقــــــِة�َبْعِضــــــَنا�ُيش

َ
�أ
ُ
ــــــة ُتْرَب

, بريقـــــــة�بعضـــــــنا

أرضــــــــنا�وبعضــــــــنا�ومريضــــــــنا

ما�يتبجح�به�ا+فتونون 
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د���ألمانيا  - ���*، � ا��� � ��	را��ت ا'

 

فـــــــــــ�U... والتهج�ـــــــــــv, والتعـــــــــــذيب, والســـــــــــجن

و��تعت½ــــــ�vمثلبــــــة�مــــــا�, ان�كاتبوهــــــا�يعيشــــــون�تحــــــت�هــــــذه�الظــــــروف

vمــــــــــن�كتــــــــــب�التفســــــــــ��vوقلــــــــــة�هــــــــــم�, هــــــــــذه�ســــــــــمة�قــــــــــد�تكــــــــــون�غائبــــــــــة�عــــــــــن�كث�ــــــــــ

�~ــــــــي�
ً
ولعــــــــل�ربــــــــط�التفســــــــ��vبــــــــالواقع�ظهــــــــر�جليــــــــا

�الكتـــــــب�ال�ـــــــ�fجـــــــاءت�بعـــــــد�ظهـــــــور�مدرســـــــة�محمـــــــد�عبـــــــده�~ـــــــي�
ً
خصوصـــــــا

فـــــــانظر�إ`ـــــــى�حالتنـــــــا�معشـــــــر�ا+ســـــــلم�ن�: "

�~ـــــــي�هـــــــذا�الضـــــــUل
ً
فÄـــــــvاهم�يـــــــدعون�: الجزائـــــــري�ن�وغ�ـــــــ�vالجزائـــــــري�ن،�تجـــــــد�الســـــــواد��عظـــــــم�مـــــــن�عامتنـــــــا�غارقـــــــا

قـــــــــــدون�فـــــــــــmÇم�الصـــــــــــUح�مـــــــــــن��حيـــــــــــاء�و�مـــــــــــوات،�يســـــــــــألوmÙم�حـــــــــــوائجهم�مـــــــــــن�دفـــــــــــع�الضـــــــــــر،�وجلـــــــــــب�

ويــــــــــــذهبون�إ`ــــــــــــى�. النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�النســــــــــــل،�وإنــــــــــــزال�الغيــــــــــــث،�وغ�ــــــــــــ�vذلــــــــــــك�ممــــــــــــا�يســــــــــــألون 

 859..."�ضرحة�ال��fشيدت�علmÇا�القباب،�أو�ظلمت�mwا�ا+ساجد�فيدعون�من�فmÇا

�أّن�القـــــــرآن�الكــــــريم�يحمـــــــل�~ــــــي�طياتـــــــه�
ً
أدرك�كث�ـــــــ�vمــــــن�ا+فســـــــرين�تمامــــــا

وأن�يقـــــــدم�لهـــــــم�مـــــــا�, وأّنـــــــه�قــــــادر�عSـــــــى�إنقـــــــاذ�هـــــــذه��جيــــــال�ا+ســـــــلمة�ممـــــــا�وقعـــــــت�فيــــــه

وأنـــــــه�قـــــــادٌر�عSـــــــى�التعامـــــــل�مـــــــع�كـــــــل�الظـــــــروف�ا+حيطـــــــة�

: وبيـــــــــان�كيفيـــــــــة�تجاوزهـــــــــا, ��ســـــــــباب�ال�ـــــــــ�fأدت�إ`ـــــــــى�وصـــــــــول�ا+ســـــــــلم�ن�~ـــــــــي�أوطـــــــــاmÙم�إ`ـــــــــى�هـــــــــذا�الحـــــــــال

ــــــوًرا
ُ
ـــــَك�َمْحظ ـــــاُء�َرّبِ

َ
ــــــاَن�َعط

َ
ـــــَك�َوَمـــــا�ك ــــــاِء�َرّبِ

َ
ِء�ِمـــــْن�َعط

َ
ِء�َوَهـــــُؤ�

َ
�َهـــــُؤ� . 860)�ُنِمــــــدُّ

 
ً
�وحــــــــــديثا

ً
فقــــــــــد�تقــــــــــدموا�ح�ــــــــــ�Åســــــــــادوا�, يخ�ا+ســــــــــلم�ن�قــــــــــديما

وقـــــــــد�, +ـــــــــا�أخـــــــــذوا�بأســـــــــباmwا�كمـــــــــا�يـــــــــأمرهم�ديـــــــــ×mم

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

وم�مـــــــن�الـــــــذل�و�نحطـــــــاط�ولـــــــن�يعـــــــود�إلـــــــmÇم�مـــــــا�كـــــــان�لهـــــــم�إ��إذا�عـــــــادوا�
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�ا(���� وا�)����� وا'&%�د��إ#	ارات ا���آ� ا�	����ا!�� ا��� � ��	را��ت ا'

والســـــــــــجن, والقهـــــــــــر, تشـــــــــــتد�العUقـــــــــــة�بـــــــــــ�ن�الشـــــــــــعوب�و�وطـــــــــــان�إذا�زاد�الظلـــــــــــم

ان�كاتبوهــــــا�يعيشــــــون�تحــــــت�هــــــذه�الظــــــروفيســــــتغرب�مــــــن�ظهورهــــــا�~ــــــي�التفاســــــ��vال�ــــــ�fكــــــ

 
ً
�ظاهرا

ً
 .لم�يظهر�عورا

هــــــــــذه�ســــــــــمة�قــــــــــد�تكــــــــــون�غائبــــــــــة�عــــــــــن�كث�ــــــــــ�vمــــــــــن�كتــــــــــب�التفســــــــــ�v: بيــــــــــان�مراعــــــــــاة�ا+فســــــــــر�للواقــــــــــع

�~ــــــــي�. ا+فســــــــرون�الــــــــذين�ارتبطــــــــت�أقUمهــــــــم�بــــــــالواقع�الــــــــذي�يحيونــــــــه
ً
ولعــــــــل�ربــــــــط�التفســــــــ��vبــــــــالواقع�ظهــــــــر�جليــــــــا

�الكتـــــــب�ال�ـــــــ�fجـــــــاءت�بعـــــــد�ظهـــــــور�مدرســـــــة�محمـــــــد�عبـــــــده�~ـــــــي�, التفســـــــ��vالحديثـــــــة�جملـــــــة�مـــــــن�كتـــــــب
ً
خصوصـــــــا

: "م×mـــــــا�قولـــــــه, والشـــــــواهد�عSـــــــى�ذلـــــــك�عنـــــــد�ابـــــــن�بـــــــاديس�كث�ـــــــvة

�~ـــــــي�هـــــــذا�الضـــــــUل
ً
الجزائـــــــري�ن�وغ�ـــــــ�vالجزائـــــــري�ن،�تجـــــــد�الســـــــواد��عظـــــــم�مـــــــن�عامتنـــــــا�غارقـــــــا

قـــــــــــدون�فـــــــــــmÇم�الصـــــــــــUح�مـــــــــــن��حيـــــــــــاء�و�مـــــــــــوات،�يســـــــــــألوmÙم�حـــــــــــوائجهم�مـــــــــــن�دفـــــــــــع�الضـــــــــــر،�وجلـــــــــــب�

النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�النســــــــــــل،�وإنــــــــــــزال�الغيــــــــــــث،�وغ�ــــــــــــ�vذلــــــــــــك�ممــــــــــــا�يســــــــــــألون 

�ضرحة�ال��fشيدت�علmÇا�القباب،�أو�ظلمت�mwا�ا+ساجد�فيدعون�من�فmÇا

�أّن�القـــــــرآن�الكــــــريم�يحمـــــــل�~ــــــي�طياتـــــــه�: ي�ــــــvاســــــتثمار�القـــــــرآن�الكــــــريم�~ـــــــي�التغ
ً
أدرك�كث�ـــــــ�vمــــــن�ا+فســـــــرين�تمامــــــا

وأّنـــــــه�قــــــادر�عSـــــــى�إنقـــــــاذ�هـــــــذه��جيــــــال�ا+ســـــــلمة�ممـــــــا�وقعـــــــت�فيــــــه, مهمــــــة�اصـــــــUحية�ك½ـــــــvى 

وأنـــــــه�قـــــــادٌر�عSـــــــى�التعامـــــــل�مـــــــع�كـــــــل�الظـــــــروف�ا+حيطـــــــة�, يمكـــــــ×mم�مـــــــن�مواجهـــــــة�التحـــــــديات�ال�ـــــــ�fتقـــــــف�أمـــــــامهم

 .ب

��ســـــــــباب�ال�ـــــــــ�fأدت�إ`ـــــــــى�وصـــــــــول�ا+ســـــــــلم�ن�~ـــــــــي�أوطـــــــــاmÙم�إ`ـــــــــى�هـــــــــذا�الحـــــــــال

ــــــوًرا: (قـــــال�~ـــــي�تفســـــ�vه�لقولــــــه�تعـــــا`ى
ُ
ـــــَك�َمْحظ ـــــاُء�َرّبِ

َ
ــــــاَن�َعط

َ
ـــــَك�َوَمـــــا�ك ــــــاِء�َرّبِ

َ
ِء�ِمـــــْن�َعط

َ
ِء�َوَهـــــُؤ�

َ
�َهـــــُؤ� �ُنِمــــــدُّ

�
Uـــــ

ُ
ك

 الــــــــــذي�أفادتــــــــــه�¢يــــــــــة�الكريمــــــــــة�مشــــــــــاهد�~ــــــــــي�تــــــــــار 
ً
�وحــــــــــديثا

ً
يخ�ا+ســــــــــلم�ن�قــــــــــديما

+ـــــــــا�أخـــــــــذوا�بأســـــــــباmwا�كمـــــــــا�يـــــــــأمرهم�ديـــــــــ×mم, ورفعـــــــــوا�علـــــــــم�ا+دنيـــــــــة�الحقـــــــــة�بـــــــــالعلوم�والصـــــــــنائع

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

وم�مـــــــن�الـــــــذل�و�نحطـــــــاط�ولـــــــن�يعـــــــود�إلـــــــmÇم�مـــــــا�كـــــــان�لهـــــــم�إ��إذا�عـــــــادوا�وعوقبـــــــوا�بمـــــــا�هـــــــم�عليـــــــه�اليـــــــ
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تشـــــــــــتد�العUقـــــــــــة�بـــــــــــ�ن�الشـــــــــــعوب�و�وطـــــــــــان�إذا�زاد�الظلـــــــــــم •

يســــــتغرب�مــــــن�ظهورهــــــا�~ــــــي�التفاســــــ��vال�ــــــ�fكــــــ

 
ً
�ظاهرا

ً
لم�يظهر�عورا

بيــــــــــان�مراعــــــــــاة�ا+فســــــــــر�للواقــــــــــع •

ا+فســــــــرون�الــــــــذين�ارتبطــــــــت�أقUمهــــــــم�بــــــــالواقع�الــــــــذي�يحيونــــــــه

جملـــــــة�مـــــــن�كتـــــــب

vة, التفســـــــ�vـــــــى�ذلـــــــك�عنـــــــد�ابـــــــن�بـــــــاديس�كث�ـــــــSوالشـــــــواهد�ع

�~ـــــــي�هـــــــذا�الضـــــــUل
ً
الجزائـــــــري�ن�وغ�ـــــــ�vالجزائـــــــري�ن،�تجـــــــد�الســـــــواد��عظـــــــم�مـــــــن�عامتنـــــــا�غارقـــــــا

قـــــــــــدون�فـــــــــــmÇم�الصـــــــــــUح�مـــــــــــن��حيـــــــــــاء�و�مـــــــــــوات،�يســـــــــــألوmÙم�حـــــــــــوائجهم�مـــــــــــن�دفـــــــــــع�الضـــــــــــر،�وجلـــــــــــب�مـــــــــــن�يعت

النفــــــــــــع،�وتيســــــــــــ��vالــــــــــــرزق،�وإعطــــــــــــاء�النســــــــــــل،�وإنــــــــــــزال�الغيــــــــــــث،�وغ�ــــــــــــ�vذلــــــــــــك�ممــــــــــــا�يســــــــــــألون 

�ضرحة�ال��fشيدت�علmÇا�القباب،�أو�ظلمت�mwا�ا+ساجد�فيدعون�من�فmÇا

اســــــتثمار�القـــــــرآن�الكــــــريم�~ـــــــي�التغ •

مهمــــــة�اصـــــــUحية�ك½ـــــــvى 

يمكـــــــ×mم�مـــــــن�مواجهـــــــة�التحـــــــديات�ال�ـــــــ�fتقـــــــف�أمـــــــامهم

ب~ي�ش��Åالجوان

عـــــــــرض��ســـــــــباب�ال�ـــــــــ�fأدت�إ`ـــــــــى�وصـــــــــول�ا+ســـــــــلم�ن�~ـــــــــي�أوطـــــــــاmÙم�إ`ـــــــــى�هـــــــــذا�الحـــــــــال •

قـــــال�~ـــــي�تفســـــ�vه�لقولــــــه�تعـــــا`ى

الــــــــــذي�أفادتــــــــــه�¢يــــــــــة�الكريمــــــــــة�مشــــــــــاهد�~ــــــــــي�تــــــــــار "

ورفعـــــــــوا�علـــــــــم�ا+دنيـــــــــة�الحقـــــــــة�بـــــــــالعلوم�والصـــــــــنائع, العـــــــــالم

تــــــــأخروا�ح�ــــــــ�Åكــــــــادوا�يكونــــــــون�دون��مــــــــم�كلهــــــــا�بإهمــــــــال�تلــــــــك��ســــــــباب�فخســــــــروا�دنيــــــــاهم�وخــــــــالفوا�مرضــــــــاة�

وعوقبـــــــوا�بمـــــــا�هـــــــم�عليـــــــه�اليـــــــ, رmwـــــــم

إ`ى�امتثال�أمر�رmwم�~ي��خذ�بتلك��سباب
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: قــــــال�~ــــــي�حديثــــــه�عــــــن�طبيعــــــة�ملــــــك��نبيــــــاء�علــــــmÇم�الســــــUم

mÇـــــــــا،�لكـــــــــن�~ـــــــــي�نطـــــــــاق�العـــــــــدل�والرحمـــــــــة�

"863. 

كالـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�قيـــــــــام�, ~ـــــــــي�كـــــــــل�الجوانـــــــــب��جتماعيــــــــة�والسياســـــــــية�والثقافيـــــــــة�وغ�vهـــــــــا

وقيـــــــــام�, 865والرحمـــــــــة�ونبـــــــــذ�الظلـــــــــم�والطغيـــــــــان

: وهمــــــــا, �ا+ركـــــــب�الحــــــــديث�يفهـــــــم�بـــــــالنظر�إ`ــــــــى�نـــــــاحيت�ن

�mــــــدف�إ`ــــــى�إبــــــراز�القضــــــايا�ال�ــــــ�fتتعلــــــق�

مـــــــن�خـــــــUل�مـــــــا�جـــــــاء�~ـــــــي�كتـــــــب�, والـــــــدفاع�ع×mـــــــا

أقــــــوال�ا+فســــــرين�ال�ــــــ�fتتنــــــاول�الحــــــديث�

خاصـــــــة�التفاســـــــ��vال�ـــــــ�fكتبـــــــت�~ـــــــي�, ي�إ`ـــــــى�رفع�mـــــــا

وتعــــــــريفهم�, ظـــــــل��زمــــــــات�لتوجيــــــــه�هــــــــذه�ا+جتمعــــــــات�إ`ــــــــى�مــــــــا�يفيـــــــدهم�~ــــــــي�ســــــــبيل�الوصــــــــول�إ`ــــــــى�خ�ــــــــ�vبUدهــــــــم

vـــــــــــي�التفســـــــــــ�~�fgـــــــــــى�وجـــــــــــود��تجـــــــــــاه�الـــــــــــوطSتبـــــــــــة�عvÄ+تصـــــــــــحيح�مفهـــــــــــوم�الوطنيـــــــــــة�: (قـــــــــــيم��يجابيـــــــــــة�ا

vأدت�, اســـــــــتثمار�القـــــــــرآن�الكـــــــــريم�~ـــــــــي�التغي�ـــــــــ�fـــــــــ�ببيـــــــــان��ســـــــــباب�ال

�وتوجيــــــــــــه, ��مــــــــــــور�ال�ــــــــــــ�fتعــــــــــــ�ن�عSــــــــــــى�تجاوزهــــــــــــا
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قــــــال�~ــــــي�حديثــــــه�عــــــن�طبيعــــــة�ملــــــك��نبيــــــاء�علــــــmÇم�الســــــUم: الــــــدعوة�إ`ــــــى�حمايــــــة��وطــــــان�وا+حافظــــــة�علmÇــــــا�

mÇـــــــــا،�لكـــــــــن�~ـــــــــي�نطـــــــــاق�العـــــــــدل�والرحمـــــــــة�ومـــــــــن�طبيعتـــــــــه�الـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�القـــــــــوة�والتنويـــــــــه�mwـــــــــا�وبنـــــــــاء�الحيـــــــــاة�عل

ةٍ : (ولدفاع�ا+عتدين،�كما�قال�تعا`ى وَّ
ُ
ْعُتْم�ِمْن�ق

َ
ُهْم�َما�اْسَتط

َ
وا�ل ِعدُّ

َ
"862)َوأ

~ـــــــــي�كـــــــــل�الجوانـــــــــب��جتماعيــــــــة�والسياســـــــــية�والثقافيـــــــــة�وغ�vهـــــــــا, نشــــــــر�القـــــــــيم��يجابيـــــــــة

والرحمـــــــــة�ونبـــــــــذ�الظلـــــــــم�والطغيـــــــــانونشـــــــــر�العـــــــــدل�. 864وحفظـــــــــه�لحقـــــــــوق�غ�ـــــــــvه�, كـــــــــل�فـــــــــرد�بواجبـــــــــه

  . وغ��vذلك�الكث�v, 866الحاكم�بواجبه�تجاه�رعيته

  

  : اشتملت�هذه�الدراسة��عSى�جملة�من�النتائج�ال��fيجدر��شارة�إ`ى�أهمها

vـــــــي�التفســـــــ�~�fgهــــــــذا�ا+صـــــــطلح�ا+ركـــــــب�الحــــــــديث�يفهـــــــم�بـــــــالنظر�إ`ــــــــى�نـــــــاحيت�ن: مفهـــــــوم��تجـــــــاه�الــــــــوط

فهــــــو��تجــــــاه�الــــــذي��mــــــدف�إ`ــــــى�إبــــــراز�القضــــــايا�ال�ــــــ�fتتعلــــــق�: أمــــــا��و`ــــــى: والناحيــــــة�العمليــــــة, الناحيــــــة�النظريــــــة

والـــــــدفاع�ع×mـــــــا, و�فـــــــادة�م×mـــــــا, وتحديـــــــد�معا+هـــــــا, وبســـــــطها, -الـــــــوطن

أقــــــوال�ا+فســــــرين�ال�ــــــ�fتتنــــــاول�الحــــــديث��فهــــــو�الــــــدعوة�إ`ــــــى�ت'�يــــــل: وأمــــــا�الثانيــــــة. والحديثــــــة, التفســــــ��vالقديمــــــة

مـــــــن�أجـــــــل�الســـــــ�ي�إ`ـــــــى�رفع�mـــــــا, ومـــــــا�يحـــــــل�فmÇـــــــا�عSـــــــى�الواقـــــــع

ظـــــــل��زمــــــــات�لتوجيــــــــه�هــــــــذه�ا+جتمعــــــــات�إ`ــــــــى�مــــــــا�يفيـــــــدهم�~ــــــــي�ســــــــبيل�الوصــــــــول�إ`ــــــــى�خ�ــــــــ�vبUدهــــــــم

 .ويتجنبوه, بما���يفيدهم�ح��Åيبتعدوا�عنه

vـــــــــــي�التفســـــــــــ�~�fgـــــــــــى�وجـــــــــــود��تجـــــــــــاه�الـــــــــــوطSتبـــــــــــة�عvÄ+قـــــــــــيم��يجابيـــــــــــة�ا

اســـــــــتثمار�القـــــــــرآن�الكـــــــــريم�~ـــــــــي�التغي�ـــــــــv, بيـــــــــان�مراعـــــــــاة�ا+فســـــــــر�للواقـــــــــع

وعــــــــــــرض��مــــــــــــور�ال�ــــــــــــ�fتعــــــــــــ�ن�عSــــــــــــى�تجاوزهــــــــــــا, إ`ــــــــــــى�وصــــــــــــول�ا+ســــــــــــلم�ن�إ`ــــــــــــى�هــــــــــــذا�الواقــــــــــــع�ا+ــــــــــــؤلم

 )ا+جتمعات�إ`ى�القيم��يجابية�ال��fتر�ى�mwا
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الــــــدعوة�إ`ــــــى�حمايــــــة��وطــــــان�وا+حافظــــــة�علmÇــــــا� •

ومـــــــــن�طبيعتـــــــــه�الـــــــــدعوة�إ`ـــــــــى�القـــــــــوة�والتنويـــــــــه�mwـــــــــا�وبنـــــــــاء�الحيـــــــــاة�عل"

ولدفاع�ا+عتدين،�كما�قال�تعا`ى

نشــــــــر�القـــــــــيم��يجابيـــــــــة •

كـــــــــل�فـــــــــرد�بواجبـــــــــه

الحاكم�بواجبه�تجاه�رعيته

  الخاتمة]ونتائج]البحث

اشتملت�هذه�الدراسة��عSى�جملة�من�النتائج�ال��fيجدر��شارة�إ`ى�أهمها

• vـــــــي�التفســـــــ�~�fgمفهـــــــوم��تجـــــــاه�الــــــــوط

الناحيــــــة�النظريــــــة

الـــــــوطن–بـــــــاÞرض�

التفســــــ��vالقديمــــــة

ومـــــــا�يحـــــــل�فmÇـــــــا�عSـــــــى�الواقـــــــع, عـــــــن��وطـــــــان

ظـــــــل��زمــــــــات�لتوجيــــــــه�هــــــــذه�ا+جتمعــــــــات�إ`ــــــــى�مــــــــا�يفيـــــــدهم�~ــــــــي�ســــــــبيل�الوصــــــــول�إ`ــــــــى�خ�ــــــــ�vبUدهــــــــم

بما���يفيدهم�ح��Åيبتعدوا�عنه

قـــــــــــيم��يجابيـــــــــــة�ا+vÄتبـــــــــــة�عSـــــــــــى�وجـــــــــــود��تجـــــــــــاه�الـــــــــــوط�fg~ـــــــــــي�التفســـــــــــ�vمـــــــــــن�ال •

بيـــــــــان�مراعـــــــــاة�ا+فســـــــــر�للواقـــــــــع, والقوميـــــــــة

إ`ــــــــــــى�وصــــــــــــول�ا+ســــــــــــلم�ن�إ`ــــــــــــى�هــــــــــــذا�الواقــــــــــــع�ا+ــــــــــــؤلم

ا+جتمعات�إ`ى�القيم��يجابية�ال��fتر
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: سنة, 1:طبعة. سلسلة]iحاديث]الضعيفة]واBوضوعة]وأثرها]الس��]�ي]iمة

PDالخب[ ]الحكيم ]ك�م �".جالس]التذكPD]من

  . دار�الكتب�العلمية

: ب�vوت. ه1407:سنة, 3:طبعة. مصطفى�ديب�البغا

 . دار�إحياء�الvÄاث�العربي: ب�vوت. 

دار�الكتاب�: ب�vوت. ه1405: سنة, 1: 

]الجماعات ]أمراء ]القادر]إºى ]iمPD]عبد ]من ]الجزائري : سنة. دار�الجديد: ب�vوت. �س�م

. ه1414: سنة, 2: طبعة. شعيب��رنؤوط

 .الدار�الجماه�vية: ليبيا. ه1425

مركز�دراسات�الوحدة�: ب�vوت. م1985

 . مؤسسة�قرطبة

, 1:طبعة. أحمد�عادل�وآخرون: تحقيق

 . 

 . دار�الهداية�.

, 1:طبعة. مكتب�العلوم�والدراسات: تحقيق

 .ه1426: سنة, 120عدد�, مجلة�ا+عرفة

 .اBحرر]الوجD¿. عبد�الحق�بن�أبي�بكر�غالب�بن�عبد�الرحمن�بن�غالب�بن�عبد�الرؤوف
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سلسلة]iحاديث]الضعيفة]واBوضوعة]وأثرها]الس. محمد�ناصر�الدين

 . دار�ا+عارف: ض

�بن�محمد �الحميد ]باديس]. عبد ]م"تفسPD]ابن ]الخب�PDي ]الحكيم ]ك�م جالس]التذكPD]من

دار�الكتب�العلمية: ب�vوت. ه1416: سنة, 1:طبعة. أحمد�شمس�الدين

مصطفى�ديب�البغا: تحقيق. صحيح]البخاري . محمد�بن�إسماعيل

ÅÁ,مذي. محمد�بن�عيPQن]الúوآخرون, حمد�شاكرأ: تحقيق. س .

: طبعة. إبراهيم��يباري : تحقيق. التعريفات. عSي�بن�محمد

]الجماعات,  ]أمراء ]القادر]إºى ]iمPD]عبد ]من ]الجزائري �س�م

f�شعيب��رنؤوط: تحقيق. صحيح]ابن]حبان. محمد�بن�أحمد�البس

 . مؤسسة�الرسالة

1425: سنة, 1:طبعة. موسوعة]علم]السياسة. مصطفى�عبد�هللا

1985: سنة, 2 :طبعة�.آراء]وأحاديث]�ي]الوطنية]والقومية. ساطع

  .عبد]الحميد]بن]باديس]وجهوده]الPQبوية. مصطفى�محمد

مؤسسة�قرطبة: القاهرة�.مسند]�مام]أحمد. أحمد�الشيباني

fÁ,محمد�بن�يوسف��ندل .PDالتفس[ تحقيق�.البحر]اBحيط]�ي

 . دار�الكتب�العلمية: ب�vوت

. دار�الكتاب�العربي: ب�vوت�.سúن]أبي]داود. سليمان�بن��شعث

fgتاج]العروس]من]جواهر]القاموس. محمد�بن�محمد�الحسي

تحقيق. مناهل]العرفان]�ي]علوم]القرآن, محمد�عبد�العظيم

  . دار�الفكر: ب�vوت

 . iع�م. خ��vالدين�بن�محمود�بن�محمد�بن�عSي�بن�فارس

مجلة�ا+عرفة�.مبدأ]اBواطنة]�ي]اBجتمع]السعودي, عبد�الرحمن

 .معجم]اBنا�ي]اللفظية

عبد�الحق�بن�أبي�بكر�غالب�بن�عبد�الرحمن�بن�غالب�بن�عبد�الرؤوف
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  اBصادر]واBراجع

  القرآن�الكريم •

محمد�ناصر�الدين, �لباني •

الرياض. ه1412

�باديس • �بن�محمد, ابن �الحميد عبد

أحمد�شمس�الدين: تحقيق

محمد�بن�إسماعيل, البخاري  •

vدار�ابن�كث� . 

محمد�بن�عي, الvÄمذي •

عSي�بن�محمد, الجرجاني •

 .العربي

• fÁæالرا� , جورج

  . م1997

محمد�بن�أحمد�البس�f, ابن�حبان •

مؤسسة�الرسالة: ب�vوت

مصطفى�عبد�هللا, حشيم •

ساطع, الحصري  •

 .العربية

مصطفى�محمد, حميداتو •

أحمد�الشيباني, ابن�حنبل •

محمد�بن�يوسف��ندل, أبو�حيان •

ب�vوت. ه1422: سنة

سليمان�بن��شعث, أبو�داود •

محمد�بن�محمد�الحسيfg, الزبيدي •

محمد�عبد�العظيم, الزرقاني •

ب�vوت. م1996: سنة

خ��vالدين�بن�محمود�بن�محمد�بن�عSي�بن�فارس, الزركSي •

عبد�الرحمن, الزنيدي •

معجم]اBنا. بكر, أبو�زيد •

عبد�الحق�بن�أبي�بكر�غالب�بن�عبد�الرحمن�بن�غالب�بن�عبد�الرؤوف, يةابن�عط •
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, 1:طبعة". تفسPD]السعدي"تيسPD]الكريم]الرحمن]�ي]تفسPD]ك�م]اBنان]

  . تفسPD]القرآن

. ه1420: سنة, 1:طبعة. أحمد�شاكر: 

  . تاريخ�العثماني�ن�من�قيام�الدولة�إ`ى��نقUب�عSى�الخUفة

دار�ابن�: السعودية. ه1424: سنة, 2:

 . كتب�العلمية

 . دار�الشروق. تجدد]الدين]وت#"ض]بالدنيا

 . دار�الشروق: ب�vوت. ه1412

 . دار�ا+سلم�للنشر�والتوزيع

 .دار�الدعوة. مجمع�اللغة�العربية

 . �ص�ح]وال#"ضة]�ي]تاريخ]الجزائر]الحديث

: سنة, 1:طبعة. محمد�رضوان�الداية: 
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تيسPD]الكريم]الرحمن]�ي]تفسPD]ك�م]اBنان]. عبد�الرحمن�بن�ناصر

  .مؤسسة�الرسالة

تفسPD]القرآن. منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�التميم�fا+روزي 

  . تفسPD]الشعراوي . محمد�متو`ي

: تحقيق. جامع]البيان]عن]تأويل]آي]القرآن. محمد�بن�جرير

 . مؤسسة�الرسالة

تاريخ�العثماني�ن�من�قيام�الدولة�إ`ى��نقUب�عSى�الخUفة. محمد�سهيل

 . التفسPD]الوسيط. محمد�سيد

 .PDفصول]�ي]أصول]التفس.  

 .اللباب]�ي]علوم]الكتاب. عمر�بن�عSي

]كتاب]التوحيد. محمد�صالح ]ع�ى ]اBفيد :طبعة�.القول

كتب�العلميةدار�ال: أحكام�القرآن�ب�vوت. محمد�بن�عبد�هللا

fبن�زياد�بن�عبد�هللا�بن�منظور�الديلم�Å .معاني]القرآن . 

تجدد]الدين]وت#"ض]بالدنيا: من]أجل]صحوة]راشدة. يوسف

1412: سنة, 17: طبعة. �ي]ظ�ل]القرآن. سيد�إبراهيم�حس�ن�الشاربي

دار�ا+سلم�للنشر�والتوزيع: الرياض. ه1415: سنة, 1: طبعة. مناهج]اBفسرين: مسلم،�مصطفى

 . أثر]اتجاهات]اBفسرين]�ي]مناهجهم. مصطفى�إبراهيم

مجمع�اللغة�العربية: تحقيق�.اBعجم]الوسيط. وآخرون, إبراهيم

�ص�ح]وال#"ضة]�ي]تاريعبد]الحميد]بن]باديس]رائد]. فهم�fتوفيق�محمد

: تحقيق. التوقيف]ع�ى]مهمات]التعاريف. محمد�عبد�الرؤوف

  . دار�الفكر: 

 . دار�صادر: ب�vوت, 1: طبعة. لسان]العرب. محمد�بن�مكرم
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عبد�الرحمن�بن�ناصر, السعدي •

مؤسسة�الرسالة. ه1420: سنة

منصور�بن�محمد�بن�عبد�الجبار�التميم�fا+روزي , السمعاني •

محمد�متو`ي, الشعراوي  •

محمد�بن�جرير, الط½vي  •

مؤسسة�الرسالة

محمد�سهيل, طقوش •

محمد�سيد, طنطاوي  •

. مساعد, الطيار •

عمر�بن�عSي, ابن�عادل •

محمد�صال, ابن�عثيم�ن •

 . الجوزي

محمد�بن�عبد�هللا, ابن�العربي •

يح�Å5بن�زياد�بن�عبد�هللا�بن�منظور�الديلمf, الفراء •

يوسف, القرضاوي  •

سيد�إبراهيم�حس�ن�الشاربي, قطب •

مسلم،�مصطفى •

• fgمصطفى�إبراهيم, ا+ش

إبراهيم, مصطفى •

فهم�fتوفيق�محمد, مقبل •

محمد�عبد�الرؤوف, ا+ناوي  •

: ب�vوت. ه1410

محمد�بن�مكرم, ابن�منظور  •
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